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Iii AYŞE DENKNALBANT 

KASIM b. sABiT 
( ~li 01 ~!§ ) 

Ebü Muhammed Kasım b. Sabit b. Hazm 
el-Endelüsl es-Sarakustl 

(ö. 302/914-15) 

Garibü'l-hadi'se dair yazmaya başlayıp 
babasının tamamladığı 

ed-Delfi'il adlı eserle tanınan 
Maliki fakihi ve hadis alimi 
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(bk. sABiT b. HAZM). 

KASIM b. SELLAM 

(bk. EBÜ UBEYD, Kasım b. Sellam). 

KASIMi, Cemaleddin 

(bk. CEMALEDDİN ei-KASIMİ). 

KASIMİYYE 
( :ı:;.ı,..LöJI) 

Ebü'I-Kasım b . Ramazan'a 
(V. /Xl. yüzyıl[?]) 

nisbet edilen b ir tarikat 
(bk. TARİKAT). 

KASIMİYYE 
( :ı:;.ı,..LöJI) 

XVII ve XVIII . yüzyıllarda 
Mısır'ın idaresinde söz sahibi olan 

Memlük tırkalanndan biri. 
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Kasım Bey adında birine nisbet edilen 
bu zümre XVII. yüzyılın ikinci yarısında or
taya çıkmış ve XVIII. yüzyılın ikinci yarısı 

na kadar yaklaşık bir asır kadar Osmanlı 
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dönemi Mısır' ının siyasi, içtimal ve ikti
sadi hayatında etkili olmuştur. Ortaya çı
kışı hakkında iki farklı rivayet vardır. Bun
lardan biri, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'

da bulunduğu sırada Memlük emirle
rinden Südün'un cesaretleriyle tanınan 
oğulları Kasım ile Zülfikar'ın padişahın 
huzurunda bir gösteri yapmaları, bunla
ra taraftar olanların iki fırkaya ayrılma
sı. Kasım'ı tutanlara Kasımiyye (Osmanlı 
kaynaklarında Kasım lı), Zülfikar'ı destek
leyeniere de Zülfikariyye veya Zülfikarlı 
(Raş id. III. 380) fırkası denilmesi şeklin
dedir. Fakat bunların XVII. yüzyılın ikinci 
yarısı gibi oldukça geç bir dönemde orta
ya çıktığı düşünüldüğünden 'Aca'ibü'l
aşar'da zikredilen bu rivayetin (krş. Cev
det, ı. 304 vd.) zayıf olduğu anlaşılmakta
dır. Aynı eserde bahsedilen ikinci rivayete 
göre ise Kasımiyye fırkası Mısır defterdan 
Kasım Bey' e nisbet edilmiş ve 1640'larda 
ortaya çıkmıştır. Zira Kasım Bey'in Zülfi
kariyye fırkasının reisi Rıdvan Bey ile olan 
rekabeti de XVII. yüzyıl ortalarında baş
lamaktadır. 

Mısır'da Osmanlı hakimiyeti sağlandığı 
halde Memlük Sultanlığı'nın eski nizarn 
ve teşkilatı yürürlükten kaldırılmamış. 
itaat eden emirler eyaletin idari ve mali 
işlerinin başında bırakılmıştı; hatta ilk 
beylerbeyi olarak da öteden beri Yavuz 
Sultan Selim'e bağlılığı olan Hayır Bey ta
yin edilmiş. o da eyaleti Memlük döne
mindeki gibi idare etmişti. Hayır Bey'in 
ölümünden sonra eyaletin mahalli idare
cileri Osmanlı Devleti'ne baş .kaldırarak 
tekrar eski Memlük Devleti'ni kurmaya 
kalkışınca nüfuzlu Memlük beyleri ber
taraf edilmişti. Vezlriazam Makbul ibra
him Paşa'nın bizzat Kahire'ye gidip Mısır 
Kanunnamesi'ni tertibinden sonra Os
manlı idaresine bağlı Canım el-Hamzavl 
gibi Memlük ümerasından birçok kimse 
Mısır defterdarlığı, emir-i haclık, Said ha
kimliği ve beylerbeyi kaymakamlığı gibi 
önemli mevkilere yükselmişti. Fakat Os
manlı merkez idaresinin Mısır'daki otori
tesi zayıflayınca nüfuzları artan Memlük 
emirleri arasında rekabet başlamış ve 
çeşitli fırkalar ortaya çıkmıştır. 

