
KASIM EMIN 

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) 



En var'ın gazellerinde büyük ölçüde Mev
lana Celaleddin-i Rumi'nin etkisi görülür. 
İnançlarını temsil ve hikayelerle anlatan 
mesnevileri de sade bir dille yazılmıştır. 

Mesnevilerinde on iki imarnın ve büyük 
sQfilerin adiarına sıkça yer vermiş, ayet 
ve hadislerden iktitaslar yapmıştır. Bir

çok nüshası bulunan Külliyyat'ı Sald-i 
Nefisl tarafından yayımlanmıştır (Tahran 

ı 337 hş./1 958). Külliyyat'ı oluşturan 
eserler şunlardır: 1. Divan. Gazel, mer
siye ve terciibend, mukataat ve ruMller

den oluşur. Şairin Gllan lehçesi ve Türkçe 
ile yazılmış şiirleri de bulunmaktadır. z. 
Enisü '1- 'aşıl):in (Şad Makam der lştıla./:ı-ı 
Şuflyye, Risfile-i 'Aded-i Mal!.amfit) . Salik
Ierin aşmaları gereken 100 makamı an
latan elli dört beyitlik bir mesnevidir. 3. 
Beyan-ı Va]fı'a-i Emir Timur. Bu mesne
vi de elli civarında beyitten oluşmaktadır. 
4. Enisü '1- 'ar itin. Tasawufi içerikli bir 
mesnevidir. s. Risa1e der Beyan-ı 'İ1m. 

Nazım ve n esir karışık olarak yazılan ta
sawufi bir risale olup Risa1e-i lfavra'iy
ye veya Risa1etü'1-emane adlarıyla da 
bilinir. 6. Risa1e-i Su'a1 ü Cevab. Tasav
vufa dairdir. 

XIV. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar birçok 
Türk şairinin şiirinin yer aldığı, derieye ni 
belli olmayan Camiu'1-meani (N uruos
maniye Ktp., nr. 4904) adlı bir mecmua
daki Kasım-ı Envar'ın Türkçe şiirleri Mu
harrem Ergin tarafından neşredilmiştir 
(bk. bibl.). 
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KASIM GÜNLERİ 

Halk arasında kışın başlangıcı sayılan 
8 Kasım günü başlayıp 

6 Mayıs' a (hıdrellez) kadar devam eden 
ve tarihi kayıtlarda ruz-ı Kasım 

şeklinde geçen dönem 

L 

L 

(bk. TAKVİM). 

KASIM HANUGI 

Altın Orda Devleti'nin 
parçalanmasından sonra 

Moskova yakınlarında kurulan 
Türk hanlıklarından biri 

(1 445[?)-1681). 

_j 

_j 

Kazan Hanı Uluğ Muhammed'in isteği 
üzerine kurulan hanlığın adı ilk hüküm
dan Kasım Han'dan gelir. Rusça kaynak
larda hanlığın merkezi olan şehrin ismi 
Meşçerskiy ve Gorodets olarak da geçer. 
Kasım Hanlığı'nın ortaya çıkışından son
ra Kasım veya Han- Kirman adıyla anılan 
şehir, Oka nehrinin sol kıyısında Mosko
va'nın 2SO km. kadar güneydoğusunda, 
Kazan'ın 470 km. güneybatısında bir yer
leşim birimidir. 

Kasım Hanlığı'nın kuruluşu. Doğu Av
rupa'daki Türk devletleriyle Slav knezlik
leri (prenslik) arasındaki mücadeleler ve 
bunların politikalarıyla yakından ilgilidir. 
Uluğ Muhammed, küçük haniıkiara par
çalanmış olan Altın Orda Devleti'ni tek
rar bir idare altında toparlamak istiyor
du. Ancak bunu gerçekleştirebiirnek için 
hem Slav beylikleri hem diğer hanlıklar
la mücadele etmesi gerekiyordu. Kendi 
hakimiyetini tanıtmak amacıyla 1439'da 
Ruslar'a karşı çıktığı ilk seferde Moskova 
kapılarına gelen Uluğ Muhammed 7Tem
muz 144S tarihindeki ikinci seferinde 
Vladimir'e kadar ilerledi, Suzdal meydan 
savaşında Ruslar' ı yenerek Moskova Kne
zi Vasili'yi esir aldı. Ödediği yüklü miktar
daki f idye neticesinde serbest kalan Va
sili, Uluğ Muhammed Han'la onun bütün 
isteklerini kabul eden bir antlaşma yaptı. 
Bu antlaşmaya göre Moskova, Uluğ Mu
hammed Han'a savaş tazminatı ödeye
cek, daha önce Altın Orda Hanlığı'na karşı 
olan yükümlülüklerini şimdi Kazan Han
lığı'na ifa edecekti. Barış şartlarının ye
rine getirildiğini kontrol etmek üzere 
Moskova'da ve öteki Rus vilayet merkez
lerinde birçok Kazanlı memur bulundu
rulacaktı. Antlaşmanın önemli bir mad
desi de Moskova Knezliği sınırları dahilin
deki O ka ırmağı üzerinde bir hanlık ku
rulmasını öngörüyordu. 

