KASRT, Abdülcelll b.
hane binalarma bitişik. çoğunluğu ahşap,
daha ziyade "hünkar dairesi " düzeyinde
mütevazi bölümler tasarlanmıştır. Kasımpaşa ve Galata mevlevihanelerindeki
kasr-ı hümayun selamlık kanadı ile kaynaştırılmış . Ertuğrul Tekkesi'nde ise girişin yer aldığı güney kesimin üst katına
yerleştirilerek yapının bünyesi içine alın
mıştır. Buna karşılık Yenikapı ve Bahariye mevlevihaneleriyle Selimiye, Şah Sultan ve Hasirizade tekkelerinde, kasr-ı hümayunların ahşap direkli veya konsollu
çıkmalarla cephede belirtilmiş olduğu görülür. Bir istisna oluşturan Merkez Efendi 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 bi rtakım resmi yapılarda da karşılaşılan kasr-ı hümayunların genellikle giriş cephelerinden
algılanabilen , bazan da doğrudan girişin
üzerine yerleştirilen çı kmalar şeklinde
tasarlandığı görülmektedir.
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KASRIŞIRİN ANTIAŞMASI
Osmanlılar'la

L

Safeviler arasında
1639'da imzalanan
ve bugünkü Türkiye - İran doğu sınının
belirleyen antlaşma.
_j

XVII. yüzyılın başlarından beri aralıklar
la süregelen Osmanlı- İ ran savaşları IV.
Murad'ın tahta çıkıp idareye hakim olduğu sıralarda yeniden alevlenmişti. Şewal
1044'te (28 Mart 1635) Rev an Seteri'ne
çıkan IV. Murad, Bağdat'! kurtarmak için
ikinci defa harekete geçerek burayı almıştı . Bağdat'ın muhasarası ve yeniden
zaptı sonrasında (Ş a ban ı 04 8 1 A ralı k
1638 ) İran Şah ı Safi'nin ordusu . Rüstem
Han kumandasında Diyale nehrinin doğusunda 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 Mustafa Paşa . Hankah-ı Kebir ve Zühab ovası
na kadar ilerledi. Esasen 1039'da ( 1630)
başlayıp 1048'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 dağı ile Şattülarap arasındaki 1296 kilometrelik kısmında ihtilat mevcuttu (Sykes, s.
365). Barış müzakerelerine Kasrışirin yakınında dağların eteğinde bulunan Zühab'da başlandı . Dolayısıyla bazı kaynaklarda antlaşma Zühab Antiaşması şek
Iinde yer almaktadır. Görüşmelere şah
adına vekili Saruhan ile başelçisi Şemsed
din Muhammed Kulı Han katıldı (BA, ibnülemin Tasnifi, Hariciye , nr. 1 8 1Sınırna
mej) . 11 Muharrem 1049'da (14 Ma y ıs
1639) başlayan ve üç gün devam eden
müzakerelerden sonra 14 Muharrem'de
(17 M ay ıs ) antlaşma i mzalandı (Naima, lll ,
429 ). Bu arada IV. Murad İstanbul'a hareket etmişti. Bu sebeple Zühab'da varı
lan antlaşma. hükümdarın tasvibine sunulmak üzere Rebiülewel 1049'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 oldu (Feridun Bey, ll , 217-219) . Antlaşma
ya göre Irak-ı Ar ab denilen Bağdat, Basra ve Şehrizor bölgesi Osmanlılar'da kalmış, Revan ise Safeviler'e bırakılmıştı r.
Ayrıca Safevller'in gerek Irak'a gerekse
Kars. Ahıska ve Van 'a tecavüzleri önlenmiştir.

Zühab'da m üzakereler üç g ünde taam a iki devlet aras ınd aki iliş
kiler uzun müddet bu antl aşmaya göre
sürdü . Nitekim Nadir Şah ' la 1159 (1746)
yılında imzalanan Kerden Antiaşması ' n
da 1639 Zühab Antiaşması yenilendi. Yine 1823 ve 1847 tarihlerinde imzalanan
ı ve ll. Erzurum antlaşmalarında da sınır
larla ilgili meseleler bu antlaşma esas alı
narak çözümlendi. Zühab'da varılan antlaşma 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 hakimiyetlerini kabul ettiler.
mam l andı