Bu fırkaların en büyüklerinden olan Ka
sımiyye ve Zülfikariyye arasındaki reka
bet, Rıdvan Bey el-Fikarl'nin emir-i haclık 
makamını uzun süre ( 1631-1656) elinde 
tutmasıyla başladı. Kasımiyye reisi Boş
nakAhmed Bey ve Mamay Bey, Mısır Bey- · 
lerbeyi Haydarzade Mehmed Paşa'yı ve 
asker ocaklarını yanına çekmiş .. Kansuh 
el-Kasıml'yi kaymakamlığa tayin ettir-

mişlerdi. Ancak Rıdvan Bey buna karşı çı
karak içlerinde Mamay Bey, Kansuh Bey 
ve Muhammed Bey'in de bulunduğu bazı 
Kasımiyye ileri gelenlerinden on yedi ki
şiyi öldürtmüş, bazılarını da Kahire dışı
na sürdürmüştü . Rıdvan Bey'in 1656'da 
ölümü üzerine Boşnak Ahmed Bey el
Kasım( hac emirliğine getirilirken Said'in 
idaresi ve Mısır beylerbeyi kaymakamlığı 
da Kasımiyye fırkasının eline geçmiştir. 

Fakat çok geçmeden iki fırka arasın
daki rekabet savaşa dönüşmüş, Ahmed 
Bey el-Kasımi devlet kuwetlerinin başına 
geçerek Clze ve Circe'de bulunan Zülfi 
kariyye fırkası mensuplarından çoğunu 
öldürtmüştür. Ayrıca emir-i haclığın Zül
fikar el-Fikarl'ye, kaymakamlığın da Kıtas 
(Kaytas) el-Kasıml'ye verilmesi rekabeti 
yeniden şiddetlendirmiş, bu durum XVIII. 
yüzyıl başlarına kadar devam etmiştir. 

1711 yılında Kasımiyye taraftarı Aze
ban Ocağı ile Zülfikariyye taraftarı Müs
tahfızan (yeniçeri) Ocağı arasında çıkan 
bir anlaşmazlık ve Mısır beylerbeyi ile ka
dısının Zülfikariyye tarafına meyletmesi 
iki fırka arasında yeni bir savaşın çıkma
sına sebep oldu. Savaş sonunda galip 
gelen Kasımiyye mensupları Halil Paşa'yı 
beylerbeyilikten indirip Kansuh el-Kası
ml'yi kaymakamlığa getirdiler. Ancak ay
nı yılın haziran ayında Kasımiyye reisi İvaz 
Bey'in bir suikast neticesi öldürülüp ye
rine Yusuf Bey el-Cezzar'ın seçilmesi üze
rine nüfuzları daha artan Kasımiyye ta
raftarları Müstahfızan Ocağı'na yeni bir 
kethüda tayin ettiler. Bu tayinin yeniçe
riler tarafından kabulünden sonra Zülfi
kariyye reisi Eyyüb Bey önce Şam'a, ora
dan İstanbul'a kaçmıştır. Said hakimi Mu
hammed Bey el-Fikarl'nin memleketine 
dönmesi, Kal'atülcebel'de bulunan bey
lerbeyilik sarayının Kasımiyye taraftarla
rınca topa tutulması ve beylerbeyinin de 
Mısır'ı terketme sözü vermesi, bu fitne
nin müsebbibi sayılan Efrenc Ahmed'in 
taraftarlarıyla birlikte öldürülmesinin ar
dından Zülfikariyye fırkasına büyük dar
be vurulmuş ve Kasımiyye fırkası Mısır'
da tek nüfuz sahibi olmuştur. Osmanlı 
idarecilerinin Mısır'da Memlük zorba fır
kalarının faaliyetlerini sona erdirememe
leri zaman zaman bir fırkayı destekleme
leri sonucunu doğurmuştur. 

