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KAANI-i

Mirza Habibullah b. Mirza
Muhammed Ali-yi Gülşen
(ö . 1270/1854)
İran'da Kaçar hanedam döneminin

en ünlü
L

şairi.
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2 Şaban 1223'te (23 Eylül 1808) Şiraz'
da doğdu. Gülşen mahlasını kullanan şair
Mirza Muhammed Ali'nin oğludur. Babasını on bir yaşında iken kaybetti. Şiraz'da
başladığı öğrenimini İsfahan'da tamam ladı. Erken yaşta şiir denemesi yapan ve
Habib mahlasını alan Kaani, Horasan Valisi 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 seyahatlerinde birçok alim ve şairle tan ışı p onlardan faydalandı. Daha sonra Tahran'a
giderek Kaçar hanedanından Feth Ali
Şah'la tanıştı ve onun teveccühünü kazandı. FethAli kendisine "müctehidü'ş 
şuara" lakabını verdi. Onun ölümünün ardından yerine geçen Muhammed Şah tarafından Hz. Peygamber'in şairi Hassan'a
benzetildiği için Hassanü'l-Acem olarak
adlandırıldı. Nasırüddin Şah, Kaani'yi sarayın 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 May ı s 1854) tarihinde Tahran'da
öldü.
Şiirlerinde

manadan çok ahenge ve
önem veren Kaani bir Batı dilini
(Fransızca) bilen ilk İranlı şairdir. Ancak
bunun şiirlerine herhangi bir etkisi olmam ı ştır. Ayrıca Arapça ve Türkçe de biliyordu. Şekil ve ahenk bakımından ku sursuz olan şiirlerinde toplum hayatının
bazı meselelerine de temas etmiştir. Kaçar döneminin birçok şairi gibi kaside,
musammat, gazel ve terkibibend türünde şiirler söylemiş . ayrıca hicivleri ve hezl
şiirleriyle de dikkat çekmiştir.

şekle

Kaani'nin büyük bir bölümü kasidelerden oluşan yaklaşık 23.000 beyitlik divanı ilk defa Perişan adlı eseriyle birlikte Külliyyat ismiyle basılmış ( Bombay
1277). bunu Tahran'da yapılan çeşitli baskıları takip etmiştir. Şairin , Kaçar Hükümdan Muhammed Şah adına Receb 1252
(Ekim 1836) tarihinde tamamladığı ve
Sa' di-i Şirazi'nin G ülistô.n'ını taklit etmek suretiyle yazdığı Perişan adlı mensur 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.

Ka'b b. Adi'nin bir ravisi ve bir rivayeti
olup (İbn Abdülber, elistr'ab, III, ı 322) Zehebi. Hz. Peygamber
devrinde İslam'a g irmediğine dair bazı rivayetlere dayanarak onun tabiin nesiinden veya muhadram undan sayıl ması gerektiğini söylemiş . İbn Hacer ise sahabeden olduğu n u belirten r ivayetleri daha
isabetli bularak kendisini sahabiler araolduğu zikredilmiş

sında zikretmişti r.

