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KAANI-i şiRAzi 
( .Sjl~ .siflS) 

Mirza Habibullah b. Mirza 
Muhammed Ali-yi Gülşen 

(ö . 1270/1854) 

İran'da Kaçar hanedam döneminin 
en ünlü şairi. 

_j 

2 Şaban 1223'te (23 Eylül 1808) Şiraz'
da doğdu. Gülşen mahlasını kullanan şair 
Mirza Muhammed Ali'nin oğludur. Baba
sını on bir yaşında iken kaybetti. Şiraz'da 
başladığı öğrenimini İsfahan'da tamam
ladı. Erken yaşta şiir denemesi yapan ve 
Habib mahlasını alan Kaani, Horasan Va
lisi Şücaüssaltana'nın dikkatini çekerek 
himayesine mazhar oldu. Vali , oğlu Oktay 
Kafın'ı metheden şiirlerinden dolayı ona 
Kaani mahlasını verdi. Bir süre Şücaüs
saltana'nın yanında kalan Ka ani sırasıy
la Yezd, Kirman. Gilan. M azenderan ve 
Azerbaycan'a seyahat etti. Bu seyahat
lerinde birçok alim ve şairle tanışıp on
lardan faydalandı. Daha sonra Tahran'a 
giderek Kaçar hanedanından Feth Ali 
Şah'la tanıştı ve onun teveccühünü ka
zandı. FethAli kendisine "müctehidü'ş

şuara" lakabını verdi. Onun ölümünün ar
dından yerine geçen Muhammed Şah ta
rafından Hz. Peygamber'in şairi Hassan'a 
benzetildiği için Hassanü'l-Acem olarak 
adlandırıldı. Nasırüddin Şah, Kaani'yi sa

rayın resmi şairi yaptı ve melikü'ş-şuara 
mertebesine yükseltti. Nasırüddin Şah'ın 
tahta çıkışından bir süre önce Tahran'a 
yerleşen Kaani'nin sağlığı içki ve uyuştu
rucu madde yüzünden bozuldu; 4 Şaban 
1270 (2 Mayıs 1854) tarihinde Tahran'da 
öldü. 

Şiirlerinde manadan çok ahenge ve 
şekle önem veren Kaani bir Batı dilini 
(Fransızca) bilen ilk İranlı şairdir. Ancak 
bunun şiirlerine herhangi bir etkisi ol
mamıştır. Ayrıca Arapça ve Türkçe de bi
liyordu. Şekil ve ahenk bakımından ku

sursuz olan şiirlerinde toplum hayatının 
bazı meselelerine de temas etmiştir. Ka
çar döneminin birçok şairi gibi kaside, 
musammat, gazel ve terkibibend türün
de şiirler söylemiş . ayrıca hicivleri ve hezl 
şiirleriyle de dikkat çekmiştir. 

Kaani'nin büyük bir bölümü kasideler
den oluşan yaklaşık 23.000 beyitlik di
vanı ilk defa Perişan adlı eseriyle birlik
te Külliyyat ismiyle basılmış ( Bombay 
1277). bunu Tahran'da yapılan çeşitli bas
kıları takip etmiştir. Şairin , Kaçar Hüküm
dan Muhammed Şah adına Receb 1252 
(Ekim 1836) tarihinde tamamladığı ve 
Sa'di-i Şirazi'nin G ülistô.n'ını taklit et
mek suretiyle yazdığı Perişan adlı men
sur eseri 113 hikaye ve otuz üç öğütten 
meydana gelmektedir. 
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Ka'b b . Adi b. Hanzale et-TenCıhi 
(ö. 25/646 [?]) 

Sahabi. 
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Hire'de doğduğu tahmin edilmektedir. 
Hire civarında yaşayan Ten u h kabilesinin 
müttefiki olup Yemen asıllı Tücib kabile
sinin İbad koluna mensubiyeti sebebiyle 
İ badi nisbesiyle de anılır. Onun Cahiliye 
döneminde Hz. Ömer'le birlikte kumaş ti
careti yaptığı , bu münasebetle İskende
riye'ye çeşitli seyahatleri olduğu kayde

dilmektedir. 

Ka'b, Hz. Peygamber hakkında araştır

ma yapmakla görevli Hireli dört kişilik bir 
heyetle birlikte ResQlullah'ın vefatından 
kısa bir süre önce ( 11/632) Medine'ye git
ti ve bir müddet sonra müslüman oldu. 
Hire'ye dönüşünün ardından ResQl-i Ek
rem'in vefat ettiği duyulunca irtidad eden 
yakınlarının tesiriyle kısa bir süre tered
düt geçirdiyse de daha sonra kendini to
parladı ; Medine'ye giderek Hz. Ebu Be-
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kir' e biat etti ve buraya yerleşti. Müsey
limetülkezzab'a karşı yapılan Yername 
Savaşı'na katıldı. Hz. Ebu Bekir tarafın
dan İskenderiye 'de ikamet eden Mısır 

Mukavkısı Cüreyc b. Mina'ya elçi olarak 
gönderildi. Diplomatik alanda başarılı ol
duğu anlaşılan ve Mısır'ayapt ı ğ ı ticari 
seyahatler sebebiyle orayı iyi bilen Ka'b'ı 
Hz. Ömer de aynı görevle Mukavkıs'a yol
ladı ( 15/636). Başarılı hizmetlerinden do
layı Hz. Ömer'in oluşturduğu divana ka
yıtlı ücretliler arasına girdi. Mısır'ın fethi
ne katılan ve fetihten sonra oraya yerle
şen Ka'b muhtemelen 25 (646) yı lı civa
rında Mısır'da vefat etti. Kaynaklarda Al
kame adında bir oğlundan bahsedilmek
tedir. 

Ka'b b. Adi'nin bir ravisi ve bir rivayeti 
olduğu zikredilmiş olup (İbn Abdülber, el

istr'ab, III, ı 322) Zehebi. Hz. Peygamber 
devrinde İs lam'a girmediğine dair bazı ri
vayetlere dayanarak onun tabiin nesiin
den veya muhadram undan sayılması ge
rektiğini söylemiş . İbn Hacer ise sahabe
den olduğunu belirten r ivayetleri daha 
isabetli bularak kendisini sahabiler ara
sında zikretmiştir. 
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Ebu İshak Ka'b b. Mati' b. HeynCı' 
el-Himyeri el-Yemani 

(ö. 32/652-53 [?]) 

Beni İsrail' e dair 
rivayetleriyle tanınan tabii. 
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104 yaşında öldüğüne dair rivayete gö
re miladi SS 1 yılı civarında doğduğu söy
lenebilir. Yemen'de yaşayan Zuruayn (Zül
kela) soyundan gelmekte olup dedesinin 
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