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KASIM PAŞA, Güzelce 
(ö. 948/154l'den sonra) 

Osmanlı veziri . 
_j 

Devşirme olup doğum tarihi belli değil
dir. ll. Bayezid devrinde Enderun'da ye
tişti. Yavuz Sultan Selim zamanında ri
kab-ı hümayun ağalığıyla dış hizmete çık
tı. Bir rivayete göre Şehzade Süleyman ile 
(Kanuni) birlikte büyüdü ve onun sütkar
deşi oldu (İbn i yas. s. 390-39 ı) . Yavuz Sul
tan Selim'in Mısır seferine katıldı. Merci
dabık zaferinden (922115 ı 6) sonra H ama. 

'ardından Trablusşam sancak beyliğine 
tayin edildi. Bu sırada Sayda- Beyrut yöre
sinin hakimi İbn Haneş ile (İbn Hafş) Şam 
Valisi Canbirdi Gazali'nin isyanlarının bas
tırılmasında önemli rol oynadı. 

927 (1521) yılında Halep sancak beyli
ğine tayin edilen Kasım Paşa daha sonra 
Karaman. ardından Anadolu beylerbeyi
liğine getirildi ve ertesi yıl yapılan Rodos 
Seferi'ne (928/1 522) bu sıfatla katıldı. Ro
dos Kalesi'nin muhasarası esnasında gü
neydeki Provans burcunun zaptma me
mur edildiği gibi fetihten sonra da kale
nin tamiri işiyle görevlendirildi. Ardından 
Çoban Mustafa Paşa'nın yerine Mısır bey
lerbeyili ği ne getiriidiyse de ikinci vezir Ha
in Ahmed Paşa'nın Mısır beylerbeyiliğine 
tayini üzerine bu görevi bir ay kadar sür
dü. 930 (1524) yılında ikinci defa Mısır va
liliğine getirilen Kasım Paşa'nın Mısır def
terdan Mehmed Bey'le ihtilafa düştüğü 
ve bu görevinde pek başarılı olamadığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim Mısır'da gerek
li mali ıslahatı yapamaması. buna bağlı 
olarak düzeni sağlayamaması yüzünden 
aynı yılın sonlarında görevinden alındı. 

İstanbul'a döndükten sonra kaptan-ı 
derya olan Kasım Paşa. Kanuni'nin 932 
( 1526) yılındaki Macaristan seferi sırasın
da İstanbul muhafızlığında bulundu. Ar
dından Rumeli beylerbeyiliğine. 93S'te 
( 1529) üçüncü vezirliğe getirildi, aynı yıl 
Avusturya seferine katıldı. lrakeyn Sefe
ri'ne de (94 1/1 535) iştirak eden Kasım Pa
şa, bir rivayete göre Ayas Paşa'nın vezlri
azam olması üzerine ikinci vezirliğe yük
seltilmiş (All, vr. 242b), fakat tama' ve ir
tikabından dolayı vezirlikten aziedilerek 
Mora sancak beyliğine gönderilmiştir. 

Kasım Paşa 944 ( 1537) yılında Mora ya
rımadasının kuzeydoğusundaki Anabo
lu'nun fethine memur edildi. Denize doğ
ru uzanmış bir dil üzerinde kurulan. bir 
tarafı yalçın kayalıklarla, diğer tarafı de
n izle çevrili olan Anabolu 'yu kuşattıysa 

da büyük muhasara toplarının olmayışı 
yüzünden burayı alamadı, önce Argos'a, 
ardından İnebahtı'ya çekildi. Anabolu, Be
nefşe ile birlikte947'de (1540) imzalanan 
Osman! ı-Venedik Antiaşması'ndan sonra 
teslim alınabilmiştir (Gökbilgin, ITK Bel
geler, 112 11 9641. s. 203-204). Bir süre da
ha Mora sancak beyliğinde bulunan Ka
sım Paşa 948'de (1541) emekli oldu. Dev
let görevlerinde pek başarılı olamayan 
Kasım Paşa'nın emekliliğinden sonra İs
tanbul'a dönmesine izin verilmedi. Bir ri
vayete göre Mora'da (Ata!, s. ı 04). başka 

bir rivayete göre ise 960 ( 1553) yılında 
Gelibolu'da vefat etti (Ayvansarayl, ı. 4). 
Sicill-i Osmdni'de 939'da (1532-33) öl
düğü belirtiliyorsa da bunun doğru ola
mayacağı aşikardır. 

