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KASIM b. MUHAMMED 

ı 

b. EBÜ BEKİR 
(_f:! ..s. i ..:,.! ~ ..:,.! r'>""lAJf) 

EbCı Muhammed (EbCı Abdirrahman) 
el-Kasım b. Muhammed b. Ebi Bekr 

es-Sıddlk el-Kureşl et-Teyml el-Medeni 
(ö . 107/725 [?]) 

Medineli meşhur yedi tabiin 
fakihinden biri. 

L _j 

Hz. Osman'ın halifeliği döneminde doğ
du. Annesi Sevde isimli bir ümmüveled
dir. Babasının öldürülmesinden sonra bir 
müddet halası Hz. Aişe'nin yanında kaldı. 
Ondan , babaannesi Esma bint Umeys, 
Zeyneb bint Cahş. Abdullah b. Abbas. Ab
dullah b. ömer. Ebu Hüreyre. Muaviye b. 
Ebu Süfyan. Abdullah b. Amr b. As ve di
ğer bazı sahabilerden hadis rivayet etti. 
Kendisinden hadis nakledenler arasında 
Yahya b. Said el-Ensarı. Ali b. Ebu Talha. 
Şa'bl. Nafi' . Salim b. Abdullah b. Ömer. 
Ebu Bekir b. Hazm. Malik b. Dinar. İbn 
Şihab ez-Zührl. İbn Ebu Müleyke. Re
blatürre'y, Ubeydullah b. Ömer b. Hafs. 
Ebü'z-Zinad. Abdullah İbn Avn. Eyyub es
Sahtiyanl gibi şahsiyetler vardır. Hadis 
tenkitçilerinin güvenilirliği hususunda 
görüş birliğine vardığı Kasım'ın Abdullah 
b. Mes'ud'dan mürsei. babası aracılığıyla 
dedesinden münkatı ' rivayetlerde bulun
duğu da kaydedilmektedir. 

M us' ab ez-Zübeyr! Kasım'ı "ta bilnin ha
yırlılarından". İmam Malik "ümmetin fa
kihlerinden" diye anarken Yahya b. Said 
Medine'de Kasım'dan daha faziletlisini 
görmediklerini söyler. Ebü'z-Zinad da ha
dis konusunda ondan daha alimine rast
lamadığını. Zührl fetvanın Sel em e b. Ek
va'. Kasım ve Salim'de toplandığını belirt
miştir. Ali b. Medlnl. zamanının en fazi
letiisi şeklinde tanımladığı Kasım'ın 200 
hadis rivayet ettiğini açıklarken Malik' e 
göre bu sayı 1 OO'ü bulmaz. İbn Avn onun 
hadisleri harfiyen rivayet edenlerden ol
duğunu söyler. İbn Main. Ubeydullah-Ka
sım-Aişe ravi zincirini "altın yaldızlı se
ned" şeklinde niteler. Müslim b. Haccac'ın 
çok önem verdiği Kasım'a ait rivayetler 
Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. 

Alimierin ölüp gitmesiyle ilmin yok ol
masından endişe eden Halife Ömer b. Ab
dülazlz, Medine Valisi Ebü Bekir b. Hazm'a 
bir ferman göndererek başta teyzesi Am
re bint Abdurrahman ve Kasım b. Mu
hammed'in rivayetleri olmak üzere Hz. 
Peygamber'in hadislerini araştırıp yaz
masını istemiştir. Bunun üzerine Ebü 
Bekir'in rivayetleri derleyip halifeye gön
derdiği belirtilmektedir. 

