
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 hadis
ler İbn Hazm. İbn Abdülber en-Nemerl 
ve Ebü'l-Velid el-Bad gibi alimierin eser
lerinde yer almıştır. İbn Hazm onun ha
disle ilgili eserlerinin değerli olduğunu 
söylemiş , İbn Abdülber de kendisini "sa
duk" 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 fay
dalandığı için şiir ve Arap dili ve edebiya
tında 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 derlendiği eserdeki da
ha güvenilir rivayetleri müellif, 324 (936) 
yılından itibaren el-Müctena (el-Münte
~a) adıyla ihtisar etmeye başlamış. eseri 
tamamladığında onu Endülüs Emevl Ha
lifesi ll. Hakem'e ith af etmiştir. Yedi cüz
den meydana geldiği, 2490 muttasıl ha
dis ihtiva ettiği kaydedilen el-Mücte
na'nın bazı kısımları Miknas'ta Mekte
betü'l-evkaf'ta (nr. A !067) bulunmakta
dır (AbdülhadT Ahmed 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. As
bağ'ın çalışmasının hadislerin seçimi ve 
senedierinin sağlamlığı bakımından daha 
üstün olduğunu söylemiştir. Onun bun
lardan başka , İmam Malik'in el-Muvat
ta'ının Yahya b. Yahya el-Leysl rivayetiyle 
gelen hadislerini ihtiva eden Müsnedü 
Malik , yine İmam Malik'in el-Muvatta' 
da yer almayan garlb rivayetlerini ihtiva 
eden Gara'ibü Malik, Şa]Ji]J-iMüslim'i 
esas alarak hazırladığı eş-Şa]Ji]J ile en
Nasil]. ve'l-m ensu}]., Birrü'l-valideyn, 
Feza'ilü Kureyş ve Kinane, el-Ensab, 
Feza'ilü Beni Ümeyye adlı eserleri bu
lunduğu kaydedilmektedir. 

Kasım b. Asbağ'ın en önemli çalışma
larından biri de hıristiyan ilahiyatçısı Pav
lus Orosius'un (ö. m. 416) putperestlere 
karşı kaleme aldığı Historiarum libri 
septem adversus paganos adlı ilk dün
ya tarihinin Endülüslü müslüman bir yer
linin yardımıyla Arapça'ya yaptığı tercü
mesidir. 
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KASIM EMIN 
(.,:,~ol ~19) 

Kasım b. Muhammed Bek Emin 
(1863-1908) 

Kadın hakları savunuculuğuyla tanınan 

L 
Mısırlı yazar. 

_j 

Kahire'de doğdu. Babası Türk. annesi 
Arap asıllıdır. İlk öğrenimini İskenderiye'
de. orta öğrenimini Kahire'de yaptı. Med
resetü'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 avukat
lık yapmaya başladı . İngiliz işgali sı rasın
da Mustafa Fehmi Paşa başbakanlığa ge
ti rilince kısa bir süre onun yerinde avu
katlığa devam etti. Aynı yıl burslu olarak 
Fransa'ya gitti ve Montpellier Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Bu yıllarda 
Nietzche. Darwin ve Karl Marks gibi dü
şünürlerin eserlerini okudu. Paris'te bu
lunan Cemaleddin-i Efganl ve Muham
med Abduh'a el-<Urve tü 'l-vüş]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 Ah
med Lutfi es-Seyyid gibi fikir ve siyaset 
adamlarıyla dostluk kurdu. Babasının ar-
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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 kurul
ması için çalışmalarda bulunan komisyon
da üye olarak görev yapan Kasım Emin 
onun eğitim bakanı olmasından sonra ko
misyon başkanlığına seçildi. Okul açmak 
ve fakir çocukları akutmak amacıyla el
Cem'iyyetü'l-hayriyyetü'l-İslamiyye adıy
la kurulan demekte görev aldı. 23 Nisan 
1908'de vefat etti. 

XIX. yüzyılın sonunda Mısır'da ortaya 
ç ıkan ıslah 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 so
rumlu değildir. İslam dini kadının duru
munu iyileştiren hükümler getirmiş , an
cak müslümanlar bu hükümlere uyma
mış. güçlüler zayıflara, erkekler kadınlara 
tahakküm etmiştir. Kasım Emin, kadın 
hakları konusunda görüşlerini dini delil
leri de kullanarak ortaya koymuştur. An
cak düşünceleri bir bütün olarak ele alın
dığında ıslah ekolünün diğer mensupları 
gibi onun da Batı 'nın akılcılığından etki
lendiği , Batı'nın özgürlük, ilerleme, me
deniyet ve bilim kavramlarını sıkça kul
landığı ve düşüncelerini bunlar etrafında 
temellendirdiği görülür. 

