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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. 

ı 

ı 

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-



sır karşıtı gösteriler yapıldı ve Kasım bu 
ayaklanmayı komünistleri n de yardımıyla 
kanlı bir şekilde bastırdı. Bu olayda Mu
sul'un bombalanması ve yüzlerce subay
la askerin ölmesi Mısır'la ilişkilerin kop
masına yol açtı; Mısırlı diplomatlar sınır 
dışı edildi. Nasıryanlıları üzerinde baskı 
uygulandı; pek çok kişi hayatını kaybetti. 
Bu arada Kasım 24 Mart 1959'da Irak'ın 
Bağdat Paktı 'ndan çekildiğini açıkladı. 

Kasım'ın komünistlerle iş birliği uzun 
sürmedi ve 1959 yazından sonra önemli 
mevkilerde bulunan komünistleri görev
lerinden uzaklaştırıp partilerini kapattı. 
Ardından gittikçe sertleşen bir şekilde 
diktatörlüğe yöneldi. Mart 1961'de ülke
nin kuzeyindeki Kürt halkı Molla Musta
fa Barzani'nin önderliğinde özerklik için 
ayaklandı ve Eylül1961'de bölgede ba
ğımsız bir Kürt devletinin kurulduğu açık
landı. Bunun üzerine Barzani ile Kasım 
yönetimi arasında silahlı çatışmalar baş
ladı. Bu arada Kasım. Haziran 1961'de 
Küveyt üzerinde hak iddia ettiyse de in
giltere ile Suudi Arabistan'ın karşı çıkma
ları sebebiyle bir sonuç alamadı. Daha 
sonra Irak petrol şirketiyle de anlaşmaz
lığa düşen ve petrol imtiyaz alanlarının 
çoğunu millileştiren Abdülkerim Kasım 
iç ve dış politikalarındaki başarısızlıklarıy
la ülkede ekonomik, askeri ve siyasi karı
şıklıkların çıkmasına sebep oldu ve 8 Şu
bat 1963 tarihinde Baas Partisi'nin des
teğİndeki askerlerin gerçekleştirdiği bir 
darbe ile devrilerek arkadaşlarıyla birlik
te idam edildi; böylece beş yıl süren ve 
karışıklıklar içinde geçen iktidar dönemi 
sona ermiş oldu. 
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~ DAVUT DURSUN 

KASIM AGA 
(ö. 1070/1660) 

Osmanlı iç siyasetine de karışmış olan 

L 
Hassa başmimarı. 

_j 

Hayatı ve yaptığı binalar hakkında fazla 
bilgi yoktur. XVI. yüzyılın sonlarına doğru 
Mimar Sinan'ın yanında yetişen ustalar
dan biri olmalıdır. Sinan'ın ardından kla-

sik Osmanlı mimari geleneğini sürdüren 
Davud Ağa, Dalgıç Ahmed Ağa, Sedefkar 
Mehmed Ağa silsilesinin XVII. yüzyılın ilk 
yarısındaki halkasını Mimar Kasım Ağa 
teşkil etmiştir. Bazı hayratı ile vakıfları
nın Arnavutluk'ta oluşu yanında Köprü
lüler ailesiyle yakın dostluğu on'un Arna
vutluk'tan geldiğini belli eder. Devşirme 
olduğu söylenmekteyse de 1 OSO (1640) 
yılına ait Defter-i Evkaf-ı Mimarbaşı 
Ağa'daki kayıtlardan öğrenildiğine göre 
babasının adının Ali oluşu en azından bi
rinci kuşaktan devşirme olmadığını gös
terir. Aynı kaynakta Sinan isminde bir 
kardeşiyle evkafına mütevelli yaptığı Ha
san Çelebi adında bir yeğeni bulunduğu 
da kayıtlıdır. 