BİBLİYOGRAFYA :
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L

kir' e biat etti ve buraya yerleşti. Müseylimetülkezzab'a karşı yapılan Yername
Savaşı'na katıldı. Hz. Ebu Bekir tarafın
dan İskenderiye ' de ikamet eden M ısır
Mukavkısı Cüreyc b. Mina'ya elçi olar ak
gönderildi. Diplomatik alanda başarılı olduğu anlaşılan ve Mısır' ayapt ı ğ ı ticari
seyahatler sebebiyle o rayı iyi bilen Ka'b'ı
Hz. Ömer de aynı görevle Mukavkıs'a yolladı ( 15/ 636). Başarılı hizmetlerinden dolayı Hz. Ömer'in oluşturduğu divana kayıtlı ücretliler arasına girdi. Mısır'ın fethine katılan ve fetihten sonra oraya yerleşen Ka'b muhtemelen 25 (646) yı lı civarında Mısır'da vefat etti. Kaynaklarda Alkame adında bir oğlundan bahsedilmektedir.
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Hire'de doğduğu tahmin edilmektedir.
Hire civarında yaşayan Ten u h kabilesinin
müttefiki olup Yemen asıllı Tücib k abilesinin İbad koluna mensubiyeti sebebiyle
İ badi nisbesiyle de anılır. Onun Cahiliye
döneminde Hz. Ömer'le birlikte kumaş ticareti yaptığı , bu münasebetle İskende
riye'ye çeşitli seyahatleri olduğu kaydedilmektedir.
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 gitti ve bir müddet sonra müslüman oldu.
Hire'ye dönüşünün ardından ResQl-i Ekrem'in vefat ettiği duyulunca irtidad eden
yakınlarının tesiriyle kısa bir süre tereddüt geçirdiyse de daha sonra kendini toparladı ; Medine'ye giderek Hz. Ebu Be-
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İbrahim el-Ebyarl). Beyrut 1405/1985, s. lll,
116; İbn Maküla, el-İkma l, VI, 344; İbnü'I-Eslr,
Üsdü '1-gabe, IV, 182-183; Zehebl, Tecridü esma'i'ş-şaf:ıabe, Beyrut, ts. (Darü'l-ma'rife), ll, 3132; İbn Hacer. el-İşabe, lll, 298-300; Süyütl,
Derrü's-sef:ıabe{i men de/Jale Mışr mine 'ş-şa
/:ıtibe (n ş r. Hamza en-Neşretl v.dğ r.).
ve tarihi yok!. s. 102-103 .
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KA'B ei-AHBAR

ı

( )~Y I ..,.4' )
Ebu İshak Ka'b b. Mati' b. HeynCı'
el-Himyeri el-Yemani
(ö. 32/652-53 [?])

