KASIM AGA
Evliya Çelebi

tarafından

nakledilen bir
çeşme yaptırması, yine Arnavutluk'ta Iş
bad denilen yerde evkafına ait arazi bulunması, ayrıca 1048'de (1638) Berat'taki arazisinin kaydının görülmesi bölge ile
yakından ilgisini gösterir. Bunların yanın
da Batı Trakya'da Gümülcine yakınında
bir köprüsü olduğu belgelerden öğrenil
diği gibi istanbul içinde Aksaray ile Şeh
zadebaşı arasında bir medrese vakfettiği
de bilinmektedir. Ankaravl Medresesi ile
Hoşkadem Mescidi civarında yer aldığı
anlaşılan ve bugün bölgedeki Mimarbaşı
sokağının yerinde veya yakınında bulunması gereken medrese XIX. yüzyılın sonlarında veya XX. yüzyılın başlarında büyük yangınlarda ortadan kalkmıştır. Mübahat Kütükoğlu tarafından yayımlanan
bir belgede, medresenin çok harap durumda ve on iki odadan oluşan bir binadan ibaret bulunduğu. havasız ve güneş
almaz bir yer de olduğundan rutubet içinde kaldığı, tamiri imkansız ve öğrenci barındırılmasına uygun görülmediği kaydedilmiştir.

Mimar Kasım Ağa'nın görevde kaldığı
süre içinde yaptığı binalara dair açık bilgi
yoktur. İkinci tayinine imkan hazırlayan
ahırlar ise bugün ortada olmadığı gibi
önemli bir eser de sayılmazlar. Fakat Kasım Ağa'nın mimarbaşılığı süresince pek
çok bina inşa edildiğinden bunların hepsinde olmasa bile bir kısmının yapımında
veya projelendirilmesinde hizmeti olmalıdır. Ayrıca kendi vakıflarından olan Arnavutluk'taki külliyesinin ve Berat'taki
çeşmeleri, hamamı, Garmiş köyündeki
külliyesiyle Gümülcine yakınındaki köprünün mimarı muhakkak ki kendisidir. Sadrazam Kemankeş Mustafa Paşa' nın istanbul Karagümrük'te kiliseden çevirdiği
Odalar Camii ile Karaköy'deki küçük caminin yapımında da bir payı olmalıdır.
Yine aynı paşanın Çarşıkapı'daki, istimlak
edilerek kabriyle birlikte ortadan kaldı
rılan medresesinin de onun eseri olması
muhtemeldir.
Kasım Ağa'nın mimarbaşılığı

de

inşa edildiği

döneminbilinen Türk sanatı bakı-

mından değerli

iki eser Topkapı Sarayı
sınırları içinde yer alan Revan ve Bağdat
köşkleridir. Gerek mimarileri gerek iç süslemeleri bakımından Türk sanatının birer
şaheseri olan bu yapıların saray sınırları
dahilinde bulunmasından dolayı Hassa
başmimarıyla yakın bağlantıları olması

gerekir. Yine saray sınırları içinde deniz
kıyısında yer alan, esasında ll. Bayezid döneminde yapılmış olmakla beraber Sultan
İbrahim zamanında büyük ölçüde deği
şikliğe uğrayarak restorasyonu gerçekleştirilen Sepetçiler Kasrı ile bu yıllar
da inşa edildikleri bilinen Üsküdar'da Kösem Sultan adına yapılmış Çinili Cami ile
onun evkafından olan Büyük Valide Ham,
Cinci Hoca'nın Safranbolu'daki ham, hamamı ve istanbul'daki sarayı, Kemankeş
Mustafa Paşa'nın Doğu Anadolu'daki hayratıve daha pekçokeser onun zamanında
inşa edilmiştir. I. Mustafa 1639'da öldüğünde o tarihe kadar yağhane olarak kullanılan Ayasofya'nın vaftizhanesi de Kasım Ağa tarafından türbe haline getirilmiş olmalıdır. Klasik üslupta güzel bir Osmanlı eseri olan Babaeski Köprüsü ona
yakıştırılırsa da bu görüşü destekleyecek
bir dayanak yoktur. Kasım Ağa'nın hangi
tarihlerde Hassa başmimarı olduğu da
kesin olarak anlaşı lamamaktadır. Bu makam daki mimarlara dair Şerafettin Ttiran ' ın düzenlediği listede 1036 (1627) ve
1043'te (1633-34) Mimarbaşı Mustafa
Ağa, 1062'de (1652) Ahmed Ağa gösterilmektedir. Kasım Ağa'nın bunların arasında görevden aziedilip sonra tekrar
aynı makama iade edildiğini düşünmek
gerekir.
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SEMAVİ EYİCE

KASIM b. ASBAG
(&<>i~ ~lS)
Ebu Muhammed Kasım b. Asbağ
b. Muhammed el-Kurtubl el-Beyyani
(ö. 340/951)

L

Hadis, fıkıh, dil
ve neseb alimi, tarihçi.

