
hane binalarma bitişik. çoğunluğu ahşap, 
daha ziyade "hünkar dairesi " düzeyinde 
mütevazi bölümler tasarlanmıştır. Ka
sımpaşa ve Galata mevlevihanelerindeki 
kasr-ı hümayun selamlık kanadı ile kay
naştırılmış . Ertuğrul Tekkesi 'nde ise gi
rişin yer aldığı güney kesimin üst katına 
yerleştirilerek yapının bünyesi içine alın
mıştır. Buna karşılık Yenikapı ve Bahari
ye mevlevihaneleriyle Selimiye, Şah Sul
tan ve Hasirizade tekkelerinde, kasr-ı hü
mayunların ahşap direkli veya konsollu 
çıkmalarla cephede belirtilmiş olduğu gö
rülür. Bir istisna oluşturan Merkez Efen
di Tekkesi 'nde ise hünkara tahsis edilen 
oda tevhidhane binasından soyutlanmış . 

derviş hücreleri ve selamlık birimleriyle 
beraber türbenin doğusundaki şadırvan 
avlusunun çevresine yerleştirilmiştir. 

Dini yapıların yanı sıra kışialar ve askeri 
okullar başta olmak üzere birtakım res
mi yapılarda da karşılaşılan kasr-ı hüma
yunların genellikle giriş cephelerinden 
algılanabilen , bazan da doğrudan girişin 
üzerine yerleştirilen çıkmalar şeklinde 
tasarlandığı görülmektedir. 
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KASRIŞIRİN ANTIAŞMASI 

Osmanlılar'la Safeviler arasında 
1639'da imzalanan 

ve bugünkü Türkiye -İran doğu sınının 

L 
belirleyen antlaşma. 

_j 

XVII. yüzyılın başlarından beri aralıklar
la süregelen Osmanlı- İ ran savaşları IV. 
Murad'ın tahta çıkıp idareye hakim oldu
ğu sıralarda yeniden alevlenmişti. Şewal 
1 044'te (28 Mart 1635) Rev an Seteri 'ne 
çıkan IV. Murad, Bağdat'! kurtarmak için 
ikinci defa harekete geçerek burayı al
mıştı . Bağdat'ın muhasarası ve yeniden 
zaptı sonrasında (Ş a ban ı 048 1 Aralı k 
1638 ) İran Şah ı Safi'nin ordusu. Rüstem 
Han kumandasında Diyale nehrinin do
ğusunda bulunan Kasrışirin şehri yakın
larına çekilmişti. Osmanlı ordusu da Sad-

razam Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın 

idaresinde Diyale nehrinden geçerek 
Derteng yakınlarına gelmişti. Burada 
Kars'ın İran'a verilmesi karşılığında yapı
lan barış teklifini reddeden Kara Musta
fa Paşa . Hankah-ı Kebir ve Zühab ovası
na kadar ilerledi. Esasen 1 039'da ( 1630) 
başlayıp 1 048'e (1638) kadar Azerbaycan 
ve Irak cephelerinde devam eden savaş
Iarın sona ermesini her iki taraf da arzu 
etmekteydi. İki devlet arasındaki sınırın 
uzunluğu 2185 km. olmakla beraber 
(Hubbard. s. 1-2), bunun sadece Ağrı da
ğı ile Şattülarap arasındaki 1296 kilomet
relik kısmında ihtilat mevcuttu (Sykes, s. 
365). Barış müzakerelerine Kasrışirin ya
kınında dağların eteğinde bulunan Zü
hab'da başlandı . Dolayısıyla bazı kaynak
larda antlaşma Zühab Antiaşması şek
Iinde yer almaktadır. Görüşmelere şah 

adına vekili Saruhan ile başelçisi Şemsed
din Muhammed Kulı Han katıldı (BA, ib
nülemin Tasnifi, Hariciye , nr. 1 8 1Sınırna