Hayır sever bir kimse olduğu anlaşılan 
Güzelce Kasım Paşa. Haliç'in sağ tarafını 
Kanuni'nin emriyle dini ve içtimal tesis
ler le donatarak şenlendirmiştir (Evi i ya 
Çelebi. ı. 416). Bundan dolayı semt Kasım
paşa. Haliç Tersanesi de bir süre Kasım
paşa Tersanesi adıyla anılmıştır. Kasım 
Paşa. kaptanpaşalığı zamanında burada
ki Cami-i Keblr adıyla anılan mahallede 
Muvakkithane sokağı ile Bahriye caddesi 
arasındaki yerde bir cami ile medrese. 
imarethane ve hamam yaptırmıştır: Tah
ta kubbeli, içinde direği olmayan. tahta
ni ve tek minareli olan bu cami (Evliya 
Çelebi, I, 418) 1722'deyanmışsa da mü
tevellisi olan Hekimoğlu Ali Paşa'nın kar
deşi Feyzullah Efendi tarafından yeniden 
inşa ettirilmiştir (bk. KASIM PAŞA CAMii ve 
KÜLLİYESİ). Evliya Çelebi , imarethanenin 
kendi zamanında hastahane olarak kul
lanıldığını yazmaktadır. Kasım Paşa ayrıca 

Mora sancak beyi iken Anabolu'da cami, 
medrese, tekke. sıbyan mektebiyle bir
çok çeşme yaptırmış. bu çeşmelere su 
getirtmiştir. Bozüyük'te de cami ve kül
liyesi olan Kasım Paşa (b k. KASIM PAŞA 

KÜLLİYESİ ) bütün hayır kurumları için 
yüksek gelirli vakıflar bırakmıştır (Gök
bilgin. Edirne ve Paşa Uvası, s. 435-436). 
İstanbul'daki külliyesinin ve Havsa'daki 
hamamının mimarı Koca Sinan 'dır. Nefi
se adındaki kızının da babasının İstan
bul'daki mahallesinde bir mektep yaptır
dığı ve kendisinin burada medfun olduğu 
bilinmektedir. 
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KASIM PAŞA CAMii 

Macaristan'ın Peçuy şehrinde 
XVI. yüzyılda yapılan cami. 

_j 

Son yıllarda cadde kenarında temel ka
lıntılarına rastlanan çifte hamamdan da 
anlaşıldığı gibi şehrin çarşısının da yer al
dığı ana meydanın bir kenarında bulun
maktadır. Macaristan'ın fethinin arkasın
dan Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
inşa edilen caminin kurucusunun o yıllar
da yaşadıkları bilinen Kasım paşalardan 
hangisi olduğu hususunda bazı tered-

Kasım Paşa Camii- Peçuy 1 Macaristan 
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KASIM PAŞA CAMii 

dütler vardır. Fakat büyük ihtimalle bu 
eserin kurucusu. Macaristan'daki Türk 
idaresi sırasında önemli mevkilerde bu
lunan, bölgedeki faaliyeti ve Peçuy ile 
ilişkisi Peçevl tarihinde anlatılan ve di
ğerlerinden "gazi" lakabıyla ayrılan Ka
sım Paşa' dır. Mehmed Süreyyifnın ver
diği bilgiye göre Gazi Kasım Paşa. Mohaç 
ve Peçuy serhadlerinde mirliva olmuş. 
959'da (1552) önce Budin. arkasından 
Tımışvar beylerbeyiliğine getirilmiş, Ka
nuni Sultan Süleyman'ın saltanatının son
larına doğru orada vefat etmiştir. Nite
kim Gevay Antal. Budin beylerbeyi hak
kındaki kitabında Kasım Paşa'nın 1548-
1 552 yılları arasında Budin valiliğinde 
bulunduğunu bildirmektedir. Paşanın Tı
mışvar'da olması gereken kabrinden gü
nümüzde hiçbir iz kalmamıştır. Maca
ristan'ı ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Pe
çuy şehri ni anlatırken caminfn gönül açıcı 
ve cemaati bol bir ibadet yeri olduğunu 
söyleyerek verdiği 1 00 ayak ölçüsü uzun
luğu herhalde abartılı olmalıdır. Yine ay
nı müellife göre caminin içindeki minber, 
mihrap, mahfel ve kürsü tarifi imkansız 
güzellikte eserlerdir. Evliya Çelebi, cami
nin üstünü örten kubbenin büyüklüğü-

Peçuy"daki Kasım Paşa Camii'nin mihrabı 
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ne işaret ettikten sonra bunun dört ke
mere oturduğunu belirterek istanbul'
daki Sultan Selim Camii ile benzerlik ku
rar. Ayrıca çokyüksek bir minare ile cüm
le kapısının iki yanındaki sofalardan da 
anlaşıldığına göre yedi kubbeli bir son 
cemaat yerine sahip bulunduğunu bildi
rir. Ancak bu hususta verdiği bilgiler mev
cut binaya pek uymamaktadır. 

