
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-
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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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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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zene terkedilen iki satırlık Arapça kita
benin ebced hesabı 897 ( 1492) yılını tut
maktaysa da rakamla 898 (1493) yazıl
mıştır. Evliya Çelebi, 1 078'de ( 1667-68) 
ziyaret ettiği caminin üzerinde ll. Baye
zid'in adı yazılı kitabesini biraz daha fark
lı biçimde nakletmiş. ebced hesabı893 
(1488) yılını verdiği halde rakamla 897 
(1492) yazmıştır. 

Mehmed Süreyya Bey'in verdiği bilgiye 
göre Kasım Paşa ll. Bayezid. Yavuz Sultan 
Selim, Kanuni Sultan Süleyman zamanın
da çeşitli görevlerde bulunmuş ve 950 
(1543) yılına doğru ölmüştür. Ayvansara
yi ise 890'da (1485) vefat edip Bursa'da 
Emir Sultan yakınında yaptırdığı medre
sede defnedildiğini belirtir. Ölüm tarihi 
ve yeri hakkında çelişkili bilgiler verilen 
Kasım Paşa'nın , istanbul'da Cağaloğlu'n
da 1957'de yıktırılan ve 1985'e doğru de
ğişik biçimde yeniden yapılan bir camisin
den başka Eyüp semtinde ikinci bir cami
si daha vardır (bk . CEZERi KASIM PAŞA 

CAMii) . Bursa'da Emir Sultan Külliyesi 'ne 
komşu bir medreseyle bir hamam, Bur
sa'ya yakın Cumaabad'da bir cami daha 
yaptırmıştır. Ayrıca İstanbul ve Galata'da 
çok sayıda evkafı bulunmaktaydı . 

Evliya Çelebi'nin uzun uzun anlatarak 
garip şekilde tasvir ettiği gotik üslüptaki 
mezar anıtı cami içinde hala durmakta
dır. Fakat bunun gerçekte. şehri bir süre 
idaresinde tutmuş olan Venedikliler'den 
ileri gelen bir kişiye ait olduğu bilinmek
tedir. 

Osmanlı tarihi boyunca yabancı seyyah
ların büyük ilgisini çeken Kasımiyye Ca
mii. Selanik elden çıktıktan beş yıl sonra 
1. Dünya Savaşı içinde meydana gelen bü
yük yangın felaketine uğramasının ardın
dan tekrar kiliseye dönüştürülmüş . bu 
durumda iken 1918 yangınında tama-

men yanmış ve sadece bazı kagir duvar
ları ayakta kalacak şekilde bütünüyle ha
rap olmuştur. Çatısı çökerken üst kat ga
lerileri ve duvarların bir kısmı da yıkılmış
tır. Yapı . yirmi yıl kadar süren bir tamir 
sonunda Türk devrine işaret edebilecek 
en ufak iz bırakllmadan yeniden yapılır
casına restore edilmiş ve Demetrios Kili
sesi olarak hizmete açılmıştır. 
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KASIMPAŞA MEVLEviMNESİ 

İstanbul Kasımpaşa'da 
1625 yılı civarında 
tesis edilen tekke. 

L _j 

Beyoğlu ilçesinde Sürürl Mehmed Efen
di mahallesinde bulunan mevlevlhane, 
1623 -1 631 yılları arasında Fırıncızade 
Şeyh Sı rri Abdi Dede tarafından kurul-

Kasımpasa 

Mevlevihanesi'nin 
eski bir fotografı 

(Erdem Yücel 

fotoğra f arşivi) 

muştur. XVI. yüzyılın ikinci yarısında bir 
müddet boş kalarak harap olduktan son
ra sırasıyla Halvetl tekkesi ve medrese 
olarak kullanılan Galata Mevlevlhanesi'ni 
ihya eden Abdi Dede, bu olayın ardından 
Konya Mevlana Asitanesi postnişini Bos
tan Çelebi'nin yerine Meşnevi şarihi An
karavl İ smail RusGhl Dede'yi tayin etmesi 
üzerine Kasımpaşa'da sahibi olduğu bes
tanın içinde mensuplarının yardımıyla bu 
tekkeyi tesis etmiştir . 

Galata ve Yenikapı mevlevlhanelerinden 
sonra İstanbul'da açılan üçüncü mevlevl
hane olan Kasımpaşa Mevlevlhanesi za
man içinde çeşitli onarımlar geçirmiştir. 
Kuruluşunda mütevazi bir zaviye olan te
sis, 1731-1732'de Hasan Ağa adında bir 
kişi tarafından tamir ettirilmiş , onarımın 

keşfini Hassa başmimarı Kayserili Meh
med Ağa gerçekleştirmiştir. Mevlevlhane 
1796'da Mihrişah Valide Sultan ile Mev
levl muhibbi olan oğlu lll. Selim tarafın
dan yeniden yaptırılmıştır. Kaptanıderya 
Çengeloğlu Tahir Paşa'nın muhtemelen 
1832-1834 yıllarında yaptırdığı onarım 
sırasında mevlevlhanenin alanı genişletil
miş olarak 1834-1835'te ll. Mahmud ta
rafından ihyası sırasında son şeklini al
mıştır. Mevlevlhanenin semahane kısmı 
Cumhuriyet döneminde bir süre Kasım

paşa Güreş Kulübü'nün güreş salonu, di
ğer bölümleri ilkokul olarak kullanılmış . 

bu sırada ana yapının kuzeyindeki müşte
milat. avludaki şadırvan ve hazlre ortadan 
kalkmış. arsanın çiçek bahçesi olan doğu 
kesimine Sürürl İlkokulu inşa edilmiştir. 
Esas bina Vakıflar Genel Müdürlüğü ta
rafından oda oda kiraya verilerek sefalet 
yuvasına dönüşmüş. hızla harap olarak 
çökmeye başlamış ve 1 979 ilkbaharında 
çıkan bir yangında tamamen yok olmuş
tur. 

Kasımpaşa Mevlevlhanesi'nin istanbul'
da Mevlevl kültürünün gelişmesinde Ga
lata, Yenikapı. Beşiktaş ve bunun deva
mı olan Bahariye mevlevlhaneleri kadar 
önemli bir yer tutmadığı, hanedan. saray 
ve yüksek bürokrasi mensuplarının bura
ya daha az rağbet ettiği , diğer mevlevlha
nelerde özellikle XVIII. yüzyılın sonların
dan itibaren gözlenen aristokrat üsiGbun 
yerini burada halk kültürüne daha yakın 
bir hayat tarzının aldığı söylenebilir. Bazı 
Bektaşller'in , büyük ihtimalle mevlevlha
nenin bu özelliğinden dolayı tekkelerinin 
kapatıldığı V ak' a-i Hayriyye'den (ı 826 ) 

sonra buraya devam ettikleri ve b~rada 
Bektaşi meşrepli Mevlevller'in kalende
rane bir hayat sürdükleri bilinmektedir. 