mej) . 11 Muharrem 1049'da (14 Mayıs 

1639) başlayan ve üç gün devam eden 
müzakerelerden sonra 14 Muharrem'de 
(17 Mayıs ) antlaşma imzalandı (Naima, lll , 
429 ). Bu arada IV. Murad İstanbul'a ha
reket etmişti. Bu sebeple Zühab'da varı
lan antlaşma. hükümdarın tasvibine su
nulmak üzere Rebiülewel 1 049'da (Tem
muz 1639) Muhammed Kulı Han tarafın
dan İstanbul'a götürüldü (Kat ib Çelebi , 
ll , 215; Naima, lll, 420) . Dolayısıyla antlaş
ma 1049 yılı Şaban ayı başlarında (Kasım 
1639 sonu) kesin olarak tasdik edilmiş ol
du (Feridun Bey, ll , 217-219) . Antlaşma
ya göre Irak-ı Ar ab denilen Bağdat, Bas
ra ve Şehrizor bölgesi Osmanlılar'da kal
mış, Revan ise Safeviler'e bırakılmıştı r. 

Ayrıca Safevller'in gerek Irak'a gerekse 
Kars. Ahıska ve Van'a tecavüzleri önlen
miştir. 

Zühab'da m üzakereler üç günde ta
mamlandı ama iki devlet arasındaki iliş
kiler uzun müddet bu antlaşmaya göre 
sürdü. Nitekim Nadir Şah ' la 1159 (1746) 
yılında imzalanan Kerden Antiaşması 'n

da 1639 Zühab Antiaşması yenilendi. Yi
ne 1823 ve 1847 tarihlerinde imzalanan 
ı ve ll. Erzurum antlaşmalarında da sınır
larla ilgili meseleler bu antlaşma esas alı
narak çözümlendi. Zühab'da varılan ant
laşma ile 1639 yılına kadar devam eden 
Osmanlı -Safevi anlaşmazlığına kesin bir 
şekilde son verildi. Azerbaycan ve Irak 
üzerinde hak iddia eden her iki devletten 
Osmanlılar Revan' ı bırakırken Safeviler de 
Osmanlılar' ın Basra körfezindeki hakimi
yetlerini kabul ettiler. 

KASRT, Abdülcelll b. Musa 

Bu toprak değiş tokuş u ekonomik açı

dan Osmanlılar'a büyük faydalar sağladı . 

Şah ı. Abbas'ın 1 005'te (1596) başşehrini 
Tebriz'den İsfahan 'a nakletmiş olması ti
caret yollarının güneye kaymasına yol aç
mıştı . Öte yandan şahın 1 O 14'te ( 1605) 
isfahan yakınlarında Ermeni tüccarları
na merkez olmak üzere Yeni Cu lfa 'yı kur
ması ticaretin canlanmasına sebep ol
muştu . Bu durumdan Osmanlılar da fay
dalandı. Nitekim tüccarlar buradan sahi
le inip deniz yoluyla Hindistan veya Batı 
ülkelerine, karadan Bağdat üzerinden 
Halep'e veya Musul üzerinden Diyarbekir 
ve diğer Anadolu şehirlerine İran'dan 
ipek, çeşitli kumaşlar ve başka ticari 
maddeler götürmekteydiler. Bu sayede 
İ ran 'ın d ış ticareti büyük ölçüde gelişti ve 
1 640 ile 1670 yılları arasında sadece ipek 
ihracatı% 50 oranında XVII. yüzyıl başla

rında 1.814.388 kilogramı bulan ipek ih
racatı 1670'e doğru 2. 721 .582 kilograma 
ulaştı (E/2 Suppl. , !İn g. ]. s. 274-276) . Her 
iki devlet lehine görülen bu gelişme, 
1736 yılında Afşar hanedanının kurucu
su Nadir Şah'ın iktidara geçmesine ka
dar devam etti. 
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KASRi, Abdülcelil b. Musa 
( ~SyaAif ..s"'}" ~ ~~ ~ ) 

Ebu Muhammed Abdülceiii b. Musa 
b. Abdileeiii ei-Ensari el-Endelüsi ei-Kasri 

(ö. 608/ 1211-12) 

L KeUim, hadis ve tefsir alimi, sfıfi. _j 

Aslen Evs kabilesine mensuptur. Kur
tubalı (Cordoba) olmakla beraber Fas'ta 
Sebte (Ceuta) yakınlarındaki Kasrüabdül
kerim 'de (Kasrükütame) ikamet etmesi 
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