Beni İsrail' e dair
rivayetleriyle tanınan tabii.
L
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104 yaşında öldüğüne dair rivayete göre miladi SS 1 yılı civarında doğduğu söylenebilir. Yemen'de yaşayan Zuruayn (Zülkela) soyundan gelmekte olup dedesinin
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KA' B ei-AHBAR
yetin Ka'b'dan gelmediğini belirtmiştir
Heysü' veya Amr olarak da zikredil(Teh?ibü 't-Teh?ib, Vlll, 439) .
ilmi (hi br 1 ha br, çoğul u ahbar).
yaygın olmayan bir rivayete göre ise müZehebl. Ka'b ' ın elinde Tevrat'ın tahrif
rekkeple (hibr) yazı yazması (Faris eş- Ş idedilmemi ş bir nüshası bulunduğu için yayak, s. 50 ı) sebebiyle Ka'b el-Ah bar (Ka'b . hudilere ait kitapları ve bu kitaplardaki
ei-Hibr) diye anılmıştır. Yemen'de yaşadı
sahih ve uydurma haberleri iyi tanıdığını
ğı , Resul-i Ekrem zamanında oraya giden
söylemekte (A'lamü 'n-nübela', lll , 490,
Hz. Ali ile görüşerek İslamiyet'i kabul et494). Ebü Nuaym el-İsfahanl de Ka'b'ın
tiği (Vak ıd1' . el-Megazi, ııı. 1082-1083 ) veya
babasından kalan ve tahrif edilmemiş olHz. Ebu Bekir devrinde müslüman olduğu
duğu söylenen yegane Tevrat nüshasın 
(Zehebl, Te?kiretü 'l-f:ıuf{J.?, 1, 52 ; İbn Hadan özellikle son peygambere inanmanın
cer, Teh?ibü 't-Teh?ib, Vlll, 438- 439) yahut
gereğine ve onun ümmetinin faziletine
Hz. ömer döneminde Medine'ye geldiği,
dair geniş iktibaslar yapmaktadır ( Hily e,
halifenin Kudüs'te bulunduğunu öğrenin
vı. 18- 19, 32- 35) . Ayrıca Ka'b'ın ölümünce oraya giderek kendisiyle görüştüğü ve
den bir müddet önce imha ettiği (Zeheonun huzurunda müslüman olduğu kayb1', A'lamü 'n-nübela' , lll. 493-494) bu nüsdedilmektedir. İbn Sa'd ' ın naklettiği bir
haya dayanarakyaptığı Kur'an ayetleriyrivayete göre. bir yahudi alimi olan babası
le ilgili bazı yorumların hadisiere uygunTevrat'ın bir kısmını yazıp kendisine veluğunu gören sahabenin onu tasvip ettirerek onunla yetinmesini tavsiye etmiş.
ğine dair haberler rivayet edilmiştir (Ebu
diğer kitaplarını bir dalaba kilitleyip onNuaym. V. 372. 374-375 ,3 77,3 79 , 384, 387;
lım okumaması için kendisinden söz alVI, 3, 27, 30). Ka'b el-Ahbar Humus'ayermıştır. Ancak İslam'ın her tarafa yayılma
leşmiş , Bizanslılar'la yapılan savaşlara
sı üzerine babasının sakladığı kitapları
katı lmış ve 32 (652-53) yılında burada
okuyan Ka'b bunlarda Resülullah ile ümvefat etmiştir. Ölüm tarihinin 34 veya 35
olduğu , Dımaşk'ta ölüp Babüssagir Kabmetinin özelliklerini görünce İslamiyet'i
r i stanı ' na defnedild i ğ i de zikredilmişti r
kabul etmiş. Abb~s da onu himayesine
almıştır. Ka' b'ın müslüman oluşuyla ilgili
(M. Ed1'b el-Hüsnl . ll, 425) .
olarak bazı garip hikayeler de uydurulKa'b el-Ahbar ' ın güvenilirliği konusu
muştur.
tartışılmıştır. Onun verdiği bilgilere Hz.
Ömer'in ilgi gösterdiği. kendisinden öğüt
Ka'.b el-Ahbar. Hz. ömer ve Suheyb-i
Rumi gibi sahabilerden hadis rivayet etistediği ve tavsiyelerine uyduğu rivayet
edilmiş (İbn EbG Ş eyb e , VII , 49; EbO Numiş , Resül-i Ekrem'den mürsel olarak riaym, V, 365, 368, 371, 386, 389, 390; VI. 44).
vayette bulunmuştur. Sahabilerden Hz.
ancak bazı şeyleri nakletmekten vazgeçÖmer, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abmediği takdirde kendisini Medine'den
bas. Abdullah b. Zübeyr, Ebü Hüreyre ve
süreceğini söylediği belirtilmiştir (Eb O
Muaviye b. Ebü Süfyan kendisinden fayZür'a e d-Dım aş ki , I, 544; EbO Nu aym, V,
dalanmış. Hz. Ömer'in iki azatlısı Eslem
374 -3 75) . İbn Mes'ud, rivayetlerinde yer
ve Ebu Rafi' es-Saiğ ile Malik b. Amir. Saalan gerçek dışı hususlar sebebiyle onu
Id b. Müseyyeb, Ata b. Yesar ve Ka'b ' ın
eleştirmiş (Kurtubl, XIV, 357), sahabe
üvey oğulları Tü bey el-Himyeri ile Nevf b.
arasında Ka ' b' ın rivayetlerine karşı olumFedale gibi tabiiler de ondan rivayette busuz tutum ortaya koyan başka isirolerin
lunmuştur. Rivayetleri Malik'in el-Mude bulunduğu zikredilmiştir (Müsned, ll,
vatta'ı. Darimi. Ebu Davud. Tirmizi ve Ne486; Mes' Gdl, ll, 348- 349; İbn Hacer, elsal' nin es-Sünen'lerinde yer alan Ka'b eladı

miş . geniş

Ahbar' ın

ilk zamanlar kıssa anlattığı , ancak devlet başkanı tarafından görevlendirilmeyen kişilerin kıssa anlatmasını yasaklayan hqdisi duyunca (Müsned, IV, 233)
bundan vazgeçtiği, Muaviye'nin izin vermesi üzerine de bu işe tekrar başladığı
belirtilmektedir (İbn Hacer. el-işabe, V,
650) . Zehebl onun Şa]Jif:ı-i Bu.tıari'de rivayeti bulunduğuna işa ret etmiş ( Te?kiretü '1-f:ıuffJ.?, ı . 52). ancak İbn Hacer el-Askalani bunun doğru olmadığını, söz konusu rivayetin metninde Ka'b'ın adı geçse
de (a ş bk.) Muaviye b. Ebu Süfyan'a ait
bir değerlendirmenin yer aldığı bu riva-
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işabe, lll , 3 16)