Kasım Ağa'nın hayatı. Sultan İbrahim 
ve IV. Mehmed döneminin karışıklıkları 
içinde iniş ve çıkışlar göstermektedir. 
Sultan İbrahim'in sadrazaını ve kendisi 
gibi Arnavut asıllı olan Kemankeş Mus
tafa Paşa 'nın yakını olan Kasım Ağa. bu 
vezirin 1054'te (1644) idam edilmesi sıra
sında onun diğer yakın dostlarıyla birlikte 
hapsedildi, mimarbaşılıktan uzaklaştırıl
dığı gibi maliarına da el konuldu. yerine 
Meremmetçi Mustafa Ağa getirildi. Hatta 
Kemankeş Mustafa Paşa'nın yakın dostu 
olması sebebiyle idamı düşünülmüşken 
yakınlarından olup Cinci Hoca diye tanı
nan padişah hacası Hüseyin Efendi'nin ri
casıyla idamdan kurtuldu ve 1 054 Cema
ziyelahirinde (Ağustos 1644) Gelibolu'ya 
sürgün edildi. Kısa bir müddet sonra yine 
Cinci Hoca'nın aracılığı ile affa uğrayıp is
tanbul'a döndü, evinde herkesten uzak 
yaşamaya başladı. Bu sırada Sultan İbra
him, Hassa mimarı Mustafa Ağa'dan ev
velce Üsküdar Sarayı'nda Mimar Kasım'ın 
yaptığı ahırın bir benzerini yapmasını is
temiş. 1054 Ramazanında (Kasım 1644) 
tamamlanan binaya 10.500 kuruş sarfe
dildiği öğrenilince Kasım Ağa' nın daha 
önce inşa ettiği büyük ahırların 3050 ku
ruşa mal olduğu anlaşılmış, bunun üze
rine Kasım Ağa tekrar mimarlığa getiril
miştir (ı 055/1 645). 

Mimar Kasım Ağa, Valide Kösem Sul
tan'ın kethüdası Arslan Ağa öldüğünde 
ondan kethüdalığını istemiş, ancak bu ta
lebi kabul edilmemişti. Kösem Sultan'ın · 
ölümünden iki ay kadar sonra 1061 Zilka
desi (Ekim 1651) başlarında 1\.ırhan Sul
tan'ın kethüdası aziedildiğinde Darüssa
ade ağasının iradesiyle valide kethüdalı
ğına getirildi. Fakat 1\.ırhan Sultan'a sad
razamlık için Köprülü Mehmed Paşa'yı 
tavsiye etmesi Gürcü Mehmed Paşa ta-
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raftndan öğrenilince Köprülü Köstendil'e 
sürüldü . Kasım Ağa da kethüdalıktan 
uzaklaştırılarak malları müsadere edildi 
ve Yedikulehisarı'ndaki Kanlıkuyu Zinda
nı'na atıldı. Bir müddet sonra ailesinin 
barınması için evi geri verildiyse de ken
disi Kıbrıs 'a sürgün edildi. Çağdaşı Evliya 
Çelebi'nin verdiği bilgiye göre bir vesileyle 
affa uğrayarak istanbul'a döndü, Üskü
dar'da Sadrazam Süleyman Paşa'nın ko
nağında kaldı. Bu arada yine siyasetle uğ
raşmaya başladı ve sonunda hemşehrisi 
Köprülü'nün sadrazamlığa getirilmesi ge
rektiğini 1\.ırhan Sultan'a kabul ettirdi. 

Vefatı hakkında kaynaklarda bilgi bu
lunmayan Kasım Ağa'nın kabrinin Kara
caahmet'te Miskinler Tekkesi caddesiyle 
Şehitlik Mescidi civarında olduğu ve me
zar taşında "sermi'mar-ı Hazret-i Şehri
yari Kasım Ağa bin Ali. vefat tarihi 1 036" 
(1627) yazıldığı bilinmektedir (Behcetl, 
s. 35). Mezar 1957'de çevredeyapılan yol 
çalışmaları sırasında yerinden sökülerek 
Fatih Camii haziresine taşınmışken 1959'
da yeniden Karacaahmet Mezarlığı'na ge
tirilmiştir. Bir lahit ve iki şahideden olu
şan kabir, mezarlığın Kadıköy' e inen cad
cteye açılan Karacaahmet Türbesi'ne ya
kın girişinin iç tarafında yirmi adım kadar 
ileride sol yandadır. Kasım Ağa'nın. me
zar taşında verilen tarihten çok daha son
raları vefat ettiği bilindiğine göre bu ta- . 
rih yanlıştır. Ancak mimarın sağlığında 
mezarını hazırlattığı ve üzerine kabrin 
yapıldığı tarihin yazıldığı ileri sürülmek
tedir. Ayrıca aynı tarihlerde yaşamış Ka
sım adında iki Hassa mimarının olduğu 
şeklinde bir ihtimal varsa da buna inan
mak çok zordur. 

Kasım Ağa'nın Berat yakınında Ternu
rince köyünde cami. imaret, han ve çeş
melerden meydana gelen külliyesinden 
başka Be rat'ta 1 054'te (1645) kitabesi 

Kasım Ağa' nın 

Karacaahmet 
Mezarlığı'ndaki 

mezar tası:
üsküdar 1 

Istanbul 
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