..J

20 Zilhicce 244'te (29 Mart 859) Kurtu(Cordoba) Beyyane köyünde dünyaya geldi. 246 veya 247'de (861) doğduğu
da ileri sürülmüştür. Emevl Hükümdan
I. Velid'in azatlısı olan dördüncü dedesi
Ata fetihler sırasında bu bölgeye yerleş
miştir. Tahsiline Kurtuba'da başlayan Kasım b. As bağ Kurtuba müftüsü As bağ b.
Halil, Bakl b. Mahled, Muhammed b. Abdüsselam ei-Huşenl, İbn Vaddah gibi alimlerden faydalan dı. 27 4'te (887) öğrenimi
ni ilerietmek için seyahate çıkıp Mekke'de Muhammed b. İsmail es-Sai ğ; Bağ
dat'ta Ebu Kılabe er-Rekaşl, birçok eserini bizzat kendisinden dinleyip istinsah
ettiği İbn Kuteybe, et-Tô.ritıu'l-kebir (Tarfi]u ruvati'l-J:ıadfş) adlı eserini bizzat kendisinden yazdığ ı İbn Ebu Hayseme; KQfe'de İbrahim b. Abdullah ei-Kassar, İbn
Ebü'd-Dünya; Kahire'de Mikdam b. DavOd; Kayrevan'da Ahmed b. Yezld el-MuaHim gibi alimlerden faydalandı. Doğu'da
tahsilini tamamladıktan sonra memleketine dönen Kasım b. Asbağ, bazı hadis kitapları ile birlikte İbn EbQ Hayseme'nin
et-Tô.ril]u '1-kebir'ini, İbn Kuteybe'nin elMa'ô.rif, Edebü'l-katib, Garibü'l-Kur,ô.n, Te,vilü Müşkili'l-Kur,ô.n gibi eserlerini ilk defa ülkesine götürdüğü için Endülüs fikir ve kültür tarihinde önemli bir
yere sahiptir. Doksan küsur yıllık ömründe birkaç nesil kendisinden istifade etmiş olup Halife lll. Abdurrahman, oğlu ll.
Hakem ve tarunu Kasım b. Muhammed
ile İbnü'I-Bacl Abdullah b. Muhammed,
Abdullah b. Herseme b. Zehvan, İ bn Müferric, İbnü'I- Kütıyye, Muhammed b. Hata'nın

KASIM EMIN
ris el-Huşenl. Abdülvikis b. Süleyman ve
Said b. Nasr onun talebelerinden bazıla
rıdır. Kasım b . Asbağ 14 Cemaziyelewel
340'ta ( 18 Ekim 951) Kurtuba'da vefat
etti. Aynı yıl 27 Zilkade'de (25 Nisan 952)
Mekke'de öldüğü de ileri sürülmüştür.
Kasım b. Asbağ'ın rivayet ettiği hadisler İbn Hazm. İbn Abdülber en-Nemerl
ve Ebü'l-Velid el-Bad gibi alimierin eserlerinde yer almıştır. İbn Hazm onun hadisle ilgili eserlerinin değerli olduğunu
söylemiş , İbn Abdülber de kendisini "saduk" terimiyle anmış ve eserlerini övmüş
tür. Vefatından iki yıl önce hafıza kaybı
na uğradığı ve bu dönemde kendisinden
rivayette bulunulmadığı belirtilir. Kasım
b. Asbağ, Doğu 'ya yaptığı seyahatinde
Müberred ve Sa'leb gibi dilcilerden faydalandığı için şiir ve Arap dili ve edebiyatında da önemli bir yere sahiptir.

Eserleri. 1. el-Muşannef (e l-Müstal]rec) . Ebu Davud'un es-Sünen'i tarzında
fıkıh bablarına göre tasnif edilip sahih ve
garlb rivayetlerin derlend iği eserdeki daha güvenilir rivayetleri müellif, 324 (936)
yılından itibaren el-Müctena (el-Münte~a) adıyla ihtisar etmeye başlamış. eseri
tamamladığında onu Endülüs Emevl Halifesi ll. Hakem'e ith af etmiştir. Yedi cüzden meydana geldiği, 2490 muttasıl hadis ihtiva ettiği kaydedilen el-Müctena ' nın bazı kısımları Miknas'ta Mektebetü'l-evkaf'ta (nr. A !067) bulunmaktadır (AbdülhadTAhmed el-Hüseysin. ı . 239).
2. A]Jkamü'l-Kur'an. Cehdaml'nin aynı
adı taşıyan eseri örnek alınarak hazırlan
makta beraber İbn Hazm. Kasım b. Asbağ'ın çalışmasının hadislerin seçimi ve
senedierinin sağlamlığı bakımından daha
üstün olduğunu söylemiştir. Onun bunlardan başka , İmam Malik'in el-Muvatta'ının Yahya b. Yahya el-Leysl rivayetiyle
gelen hadislerini ihtiva eden Müsnedü
Malik , yine İ mam Malik'in el-Muva tta' da yer almayan garlb rivayetlerini ihtiva
eden Gara'ibü Malik, Şa]Ji]J-iMüslim'i
esas alarak hazırladığı eş-Şa]Ji]J ile enNasil]. ve'l-m ensu}]., Birrü'l-valideyn,
Feza'ilü Kureyş ve Kinane, el-Ensab,
Feza'ilü Beni Ümeyye adlı eserleri bulunduğu kaydedilmektedir.
Kasım