öte yandan Ka'b el-Ahbar'ı İbn Hibban
Nevevl, çok bilgili bir alim olduğuna dair Ebü'd-Derda'nın görüşünü zikrettikten sonra geniş
bilgisi ve sika kişiliği üzerinde ittif ak bulunduğunu söylemiştir. İ bn Asakir ve Ebü
Nuaym gibi müelliflerin, eserlerinde ona
genişçe yer vermelerinin de kendisine
duydukları güvenle açıklanması mümkündür. Zeheblve İbn Hacer gibi nisbeten
müteahhir sayılan muhaddisler Ka'b'ın
biyografisini incelerken kendisini cerhedici bir beyanda bulunmamış . Zehebl ayeş-Şi]fat'ında kaydetmiş ,

rıca

engin bilgisine ve dindar kişiliğine
ve metruk ravilerin
biyografilerine dair eserlerde kendisine
yer verilmemiş olması da Ka ' b'ın lehinde
bir husus olarak değerlendi rilebilir.
i şaret etmiştir_ Zayıf

Ka'b, İsrailiyat'a dair rivayetleri ve basahabilerin onun hakkındaki beyanla rı
dikkate alınarak çağdaş bazı müellifler
tarafından eleştirilmişti r. M. Reşld Rıza .
Ka'b' ın bu tür rivayetleri İslam 'a soktuğundan söz ederken kulluk tezahürlerinde de samimi olmad ı ğını söyleyecek kadar ileri gitmiş ve onun bu tarafının pek
çok hadisçiye gizli kaldığın ı ileri sürmüş
( Tefs i rü ' l-menar, VIII , 44 9), Ka' b ' ı sika
kabul eden alimleri yanılıp aldanınakla
suçlamıştır (Remzi Na'naa , s. 169-170) .
Reşld Rıza'nın bu yaklaşımın ı Ahmed
Emin ve Ebu Reyye gibi müellifler daha ·
da ileri götürmüş. bu eleştirilere yapılan
karşı eleştirilerle tartışma günümüzde
de önemini ko rumuş ve Ka'b ' ı bu eleşti
rilere karşı savunanlar da olmuştur (mesela bk. M. Hüseyin ez-Zehebl, s. 95-1 04;
M. Accac el-Hattb. s. 3 17-33 0; Muham med b. Muhammed EbO Şe h be , s. ı 00 zı

105) .

Bu değerl endirmeler dikkate alındığın
da bazı sahabilerin kendisinden rivayette bulunduğu. Müslümanlığı kabul edişin
deki samirniyetine gölge düşürecek herhangi bir değerlendirme yapmayan bir
. kişinin, kasıtlı olarak dine yanlış şeyler
sokmaya çalışan ve dini tahrip etmek isteyen bir ajan gibi gösterilmesi kabul
edilebilir bir husus olarak görünmemektedir. Ashaptan sonraki nesillerde bu tür
bir suçlamayı teyit edecek herhangi bir
görüş ortaya konmamıştır. Bazı sahabilerin onu eleştiren sözlerini veya ona yalan isnad etmelerini bir ravi olarak gerçek
dışı şeyler uydurduğu şeklinde anlamak
yerine, naklettiği bazı İsrail1 rivayetlerin
gerçeklerle bağdaşmayan bilgiler olduğu
nu ileri sürmeleri anlamında değerlendir
mek daha uygundur. Bu durum, onun
dinde samimiyetsizliğini değil İsrailiyat
türünden yaptığı rivayetlerin dikkatle irdelenmesi gerektiğin i ortaya koymaktadır. Nitekim Buhari gibi bir hadis otoritesinin Muaviye b. Ebü Süfyan'dan naklettiği ifade (Buhar!. "İ'tiş am", 25) , bir taraftan Ka'b' ın güvenilir kişiliğine işaret ederken diğer taraftan cerh ve ta'd1l açısından
rivayetlerinin tamamen sorunsuz olmadığın ı göstermektedir. Buna göre Muaviye, Ka'b'ın Ehl-i kitap'tan rivayette bulunanların en güveniliri olduğunu söylemiş. ancak rivayetlerinin, içinde bulun-

KA'B b. EŞREF
ması muhtemel gerçek dışı şeyler açısın
dan incelenmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.