Mısır'ın idaresinde tek nÜfuz sahibi 
olan Kasımiyye fırkası , İsmail Bey b ~ 
ivaz'ın başkanlığında İvaziyye ve İbrahim 
Bey 13oşnak (EbQ Şeneb) ve daha sonra ta~ 
bii Çerkez Muhammed Bey liderliğinde 



Şenebiyye adlarıyla kendi içinde bölün
müş, bu fırkalar da önemli mansıb ve ma
kamları elde etmek için birbirlerine düş
müşlerdir. On yıl kadar devam eden reka
bet emir-i haclığın İbn İvaz'a, Circe ha
kimliğinin Çerkez Muhammed Bey' e tev
cihiyle başlamış. 1719 Temmuzunda Çer
kez Bey'in İbn İvaz'a suikast düzenleme
sinin ardından çatışmaya dönüşmüş. so
nunda İbn İvaz Çerkez Bey'i yenerek Kıb
rıs'a sürdürmüştür. 

Receb Paşa. Mısır beylerbeyiliği zama
nında (ı 720-172 ı ) İvaziyye ve Şenebiyye 
fırkalarını ortadan kaldırmaya kalkışın
ca bu iki fırka birleşmiş. sancak beyleri. 
ayanlar ve yerli ocak ağalarından oluşan 
mecliste paşanın aziine karar verilip iva
ziyye'den Yusuf Bey ei-Cezzar kayma
kamlığa getirilmiştir (ı 72 ı) . Fakat tehli
ke sona erince Kasımiyye fırkaları arasın
daki rekabet tekrar canlanmış ve Şene
biyye fırkasının Mısır beylerbeyi ile kadı
sını elde edip Fikariyye fırkasıyla birleşe
rek İbn İvaz Bey'i öldürmesiyle sonuçlan
mıştır (8 Kasım ı 723). Böylece Mısır'da 
tekrar nüfuz kazanan Zülfikariyye fırkası 
kısa bir süre sonra Çerkez Bey'in gayret
leriyle bertaraf edilmiştir. İvaziyye men
suplarını affeden. Said'de Heware kabi
lesiyle alakasını güçlendiren ve Mısır'da 
nüfuzunu arttıran Çerkez Bey. Mısır'dan 
uzaklaştınlmak için merkezi hükümetçe 
Cidde livası beyliğine tayin edilmek isten
mişse de bu mümkün olmamıştır. Za
manla beylerbeyi divanına da katılmaya 
başlayan Çerkez Bey yedi ocak ağalarını. 
eyalet ileri gelenlerini ve alimleri tehdit 
ederek 1725'te paşayı azle zorlamış ve 
Muhammed b. Ebu Şeneb'i kaymakamlı
ğa getirtmiştir. 

Çerkez Bey ve adamları yüzünden ka
rışıklıklar içinde bulunan Mısır'da halk 

topraklarını satarak köylerini terke baş
lamış. şehiriiierin ise ev ve dükkaniarı 
yağmalanmış. buna bağlı olarak eyalet 
gelirleri azalm ıştır. Bunun üzerine Os
manlı hükümeti Mısır defterdarlığını Ah
med Bey el-Aşer' e, şeyhülbeledliği Mu
hammed Bey b. EbQ Şeneb'e tevcih et
miş. fakat Çerkez Bey'in paşaya ve divan 
üyelerine kıymetli hediyeler sunması üze
rine bu tayinler gerçekleşmemiş. hatta 
beylerbeyi tarafından Çerkez Bey'in pa
dişaha bağlı ve Mısır'daki istikrarın se
bebi olduğuna dair İstanbul'a bir rapor 
gönderilmiştir. Ancak bir süre sonra Mı