Musa

Bu toprak değiş tokuş u ekonomik aç ı 
dan Osmanlılar'a büyük faydalar sağladı .
Şah ı. Abbas ' ın 1005'te (1596) başşehrini
Tebriz'den İsfahan 'a nakletmiş olması ticaret yollarının güneye kaymasına yol açmıştı . Öte yandan şahın 1O14'te ( 1605)
isfahan yakınlarında Ermeni tüccarları
na merkez olmak üzere Yeni Cu lfa 'yı kurması ticaretin canlanmasına sebep olmuştu . Bu durumdan Osmanlılar da faydalandı. Nitekim tüccarlar buradan sahile 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 dış ticareti büyük ölçüde gelişti ve
1640 ile 1670 yılları arasında sadece ipek
ihracatı% 50 oranında XVII. yüzyıl başla 
rında 1.814.388 kilogramı bulan ipek ihracatı 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 kurucusu Nadir Şah'ın iktidara geçmesine kadar devam etti.
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KASRi, Abdülcelil b.
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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(Cordoba ) olmakla beraber Fas'ta
Sebte (Ceuta) yakınlarındaki Kasrüabdülkerim 'de (Kasrükütame) ikamet etmesi
tubalı
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KASRT, AbdülceiTI b. MOsa
sebebiyle Kasrl nisbesiyle şöhret buldu.
Arap edebiyatı. hadis, kelam. tefsir gibi
ilimlerle meşgul oldu. Maliki mezhebine
mensup olan Kasrl. Ebü'I-Hasan İbn Huneyn'den imam Malik'in el-Muvatta'ını
rivayet etti. Feth b. Muhammed el-Mukri ile Ali b. Halef'in derslerine katıldı.
Kasrüabdülkerlm'de zahid Ebü'I-Hasan
İbn Galib'in sohbetlerini dinledi. Sebte'de vefat etti.
insanlardan uzak yaşamayı tercih eden
Kasrl'nin zühd ve takva sahibi olduğu,
tasawufı konuları hadisiere bağlı kalarak açıklamaya ~alıştığı. bu açıklamala
rın Kitap ve Sünnet'in zahiriyle tam bir
uyum içinde olduğu kaydedilmektedir.
Kendisinden Ebu Abdullah ei-Ezdl ve
Ebü'I-Hasan ei-Gafiki gibi alimler rivayette bulunmuştur. İbn Havtullah'a da
icazet vermiştir.
Eserleri. 1. Şu'abü 'l-iman. Seyyid Kisrevl Hasan ( Beyrut ı 4 ı 611995) ve Eymen Salih Şa'ban ile Seyyid Ahmed ismail (1-11, Kahire 1417/1996) tarafından
yayımlanmıştır. İbn Liyün et-Tüclbl eseri ihtisar etmiştir. z. Tenbihü'l-efhdm
(enam) ii müşkili eJ:ıadi§ihi 'aleyhisseldm (ŞeriJ,u Müşkili'l-IJ,adiş). Bazı hadislerde geçen müşkillafızların açıklanma
sına dair olan eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshaları bulunmaktadır
(Uileli, nr. 409 ; Mahmud Paşa, nr. 107) .
3. Tefsiru FatjJ:ıati'l-Kitabi'l- 'aziz (Kastamonu İl Halk Ktp., nr. 2713, vr. 180b208b) Abdülcem ei-Kasrl'nin Tefsirü '1Kur'an, ŞerJ:ıu'l-esma'i'l-J:ıüsna, el-Mesa'il ve'l-ecvibe adlı üç eseri daha bulunduğu kaydedilmektedir.

Abdülcelil b. Musa
ei-Kasri'nin
Şerf:ıu
Mü ş kili'l- /:ıadiş

eserinin
sayfaları

(Süleymaniye Ktp ..
Laleli . nr. 409)

mann. GAL Suppl. , 1, 607; Sezgin. GAS, ı, 608;
Ahmed Ateş. "Kastamonu Genel Kitaplığında
Bulunan Bazı Mühim A rapça ve Farsça Eserler" , Oriens, V ( ı952) . s. 28-46.
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KASRİ, Halid b. Abdullah
(bk. HALiD b. ABDULLAH ei-KASRI).
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KASRU BELKÜVARA
(fh~~)

güneyinde bir
Abbasi saray kalıntısı

(bk. ABBASiLER [Sanati).
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KASRÜ'l-HAYR
(.r-=""f~)

Abdüıce111

L

Suriye'de
Tedmür yakınlarında bulunan
Emevi devrine ait iki kasır.
_j

Em evi Halifesi Hişam b. Abdülmelik taTedmür (Palmira 1 Palmyra) şehri
yakınlarında yaptırılan bu iki kasırdan kurafından

zeydoğudaki Kasrü'l-hayr ( hair)i'ş-şarki,

güneybatıdaki

Kasrü'l-hayri'l-garbl

adıy-

Kasrü 'l-hayri's-sarkiSuriye

576

la anılmaktadır. Emevller döneminde bir
tür av ve sayfıye sarayı olarak kullanılan
kasırlar Abbasller zamanında kendi hallerine terkedilmiştir. 289'da (902) Karmatller. 702'de (1303) Moğollar tarafın
dan tahrip edilmekle birlikte Halep Eyyüblleri ve Mısır' daki Memlükler döneminde
ziyaret edildikleri anlaşılmaktadır. Günümüze bazı kalıntıları ulaşabilmiş. Alois
Musil. Albert Gabriel, Keppel A. Cameron
Creswell ve Oleg Grabar gibi araştırma
cılar tarafından bölgede inceleme ve kazı
çalışmaları yapılmıştır .

Samem'i'nın
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a dlı

ilk ve son

Büyük iskan merkezlerinden uzakta
kaleler ve saraylar inşa etti rm e eğilimin
de olan Emevl hükümdarları tarafından
yaptırılmış bu tip binaların en eskilerinden olan iki eser, tamamen devrin zevk
ve anlayışına uygun olarak teşekkül eden
geniş bir külliye şeklinde düzenlenen değişik mimari kısım ve elemanlarından
meydana gelmiştir. Bunlardan. daha büyük olan Kasrü'l-hayri'ş-şarki. diğer Ernevi kasırlarından farklı biçimde iki ayrı surlu iskan mahallinden meydana gelirken
Kasrü'l-hayri'l-garbl'de alışılmışa uygun
olan ve daha sonraki Emevl kasırlarında,
hatta Kasrü'l-hayri'ş-şarki'nin küçük surlu iskan mahallinde de görülen an'anevl
Emevl kasır plan şeması dikkat çekmektedir. Emevl mimarisinin umumi tekamülü içinde farklı hususiyete sahip olan.
iç teşekkülü hakkında fazla bir şey söylemenin pek mümkün olmadığı Kasrü'lhayri'ş-şarki'nin, surlu büyük iskan mahallinin küçük kısmını takviye etmek için
inşa edilmiş bir şehir olması mümkündür. Dört kapılı olarak yapılan büyük kıs
mın içindeki caminin avlusunda bulunan
kitabede "medlne" ibaresinin geçmesi de
bu kısmın bir şehir olarak tasarlandığını