Bazı kaynaklara göre 144S'te (Ku rat, 
Rusya Tarihi, s. 102; Yakubovskiy, s. 21 2). 

KASIM HANLIGI 

bazılarına göre ise 14S2-14S6 yıllarında 
(Bosworth. s. 261; EF [Fr.J. IV, 752) kuru
lan Kasım Hanlığı'nın başına Uluğ Mu
hammed'in oğlu Kasım getirildi. Uluğ 
Muhammed Han 'ın ölümünden bir süre 
sonra Kazan Hanlığı'nda taht mücadele
si başladı. Bu gelişmelerle yakından ilgi
lenen Moskova Knezliği Kasım Han'a tam 
destek verdi. Fakat Kazan'a yaptığı ilk se
ferden başarısızlıkla dönen Kasım Han'ın 
durumu da sarsıldı. Moskova Knezliği'ne 
daha sıkı bağlarla bağlandı ve bir bakıma 
;onun vasalı haline geldi. Kasım hanları 
bundan böyle unvan ve topraklarını, dev
let vergilerini toplama yetkilerini koru
makla birlikte dış işlerinde Moskova'ya 
tabi oldular ve öteki Rus beyleri se~iyesi
ne düştülEfr. Moskova knezleri, bir yan
dan onların siyasi ve askeri birikimlerin
den yararlanırken bir yandan da Kırım ve 
Kazan haniıkiarına karşı kullanmaya baş
ladılar. 

Kazan hanının ölümünden sonra Ka
zan'a başarısız bir sefer yapan Kasım'ın 
1468 'de (873) vefatıyla yerine oğlu Danyal 
(Danyar) geçti (ı 468- 1486). Danyal, Rus
lar'ın 1471-1477 yıllarında yapılan Novgo
rod seferlerine katıldı; 1472'de Altın Or
da Hanı Ahmed'in üzerine yürüdü. Onun 
ölümünün ardından III. ivan hanlığın ba
şına Kırım'dan Nur Devlet Giray'ı getirdi. 
Böylece Kasım Hanlığı'nda Uluğ Muham
med ailesi dönemi kapanmış oldu. Nur 
Devlet zamanında Altın Orda Devleti'nin 
merkezi olan Saray şehri yağmalandı. Nur 
Devlet'in oğlu Satılgan da yine Ruslar'ın 
yanında Altın Orda ve Kazan haniıkiarına 
yapılan seferlere katıldı. Satılgan'ın kar
deşi Canay hakkında fazla bilgi bulunma
makla birlikte Litva'ya karşı sefere çıktı
ğı bilinmektedir. Canay'dan sonra Kasım 
Hanlığı'nda Kırım hanları sülalesi sona er
di, Astarhan hanları dönemi başladı. As
tarhan Hanı Bahtiyar Sultan 'ın oğlu olup 
1 S02'de Moskova'nın hizmetine giren 
Şeyh Avliyar 1 s 12'de (918) Kasım hanlı
ğına getirildi ve beş yıl kadar bu makam
da kaldı. 1 S 16' da (922) Smolensk seferi
ne katıldı. 

Avliyar 'dan sonra Kasım Hanlığı oğlu 
Şah Ali'ye verildi ( ı 5 ı 6- ı 5 ı 9). Bundan böy
le Ruslar'la dost geçinmek zorunda ka
lan Kazanlılar, Muhammed Emin Han'ın 
ölümüyle boşalan Kazan tahtına Mosko
va knezi ile anlaşarak Şah Ali'yi geçirdiler, 
Kasım Hanlığı'na ise bunun kardeşi Can 
Ali gönderildi (ı 5 ı 9- ı 532) Fakat Rus tas
kılarına karşı Kırım Hanlığı ile aniaşan Ka
zanlı lar, Kazan tahtına Sahib Gir ay' ı çağı
rınca Şah Ali Ruslar'a sığındı ve ardından 
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