b. Asbağ'ın en önemli çalışma
biri de hıristiyan ilahiyatçısı Pavlus Orosius'un (ö. m. 416) putperestlere
karşı kaleme aldığı Historiarum libri
septem adversus paganos adlı ilk dünya tarihinin Endülüslü müslüman bir yerlinin yardımıyla Arapça'ya yaptığı tercümesidir.
larından
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KASIM EMIN
(.,:,~ol ~19)
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b. Muhammed Bek Emin
(1863 -1908)

Kad ın hakları savunuculuğuyla tanınan

L

Mısırlı

yazar.
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Kahire'de doğdu. Babası Türk. annesi
Arap asıllıdır. İlk öğrenimini İskenderiye'
de. orta öğrenimin i Kahire'de yaptı. Medresetü'l-hukük ve'l-idare'deki yüksek öğ
renimi sırasında Cemaleddln-i Efgani'nin öncülüğünü yaptığı fikir hareketini
benimseyen öğrenciler arasında yer aldı.
Hukuk tahsilini bitirince ( 188 !) avukat
Mustafa Fehmi Paşa'nın yanında avukatlık yapmaya başladı . İngiliz işgali sı rasın
da Mustaf a Fehmi Paşa başba kan lığa geti rilince kısa bir süre onun yerinde avukatlığa devam etti. Aynı yıl burslu olarak
Fransa'ya gitti ve Montpellier Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Bu yıllarda
Nietzche. Darwin ve Karl Marks gibi düşünü r lerin eserlerini okudu. Paris'te bulunan Cemaleddin-i Efganl ve Muhammed Abduh'a el-<Urv e tü 'l- v üş]fa'nın
neşrinde yardım etti. Fakülteden mezun
olup ülkesine dönünce ( 188 5) hakimlik
görevine başladı. İstlnaf mahkemesi
hakimliğine kadar yükseldi. Muhammed
Abduh, Sa'd Zağlul. Ali Yusuf ve Ahmed Lutfi es-Seyyid gibi fikir ve siyaset
adamlarıyla dostluk kurdu. Babasının ar-

kadaşı Amirat Emin Tevfik'in kızı Zeyneb'le evlendi ği 1894 yılı yaz tatilini Türkiye'de geçirdi. Sa' d ZağlGI Paşa ' nın başkanlı
ğını yaptığı Mısır Üniversitesi'nin kurulması için çalışmalarda bulunan komisyonda üye olarak görev yapan Kasım Emin
onun eğitim bakanı olmasından sonra komisyon başkanlığına seçildi. Okul açmak
ve fakir çocukları akutmak amacıyla el-

Cem'iyyetü'l-hayriyyetü'l-İslamiyye adıy

la kurulan demekte görev
1908'de vefat etti.

ald ı.

23 Nisan

sonunda Mısır'da ortaya
hareketinin temsilcilerinden
olan Kasım Emin toplumsal bozulmanın
asıl sebebinin ahlaki çöküntü olduğunu
ileri sürmüştür. Ona göre aile toplumun
temeli olup toplumun ıslahında kadının
çok önemli bir yeri vardır. Ancak Doğu
toplumlarında kadın bu görevi yerine
getirecek eğitimden yoksundur. Kadının
içinde bulunduğu durumdan İslam sorumlu değildir. İslam dini kadının durumunu iyileştiren hükümler getirmiş , ancak müslümanlar bu hükümlere uymamış. güçlüler zayıflara, erkekler kadınlara
tahakküm etmiştir. Kasım Emin, kadın
hakları konusunda görüşlerini dini delilleri de kullanarak ortaya koymuştur. Ancak düşünceleri bir bütün olarak ele alın
dığında ıslah ekolünün diğer mensupları
gibi onun da Batı ' nın akılcılığından etkilendiği , Batı'nın özgürlük, ilerleme, medeniyet ve bilim kavramlarını sıkça kullandığı ve düşüncelerini bunlar etrafında
temellendirdiği görülür.
XIX.

yüzyılın

ç ı kan ıslah

Eserleri. 1. L e s Egyptiens (Paris 1894).
Du c d'Harcourt'in Mıs ı r ve Mısırlılar hakkında yazdığı İslam'a hakaretlerle dolu
L'Egypte et l es Egyptiens (Paris !893 )
adlı kitabına reddiye olup Muhammed
el-Buhari tarafından el-Mışriyyun adıy
la Arapça'ya tercüme edilmiştir (Ka hire
! 894). 2. Esbd b ve netd 'ic ve a}].ld]f ve

Kas ım

Emin
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