
KA'B b. EŞREF 

Ka'b'ı evinde misafir etmeye cesaret ede
memiştir. 

Medine'ye döndükten sonra şiirleriyle 
ResOl-i Ekrem'i ve ashabını hicveden, et
kili konuşmaları ve servetiyle müşrikleri 
müslümanlara karşı kışkırtmaya devam 
eden Ka'b b. Eşref in davranışlarından ra
hatsız olan Hz. Peygamber bu duruma 
son verilmesini ve kendisinin eziyetten 
kurtarılmasını istedi. Bunun üzerine Mu
hammed b. Mesleme, Ka'b b. Eşref'in 
süt kardeşi Ebü Naile b. Selame, Abbad 
b. Bişr. H aris b. Evs ve Ebu Abs ile bir ara
ya gelerek Ka'b'ı ortadan kaldırmak için 
plan yaptılar ve 14 Reb'iülewel 3'te (4 Ey
lül624) onu öldürdüler(ibn Sa'd, ll, 31-33). 

Ka'b'ın aynı yılın Ramazan (Şubat 625) ve
ya Şewal (Mart 625) ayında katledildiğine 
dair rivayetler de olmakla beraber genel
likle kabul edilen görüşe göre Bedir Gaz
vesi'nden sonra ve Uhud'dan önce öldü
rülmüştür. Haşr ve N isa surelerindeki 
bazı ayetterin onun davranışlarıyla ilgili 
olarak nazil olduğu rivayet edilir. 

Ka'b'ın öldürüldüğünü duyan yahudiler 
hayatlarından endişe etmeye başladılar. 
Bir kısmı ResOlullah'a gidip onun suçsuz 
yere öldürüldüğünü söyledi. Hz. Peygam
ber onları Ka'b gibi faaliyette bulunma
maları konusunda uyardı ve müslüman
lara ihanet etmemek üzere antlaşma 
yapmaya çağırdı; yahudiler de bu teklifi 
kabul etti. Resülullah, Remle bint Ha
ris'in evinde yahudilerle bir araya gelerek 
onlarla antlaşma yaptı ve antlaşma met
nini Hz. Ali'ye yazdırdı. 
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Ebu Malik Ka'b b. Ma'dan el-Eşkari 
(ö. 102/720) 

L 
Arap şairi, hatip ve savaşçı. 
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Muhtemelen Basra'da doğup büyüdü. 
Ezd (Yemen) kabilesinin Eşkar kolundan
dır. Gençlikyıllarında Ezd kabilesine men
sup Arap fatihlerinden Mühelleb b. Ebü 
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Sufre ile dost oldu. Mühelleb 79'da (698) 
Horasan'a vali tayin edilince kendisiyle 
birlikte Horasan'a gitti ve onun Mavera
ünnehir'deki fetihlerine, özellikle Harici
ler'in ilk büyük kolu olan Ezarika'ya karşı 
yaptığı savaşlara katıldı. Mühelleb'e övgü 
şiirleri yazdı. 

Mühelleb ailesinden sonra 85 (704) yı
lında Horasan'a vali tayin edilen Kuteybe 
b. Müslim ile birlikte Harizm ve Semer
kant'taki savaşlara katılan Ka'b b. Ma'
dan, Kuteybe b. Müslim'in Harizm'i fet
hetmesi üzerine nazmettiği bir şiirinde 
daha önce buraya· saidırmasına rağmen 
başarısız olan Yezid b. Mühelleb'i hicvet
ti. Bu durum Mühelleb ailesiyle bağları
nın kopmasına sebep oldu. Yezid 97'de 
(715) Horasan'a ikinci defa vali tayin edi
lince Ka'b'ı hapsettirdi ve ardından ken
di yeğenine öldürttü. Bir rivayete göre, 
Yezld vali olunca onun hakkındaki hiciv 
şiirleri sebebiyle hayatından endişe du
yan Ka'b, Uman'a kaçıp bir müddet ora
da yaşamış. ancak daha sonra Yezid'e bir 
kaside yazarak kendisinden özür dileyip 
affını istemişse de Yezld kabul etmemiş 
ve onu Uman'da iken yeğenine öldürt
müştür. Bazı kaynaklarda şairin Yezld'in 
valiliği sırasında Horasan'da kaldığı. Ye
zld'in onu önce hapsedip ardından ser
best bıraktığı kaydedilmektedir. Aynı kay
naklarda Ka'b'ın, Halife Ömer b. Abdüla
zlz'e Horasan'daki vergi memurlarından 
şikayet ettiği bir kasidesini göndermiş 
olması delil gösterilerek Yezid'in Halife 
Ömer tarafından Horasan'daki valilik gö
revinden alınmasından sonra da şairin 
Horasan'da ikametine devam ettiği be
lirtilmektedir. Ka'b'ın, ömer b. Abdülazlz 
döneminde (717-720) Mühelleb ailesi
nin kendisini öldüreceği haberini alınca 
Uman'a kaçtığı, oradaki ikameti sırasın
da Yezid b. Mühelleb'in tahrik ettiği ye
ğeni tarafından 1 02 (720) yılında öldü
rüldüğü de rivayet edilmektedir (Hüseyin 
Atvan, s. 263). 