sır beylerbeyi, Zülfikariyye ve Şevaibiyye 
fırkalarının mensuplarıyla birleşerek Çer
kez Bey'i Gazze beyfiğiyle Mısır'dan uzak
laştırmak isteyince Kahire'de büyük ka
rışıklıklar çıkmış . sonunda Çerkez Bey ve 
taraftarları yenilmiştir. 1726 Şubatında 
Kahire'den kaçarak Buhayre urbaniarına 
sığınan Çerkez Bey ve bazı taraftarları 
oradan Fas'a geçmiştir. 1727yılı sonların
da gizlice Mısır'a dönen Çerkez Bey, rak
ibi Zeynülfikar Bey ile aralarında çatış
malar çıkınca 18 Nisan 1729'da İlminye'
de öldürülmüştür. Onun öldürülmesiyle 
Mısır'da Kasımiyye fırkasının nüfuzu so
na ermiş. Zülfikariyye fırkası ve Kazdoğ
liyye (Kazdağlılar ) gibi önemli taraftarı 
XVIII. yüzyıl sonlarına kadar varlığını sür
dürmüştür. 

Kasımiyye'nin bazı kolları Sald'e kaça
rak burada Heware şeyhi Hümam'ın hiz
metine girmiştir. Kasımiyye fırkasının son 
meşhur adamı olan Salih Bey el-Kasım! 
Circe hakimi olmuş . 1758'de emir-i hac
lığa yükselmiştir. Said'de oturan Salih 
Bey ve yetiştirmeleri Heware kabilesiyle 
kaynaşmışlardır. Hümam'ın Kahire'de iş
lerini yürüten Salih Bey Kazdağlı, Bulut
kapan Ali Bey'in üç rakibinden biri ol-

Kilise olarak 
yeniden 
restore edilen 
Kasımiyye 
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duğu için Gazze'ye sürülmüş ve sonunda 
Ali Bey'in adamı olan Ebü'z-Zeheb Mu
hammed Bey tarafından öldürülmüştür 
(ı768) 
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li] SEYYİD MuHAMMED ES-SEYYİD 

KASIMİYYE CAMii 

Selanik'te kiliseden çevrilmiş cami. 
L ~ 

Selanik 1430'da ll. Murad tarafından 
fethedilmiş. 1912 yılında Yunanlılar'ın 
eline geçmiştir. Bizans dönemi şehrinin 
en büyük mabedi olan Hagios Demetrios 
Kilisesi XV. yüzyıl sonlarına doğru Cezerl 
Kasım Paşa tarafından camiye çevrilmiş
tir. Roma devrine ait bir hamam kalıntı
sının üstünde inşa edilen yapı beş nefli 
olup yan neflerin üzerindeki galeriden 
başka doğu kısmında bir transept bulu
nan erken hıristiyan devri bazilikasıdır. 
Selanik'in koruyucu azizi Demetrios'a it
haf edilen bu .dev ölçülü yapının mihrap 
kısmının altında Demetrios'un öldürüldü
ğü yer olarak kabul edilen hamamın ka
lıntıları durduğu gibi sol taraf bitişiğinde 
yine Roma çağına ait kubbeli bir mekan 
yer alır. Binanın altında, camiye dönüş
türüldükten sonra da beş yüzyıl boyunca 
hıristiyanların ziyaretine açık tutulan bir 
ayazma vardır. 

Türk devrinde Kasımiyye olarak adlan
dırılan yapının camiye çevrilme tarihi ih
tilaflıdır. 1912'den sonra yerinden sökü
lerek mihrap bölümünün altındaki mah-
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