Ebü'l-Ferec İbnü ' l-Cevzl'nin Feza'ilü'lKuds'ü ile Ziyaeddin el-Makdisi'nin Feza'ilü Beyti'l-ma~dis'indeki tarihi bilgilerin, Kisa'i'nin Kışaşü 'I-enbiya', Sa'lebl'nin 'Ara'isü '1-mecalis'indeki peygamberlerle ilgili rivayetlerin, Ezraki'nin Al]bdru Mekke'sinde Mekke tarihi, İbnü'I
Esir'in el-Kamil'inde mahlükatın yaratılması ve peygamberler hakkında verilen bilgilerin, ayrıca Mutahhir b. Tahir
ei-Makdisi'nin el-Bed' ve't-taril]., İbn
Haldün'un Kitabü'l-'İber ve divanü'lmübtede' ve'l-l].aber'indeki bilgilerin
bir kısmı Ka'b'dan rivayet edilen haberlere dayanmaktadır (M. Ali EbO Ham de, s.
74-83). Brockelmann. Ka'b ei-Ahbar adı
na uydurulan lfadişü Zilkifl'den (Bulak
I 283). Zirikil de Siretü'l-İskender adlı
iki cilt hacminde bir eserden söz etmektedir. Kitabü Ka'bi'l-AJ:ıbfır adlı eserin
de Ka'b ei-Ahbar'a nisbet edilen rivayetlerden meydana geldiği görülmektedir
(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4923). Ka'b ei-Ahbar hakkında lsrael Wolfensohn Ka'b el-AJ:ıbö.r und
seine Stellung im lfadit und in der islamischen Legendenliteratur adıyla
bir doktora tezi hazırlamış (Frankfurt

1933). Muhammed Ali Ebu Harnde Fi'l'Uburi'l- J:ıaçlari li'l-mektebeti '1-'Arabiyyeti'l-İslamiyye: el-Kitabü 'ş-Şa
ni: Ka'bü'l-AJ:ıbdr (Amman 141 1/1991)
adlı çalışmasında onun hakkındaki görüşleri derlemiş. Moshe Perlmann da
Kışşatü İslami Ka' b el-Af:ıbdr adlı bir
risaleyi "A Legendary Story of Ka'b ai-At:ı
bar's Canversion to Islam" (The Joshua
Starr Memorial Volume, New York I 953,
s. 85-97). aynı konudaki diğer bir rivayeti de "Another Ka'b ai-AI)bar Story"
adıyla yayımiarnıştır

(The Jewish Quar·
terly Review, XLV 1Philadelph ia I 9541. s.

48-58)
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KANDEMİR

KA'B b. EŞREF
( ...s_r,y ı ~ ~)
(ö. 3/624)

İslam'a düşmanlığıyla tamnan

L_
Kitii.bü

Kii.'bi'l-Af:ıbii.rın ilk iki sayfası (Süleymaniye

yahudi

şairi.

_j

Ktp. , Hacı Mahmud Efendi, nr. 4923)

Baba tarafından Tay kabilesine, anne
bir yahudi kabilesi olan Beni
Nadir'e mensuptur. Hem Araplar hem
yahudiler tarafından sevilir ve kendisine
değer verilirdi. Medine'de oturan Ka'b,
Bedir Gazvesi sonunda müşriklerin mağ
lüp oldukla rına ve yetmiş ölü verdiklerine dair haber Medine'ye ulaşınca bunun
doğruluğuna inanmamış , "Gerçekten
Muhammed bu kadar kişiyi öldürmüşse
yerin altı üstünden daha hayırlıdır" diyerek tepki göstermişti. Ancak haberin
doğru olduğu ortaya çıkınca taziyede bulunmak ve Kureyş'i müslümanlar aleyhine kışkırtmak için kır)< kadar adımıyla
birlikte Mekke'ye giderek müslümanlara
karşı savaşmak üzere Ebu Süfyan ile anlaştı. Söylediği şiirlerle Kureyşliler'!n intikam duygularını tahrik etti. Hz. Peygamber'in şairi Hassan b. Sabit de onu evinde
misafir edenler hakkında o kadar etkili
şiirler söyledi ki bundan sonra hiç kimse
tarafından
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