"Fukaha-i seb'a" olarak anılan Medine
li meşhur yedi tabiln fakihi arasında yer 
alan Kasım'ın Mescid-i Nebevl'de ders 
halkası vardı. ilmi gizlemenin helal olma
dığını söyler. sorulan sorulardan bilme
diklerini cevaplandırmaz. bir fikir beyan 
ettiğinde onun şahsi görüşü olduğunu ve 
mutlaka hakkı yansıttığını ileri sürme
diğini vurgulardı. Özellikle ehl-i re'ye. in
sanın Allah 'ın farzlarından habersiz yaşa
masının bilmediği şeyleri O'na ve Resu
lü'ne nisbet etmesinden daha hayırlı ol
duğunu söyleyerek indi fetva vermeme
lerini öğütlerdi. Fetvaianna bir örnek ola
rak kişinin akıl ve ruh sağlığının temini 
ve yolculukta develerin hızlandırılması 
gibi meşru amaçlarla musikiyi caiz gör
mesi zikredilebilir (Ebu Abdullah el-Hall
m!. III, 20) Kur'an'ı tefsire -dirayet tefsi
ri olmalı- çalışmayan Ka.sım Kaderiyye'yi 
lanetlemiş ve kader hususunu tartışan 
bir gruba Allah'ın açıklamadığı şeyi tartış
mamalarını tavsiye etmiştir. Şakir Mus
tafa onun Ta beri. Vakıdl ve Belazürl gibi 
tarihçiler tarafından iktibas edilen me
gazi ve halifelerle ilgili bazı haberlerin
den hareketle bu hususları içeren bir ki
tap yazmış olabileceğini söylemektedir 
(et-Taril].u'l-'Arabi, s. 154). 

Ömrünün son üç yılında gözleri görme
yen Kasım. yetmiş veya yetmiş iki yaşın
da iken bir hac ya da umre yolculuğu sı
rasında Kudeyd mevkiinde vefat etti ve 
Müşellel'de defnedildi. Ölüm tarihiyle il
gili olarak 101 (719). 102. 106, 107. 108 
ve 112 (730) yılları verilmekte, İ bn Hacer 
el-Askalanl gerekçe göstermeksizin doğ
rusunun 106 olduğunu ileri sürmektedir 
( Ta/<.:ribü 't-Teh?ib, ll, 120) . İlk kaynakların 
bir kısmı ise 1 07 tarihini esas almaktadır. 
Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzl, Ebu is
hak eş-Ş! razi ve İbn Mencuye tarafından 
kaydedilen 117 (735). 121 ve 130 yılları 
iktibas veya istinsah hatası olmalıdır. Am
cası Abdurrahman'ın kızı Kureybe ile ev
lenen Kasım'ın Abdurrahman. ümmü 
Ferve, Ümmü Hakim ve Abde adında ço
cukları vardı; Ca'fer es-Sadık kızı üm
mü Ferve'den olma torunudur. 

Kasım'ın fıkhl görüşleri üzerine Tu
nus'ta el-Ma'hedü'I-a'la li'ş -şerla'da Enes 

KASIM PAŞA, Cezeri 

b. Şeyh Muhammed el-Hadi el-Allanl ta
rafından Fı]fhü'l-İmô.m el-Kasım b. Mu
J:ıammed b. Ebi Bekr eş-Şıddi]f ve eşe
ruhu ii Tunis (ı 988). Ali b. Abdullah Sa
lih Ca bir tarafından Riyad'daki Camiatü'l
İmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye'
de Fı]fhü'l-Kiisım b. MuJ:ıammed mu
vô.zinen bi-fı]fhi eşheri'l-müctehidin 
(1407/1987) adıyla birer doktora tezi ha
zırlanmıştır. 
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KASIM PAŞA, Cezeri 
(ö. X./XVI. yüzyılın ilk yarısı) 

Fatih Sultan Mehmed 
ve Il . Bayezid dönemi devlet adamı 

ve şairlerinden. 
_j 

Kıraat alimi Cezerl'nin tarunu ve Fatih 
Sultan Mehmed dönemi nişancılarından 
Cezerlzade Şemseddin Mehmed Bey'in 
oğlu olduğu ve bu sebeple Cezerl nisbe
siyle anıldığı belirtilir. Ancak evail-i Rama
zan 907 (Mart 1502) tarihli vakfiyesinde 
(istanbul Müftülüğü Şer'iyye Sici lieri Ar
şivi, Evkaf-ı Hümayun, nr. 2, s. 250) ismi
nin Kasım Paşa b. Abdullah olarak geç
mesi, bazı kaynakların naklettiği gibi (La
tHI, s. 219; Al! Mustafa Efendi, s. 800; Be
lTğ, s. 65) Şeyh Mehmed Cezerl'nin veya 
bu ailenin kölesi olduğu şeklindeki rivaye
tin daha kuwetli olduğunu göst erir. Ger
çekte ismi Neşrl'de (Cihannüma, ı. 231) 