Macaristan elden çıktıktan sonra Ka
sım Paşa Camii'nin minaresi J. Molnar'ın 
belirttiğine göre 1776'da yıktınldığı hal
de esas bina ayakta kalabilmiştir. Arka
sından dış duvarları adeta bir kılıf içine 
alınmak suretiyle görünümü tamamen 
değişen cami barok üslupla bir kiliseye 
çevrilmiştir. Bugün hala şehrin en büyük 
kilisesi olan yapıda 1938'den sonra çok 
geniş ölçüde çalışmalar başlatılarak esas 
bünyeyi gizleyen ya da bozan elemanla
rın ayıklanmasına girişilm iştir. Fakat pro
jeyi hazırlayanların Osmanlı devri Türk 
mimarisine dair yeterli bilgileri olmadı

ğından restorasyonun tam başanya ulaş
tığı söylenemez. Hataların içinde en göze 
batanı ise alt sıra pencerelerin fil gözü al
çı pencereler biçiminde yapılmış olması

dır. Molnar. kubbenin tam bir Osmanlı 
kubbesi görünümünü ancak 1966'da ala
bilmiş olduğunu bildirmektedir. 

Kasım Paşa Camii'nin iç süslemesinden 
günümüze fazla bir şey kalmamışsa da 
bazı yerlerde sıva üstlerinde yazı kalıntı
ları farkedilmektedir. Kündekarl pence
re kanatlarından birkaç parça Budapeş
te'de Jaszbereny Müzesi'nde muhafaza 
edilmektedir. Kilisede herhalde vaftiz 
teknesi olarak kullanılan Türk işi iki ha
mam kurnası. Evliya Çelebi'nin güzelliğini 
ve içindeki şadırvanı övdüğü meydanın 
karşı tarafında temel kalıntısı görülen 
hamamdan getirilmiş olmalıdır. 

Rumeli'de en büyük ölçülerdeki Türk 
yapılarının başında gelen Kasım Paşa Ca
mii'nin esas ibadet mekanı içten kenarları 
16,36 m. olan kare biçimindedir. Dıştan 
her cephesi 19,45 m. ölçüsünü bulan bu 
mekanın üstü yaklaşık 16 m. çapında bir 
kubbeyle örtülüdür. Bütünüyle kesme taş 
örgülü dış duvarların cepheleri klasik ke
merli Türk pencerelerine sahiptir. Fakat 
bina kilise olarak kullanıldığından bu pen
cerelerde değişiklikler yapılmış ve bazı
ları örülmüştür. Evliya Çelebi'nin ifade
sinden son cemaat yerinin . altı sütun ve 
yedi kubbeli olduğu anlaşılıyorsa da. Ek
rem Hakkı Ayverdi'nin restitüsyonunda 
burası altı kubbeli olarak çizilmiştir. Bu 
bölüm, ancak iki yanı birer duvarla sınır-

Kasım Paşa camii'nin p l an ı 

landığı takdirde, ortadaki diğerlerinden 
daha yüksek yedi kubbeli bir son cema
at yeri olabilir. 

Yakovalı Hasan Paşa Camii, son yıllarda 
içini ve dışını örten barok kılıftan ayıklan
makta olan Ali Paşa Camii ve idris Baba 
Türbesi ile Peçuy Osmanlı devri Türk sa
natının Avrupa içlerindeki bir merkezi ol
makta ve Kasım Paşa Camii ile hemen 
önündeki çifte hamam kalintısı da bu 
merkezin bütünlüğünü tamamlamakta-. 
dır. 
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Esası XVI. yüzyılda 

Mimar Sinan tarafından yapılan 
ve XIX. yüzyılda 
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bugünkü şeklini alan külliye. 
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XVI. yüzyılın ilkyarısında Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında Osmanlı donanma
sının Gelibolu'dan Haliç'e nakledilmesi 
üzerine bu bölgenin imar ve iskan göre-