Emevller dönemi nekaiz şairlerinden 
Ferezdak kendisini, Cerlr, Ahtal ve Ka'b'ı 
İslami dönem şairleri olarak tanıtır ve 
Ka'b'ın şiirin yaratıcısı olduğunu söyler 
(Ebü'l-Ferec el-isfahan\', XIV, 266). Emevl 
halifelerinden Abdülmelik b. Mervan ile 
ömer b. Abdülaziz ve Abbasi Halifesi 
Mansür, Ka'b'ın Mühellebller için yazdığı 
övgüleri takdir ve gıptayla karşılamışlar
dır. 

Ka'b' b. Ma'dan'ın günümüze ulaşan 
şiirlerinin çoğu Mühelleb b. Ebü Sufre ve 
ailesi için kaleme aldığı methiyelerdir. Şa
ir, bu şiirlerinde Mühelleb ailesinin Eza-

rika'ya karşı yaptığı savaşlarda gösterdiği 
kahramanlıklardan, savaşlarda Mühel
leb'e yardım eden kabilesi Ezd'den, Ye
men halkının şeref ve faziletlerinden fahr 
ve hamase ile karışık bir şekilde söz eder. 
Bu konudaki seksen üç beyitlik bir şiiri 
(a.g.e., XIV, 267-268) Arap edebiyatında 
epik şiir türünün en güzel örnekleri ara
sında sayılır. Kabile taassubuna dayalı si
yasi şiir niteliği taşıyan hicviyelerinin çoğu 
Ezd'in düşmanı olan Abdülkays kabilesi, 
onlarınşairi Ziyad el-A'cem'le ve Bekir b. 
Vail kabilesiyle ilgilidir. Şairin diğer şiirleri 
aşk. hikmet, itab, felekten şikayet, gur
bet gibi konulara dairdir. Ka'b'ın bazı şi
irleri Ebü'l-Ferec'in el-Egiini'si (XIV, 267-
268, 270, 278-280), Taberi'nin Tfıri]Ju'r
rusül ve 'l-mülCık'ü (VI, 386-387), İbnü'l
Esir'in el-Kamil'i (IV, 498-499) gibi kay
naklarda yer almaktadır (şiirlerinin kay
nakları için bk. Sezgin, Il. 377-378). 
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Ebu Abdiilah Ka'b b. Malik b. Ebi Ka'b 
Amr el-Hazred 

(ö. 50/670) 

Hz. Peygamber'in 
meşhur üç şairinden biri. 
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Miladi 598 yılı civarında Yesrib'de (Me
di ne) doğdu. Cahiliye devrinde künyesi 
Ebu Bişr iken Resulullah ona büyük oğlu 
Abdullah sebebiyle Ebü Abdullah künye
sini vermiş. diğer oğullarından dolayı Ebü 
Abdurrahman, Ebu Muhammed künye
leriyle ve Hazrec'in Beni Selime koluna 
mensup olduğu için Selemi nisbesiyle de 
anılmıştır. Babası Malik. İslam'dan önce 
Yesrib'in önde gelen şahsiyetlerinden 
olup Evs ile Hazrec arasında yıllarca sü
ren savaşlarda yiğitliğiyle önemli işler ba
şarmış bir şairdi. Babasının tek çocuğu 
olduğu için eğitimine özen gösterilen 
Ka'b okumayazma ve hesap öğrendi. Evs 