Eserleri. 1. Le s Egyptiens (Paris 1894). 
Du c d'Harcourt'in Mısı r ve Mısırlılar hak
kında 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 (Kahire 
! 894). 2. Esbdb ve netd 'ic ve a}].ld]f ve 
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meva<ı? (Kahire 1898). 1895-1898 yılları 
arasında el-Mü'eyyed gazetesinde im
zasız olarakyazdığı makalelerden derlen
miştir. 3. Ta]J.rirü'l-mer'e (Kahire 1899). 
Kadın hak ve özgürlüklerine dair olan 
eser kadınların eğitimi. ailedeki görevle
ri ve boşanma olmak üzere üç bölümden 
meydana gelir. Kasım Emin'in bu eseri 
Muhammed Abduh'.la birlikte yJzdığı, 
bazı siyasi sebeplerle Muhammed Ab
duh'un kitaba imza koymadığı ileri sü
rülmektedir(SemlrEbO Hamdan, s. 121-
1 29). Eseri Yusuf Han İ'tisami Terbiyet-i 
Nisvan (Tebriz ı 900) adıyla Farsça'ya, 
Yusuf Samih (Asma!) Tahrirü'l-mer'e 
yahud Hürriyet-i Nisvan (Kahire 
I 326), Zeki Mugamiz Hürriyet-i Nis
van (İstanbul I 329), Zakir Kadiri ı Tahri
rü'l-mer'e yahud Kadınların Esaret
ten Az adı (Kazan ı 909) adıyla Türkçe'ye 
ve O. Rescher de Almanca'ya (Stuttgart 
I 928) çevirmiştir. Kitap birçok alim tara
fından tenkit edilmiş ve hakkında reddi
yeler yazılmıştır. 4. el-Mer'etü '1-cedide 
(Kah i re ı 900). Önceki esere yapılan eleş
tirilere cevap olarak kaleme alınmıştır. 
Zakir Kadiri bu eseri de el-Mer'etü'l-ce
dide yahud Yeni Kadın adıyla Türkçe'
ye çevirmiştir (Kaza n ı 908) . Fe ri d V ecd!'
nin el-Mer'etü'l-müslime (Kahire ı 3 ı 9) 
ismiyle bu esere yazdığı reddiyeyi Meh
med Akif Ersoy Müslüman Kadını (İs
tanbul ı 325) adıyla Türkçe'ye tercüme et
miştir. s. Kelimat (Kah i re ı 908). Kasım 
Emin'in vefatından kısa bir süre sonra 
Lutfi es-Seyyid'in çıkardığı el-Ceride ga
zetesinde yayımlanan özel not ve hatıra
larından derlenmiştir. 

Muhammed imare, Kasım Emin'in bü
tün eserlerini el-A cmalü '1-kdmile Ii-Ka
sım Emin adıyla yayımiarnıştır (Kahire 
ı 976). Vedad Sekakinl. Ahmed Haki, Mu
hammed imare, Semir Ebu Hamdan ve 
Garld eş-Şeyh gibi araştırmacılar Kasım 
Emin hakkında müstakil çalışmalar yap
mışlardır (bk. bi bl.). 
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KASIM-ı ENVAR 
Ch.il ~ıs ı 

Mulnüddin All b. Naslr b. Harun 
b. Ebi'I-Kasım-ı Hüseynl 

(ö. 837/1433 [?]) 

İr~nlı mutasawıf- şair. 

ı 
_j 

756'da (1355) Tebriz civaqnda Serab'
da doğdu. Tebrizli bir seyyid ailesine men
suptur. Genç yaşta Tebriz'de, Safeviyye 
tarikatının plri Safiyyüddln-i Erdebill'nin 
oğlu Şeyh Sadreddin-i Erdeb'ill'nin müri
di oldu. Şeyh Sa~reddin'in bir gece rüya-

s.~nd_~_ ,~.n~.n ~.lindl· ,~ ışığı baş~~ları ile bö
luştugunu ,gord gu ve kendisıne bundan 
dolayı "Kasım-ı . nvar" (ışıkl~rı böl üşen) 
adını verdiği rivayet edilmektedir. Şeyh 
Sadreddin-i Erdeblll'nin yanında seyrü sü
lukünü tamamlayan Kasım-ı Envar şey
hinin isteği üzerine Gllan'a gitti. Burada 
Evhadüddin-i Kirmani'nin halifelerinden 
Şeyh Sadreddin-i Yemeni'ye intisap etti-

ği kaydedilmekteyse de bu konuda kesin 
bilgi yoktur. Gllan'dan ayrıldıktan sonra 
779 (1377) yılında Herat'a giden Kasım-ı 
Envar, şehirde Timur ve oğlu Şahruh dö
nemlerinde irşad faaliyetlerinde bulun
du. 830'da (1427) hurufi bir suikastçının 
Şahruh'u yaralamasında rolü olduğu, su
ikastçının olaydan önce onun hankahına 
gidip geldiği ileri sürülerek Herat'tan 
uzaklaştırıldı. Belh üzerinden Semer
kant'a, büyük ilgi gördüğü Şahruh'un 
oğlu Uluğ Bey'in yanına geçen Kasım-ı 
Envar, bir süre burada kaldıktan sonra 
Horasan'da Cam ilinebağlı Harcird köyü
ne yerleşti. Ölünceye kadar bu köyde yap
tırdığı dergahta yaşadı. Muhtemelen 837 
( 1433) yılında vefat etti ve dergahının ci
varına defnedildi. Türbesi Ali Şir Neval ta
rafından yaptırılmış. Abdurrahman-ı Ca
ml ve Ali Şir Nevai ondan övgüyle söz et
mişlerdir. 

Eserleri. Duygularını ve tasawufi hal
lerini sade bir ifade ile anlatan Kasım-ı 

Kasım-ı Envar'ln Enisü '1-'aşıl;:in adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Fatih. nr. 3858) 