Cezerl Kasımı Paşa . İbn Kemal'de (Te va-
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KASIM PAŞA, Cezerl 

rfh-iAl-i Osman, VIII. Defter, s. 27) Cezeri 
Kasımı. Aşık Çelebi'de (Meşairü'ş-şuara, 
vr. 214') Cezeri Kasım Paşası diye geç
mektedir. Annesi Fenarizade Ali Efen
di'nin k.ızıdır. Divan-ı Hümayun'da görev 
yaptıktan sonra Mahmud Paşa'nın te
veccühünü kazandı ve Fatih tarafından 
Amasya sancağında bulunan Şehzade Ba
yezid ' in defterdarlığına tayin edildi. Bir 
süre de Rum- ili beylerbeyiliği defterdar
lığında bulundu (ibn Kemal, s. 28). Hüse
yin Hüsameddin. kaynak belirtıneden Ka
sım Paşa'nın bu görevinden önce Uzun 
Hasan üzerine gönderilen orduda defter
dar olduğunu. kısa bir süre sonra da Ha
zine-i Amire defterdarlığına getirildiğini, 
878 (1473-74) yılında Şehzade Bayezid'e 
!ala olup Amasya'ya gittiğini ve 884'te 
(1479) Vezir Mustafa Paşa'nın ll. Baye
zid'in lalalığına getirilmesi üzerine is
tanbul'a dönerek nişancı olduğunu yazar 
(Nişancılar Durağı, s. 64). 

ll. Bayezid tahta çıktığında 886 ( 1481 ) 
yılında Kasım Paşa nişancılık görevine ge
tirildi (All Mustafa Efendi, s. 955: Daniş
mend, 1, 462). 887'de (1482) Hamza Bey 
oğlu Mustafa Paşa'dan boşalan vezarete 
tayin edildi (ibn Kemal. s. 28). Ancakda
ha bir yıl dolmadan aziedildi ve yerine 
Mesih Paşa getirildi (887/1482) ibn Ke
mal vezaretten ayrıldıktan sonra Ke
fe 'ye gönderilmiş olduğunu belirtir (Te
varfh-i Al-i Osman, s. 77) Ali Mustafa 
Efendi eserinin bir yerinde. aziedilmesi 
üzerine kendisine tekaüt tarikiyle Se
lanik sancağı verildiğini ve ölümüne ka
dar burada bulunduğunu yazmakta (Ki
tabü 't· Tarıh-i Künhü '1-Ahbar, s. 800). baş

ka bir yerinde de. "Üç sene vezaret ettik
ten sonra sene-i seb' ve semanin tarihin
de (887 / 1482) fevt oldular" demektedir 
(a.g.e., s. 955). Hoca Sadeddin Efendi ise 
onun 887'den (1482) üç yıla kadar veza
rette kaldığını. ardından vefat ettiğini 
belirtir (Tacü't-tevarfh, ll, 216). 

Celalzade Mustafa Çelebi. Yavuz Sul
tan Selim devrinde Şehzade Süleyman'ın 
Saruhan sancağında bulunduğu sırada 
devletin en tecrübeli iki adarr,ıından biri 
olan Kasım Paşa'nın onun lalalığı ve def
terdarlığıyla görevlendirilmiş olduğunu 

nakleder (Selimname, s. 180- 18 1 ). Lalalık

tan 922'de (1516) aziedilen Kasım Paşa 
(Emecen, s. 32) Matrakçı Nasuh'a göre 
Selanik'e gitmiş. bir süre sonra Kanuni 
Sultan Süleyman'ın cülüsu üzerine Kub
bealtı veziri olmuş. Belgrad Seferi'nin ar
dından ihtiyarlığını ileri sürerek bu görev
den feragat etmiş ve emekli olarak ye
niden Selanik'e dönmüştür (Zilkade 9271 
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Eki m 152 ı) . Her ne kadar bazı araştır
malarda bu tür rivayetlere dayanılarak 
Cezeri Kasım Paşa'nın bir süre Şehza
de Süleyman'ın lalası olarak Manisa'da 
bulunduğundan bahsedilirse de her iki 
kaynakta geçen Kasım Paşa'nın Cezeri 
Kasım Paşa olduğuna dair kesin bir ipu
cu yoktur. 

Kaynaklarda Kasım Paşa'nın ölüm ta
rihine dair güvenilir bir bilgiye rastlan
maz. Cengiz Orhonlu'nun tesbit ettiği 887 
(1482) tarihini (EJ2iing ı. IV, 722) kabul 
etmek. bazı kayıtlar ve nakiller göz önüne 
alınacak olursa mümkün görünmemek
tedir. Cezeri Kasım Paşa diğer Kasım pa
şalarla karıştırıldığından bazı araştırma

larda (Baltacı, s. 275: Reindl, s. 235: Kiel, 
s. 143- 144; Haskan, ı , 35) ve muahhar kay
naklarda (SiciLI-i Osmanr, IV, 47) ölüm yılı 
olarak 950'ye (ı 543-44) kadar ulaşan ta
rihler verilmektedir. Bu durum. birkaç 
Kasım Paşa hakkındaki rivayetlerin tek 
bir Kasım Paşa 'ya ait zannedilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Kasım Paşa'nın ölüm 
tarihi kesin olarak tesbit edilememekte 
ise de bazı vakıf kayıtlarından hareketle 
onun XVI. yüzyılın başlarında hayatta ol
duğu söylenebilir. istanbul Cağaloğlu 'n
daki mescidinin vakfiyesi Ramazan 907 
(Mart 1502) tarihini taşımaktadır (istan
bul Müftülüğü Şer'iyye Sicilieri Arşivi, Ev
kaf-ı Hümayun, nr. 2, s. 250: istanbul Va
kıf/arı Tahrir Defteri 953 [ 1546], s. 5 3). 
Bursa Şer'iyye Sicilieri'ndeki 939 
(1532-33) tarihli bir kayıtta ondan "mer
hum" diye bahsedildiğine göre(Hızlı , s. 
ı 14) Kasım Paşa bu tarihten önce ölmüş 
olmalıdır. 

Cezeri Kasım Paşa hayatının bir bölü
münü Bursa'da geçirmiş ve burada bir 
medreseyle hamam ve imaret yaptırmış
tır. Sursalı Beliğ'e göre mezarı da Emir 
Sultan'ın türbesi karşısında bina ettiği 
medresenin batı cihetinde bulunmakta
dır ( Güldes te, s. 66). Tezkireci Se hi. Kasım 
Paşa 'dan bahsederken Osmanlı beyleri 
arasında bu derece hayır sahibi başka bir 
kimsenin bilinmediğini söyler ( Tezkire, s. 
ı ı 9). Gerçekten de Kasım Paşa'nın impa
ratorluğun birçok bölgesinde hayratı var
dır. Bursa'daki hayratından başka istan
bul'da Cağaloğlu'nda bir mescid, Eyüp'
te bir mescid, medrese ve mektep. Sela
nik'te Kasımiyye Camii diye anılan bir ca
mi ve imaret inşa ettirmiştir. Kaynaklar
da daha başka hayır eserleri yaptırdığı 
söylenmekteyse de bunların ona aidiyeti 
tartışmalıdır (mesela bk.Aşıkpaşazade. s. 
192-193). 

Kasım Paşa devlet adamlığı yanında şa
irlik yönüyle de anılır. Şiirde Safi mahlası-

nı kullanmıştır. Sehi'ye göre Anadolu'nun 
müteber şairlerindendir (Tezkire, s. ı 18). 

Latifi de onun şiirde atasözlerini çokça 
kullanan ilk şair olduğunu söyler ( Tezkire, 
s. 219). Dönemin şairlerinden i sh ak Çele
bi bir beytinde Kasım Paşa'nın bu yönüne 
temas etmiştir : "Şi' ri n dilersen oku na 
makbul-ı halk ola 1 Safi, Necati şi'ri gibi 
pür-mesel gerek". Her ne kadar Sehi, di
vanının meşhur olduğunu söylüyorsa da 
( Tezkire, s. 119) Kasım Paşa ' nın divanı

nın şimdilik bilinen tek nüshası ismail E. 
Erünsal'ın özel kütüphanesinde bulun
maktadır. Sağlığında derlendiği sanılan 

bu nüshanın şairin bütün şiirlerini ihtiva 
etmediği görülmektedir. Özellikle tevhid 
ve na't gibi bölümlerin olmayışı. divanda 
sadece üç kasidenin yer alması ve bun
lardan ilkinin Hz. Hüseyin'e, diğerlerinin 
Fatih Sultan Mehmed ve ll. Bayezid için 
yazılmış olması nüshanın Kasım Paşa'nın 

hayatının erken bir döneminde derlenmiş 
olabileceğini düşündürmektedir. 
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