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Iii M. YAŞAR KANDEMİR 

KA'B b. SÜR 
(_,,_., ı;,! ..,...,.r) 

Ka'b b. Sur b. Bekr el-Lakıti el-Ezdi 
(ö. 36/656) 

Basra kadısı , tabii. 

-, 

_j 

Ezd kabilesinin Beni Lakit kolundan
dır. Hz. Peygamber'in sağlığında müslü
man oldu, ancak sohbetlerinde buluna
madı. Hz. Ömer tarafından 18 (639) yılın
da Basra'ya kadı tayin edildi. Abbasller 
devrinde yirmi yaşlarında Basra kadılığı
na getirilen Yahya b. Eksem'in halk tara
fından kadılık için yaşının küçük görülme
si üzerine, "Ben Resul-i Ekrem'in Mek
ke'ye vali tayin ettiği Attab b. Esid'den, 
Yemen'e gönderdiği Muaz b. Cebel'den 
ve Hz. ömer'in Basra kadılığına getirdiği 
Ka'b b. Sur'dan daha büyüğüm" demesin
den (Hatib, XIV. 199; Zehebi.A'Lamü'n-nü
bela', XII. 8) Ka'b'ın bu esnada yirmi ya
şından küçük olduğu sonucu çıkarılabilir

se de Cahiliye devrinde hıristiyan olduğu
na dair bilgi (V eki', I, 281-282; ibnü'I-Esir, 
el-Kamil, III, 241) onun bu sırada daha 
yaşlı olması gerektiğini düşündürmekte

dir. 

Şa'bi ve İbn Hibban'dan nakledilen bir 
rivayette Ka'b b. Sur'un ilk Basra kadısı 
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olduğu belirtilmekle birlikte Hasan-ı Bas
ri, Muhammed b. Sirin ve İbn Ebu Ha
tim'in rivayetine göre ilk kadı Ebu Mer
yem İyas b. Subeyh'tir. O, ilk Basra vali
si Utbe b. Gazvan tarafından 14 (635) yı
lında bu göreve getirildi ve ondan sonra
ki Vali Mugire b. Şu'be de onu görevinde 
bıraktı. Daha sonra Hz. Ömer, Ebu Mer
yem'i görevden alarak Mugire'nin kadılı
ğı üstlenmesini istedi, ardından Ebu MG
sa ei-Eş'ari'yi Basra'ya vali ve kadı tayin 
etti ( 17/638). Bir yıl sonra da Ka'b'ı Basra 
kadılığına getirdi. Hz. Osman halife olun
ca Ebu Musa el-Eş'arl'ye kadılık görevini 
de verdi. 29 (650) yılında valiliğe getirdi
ği Abdullah b. Amir b. Küreyz ise kadılığa 
Ka'b b. SGr'u tayin etti. Ölümüne kadar 
bu görevde kaldığı anlaşılan Ka'b'ın ver
diği hükümlerin ihtilafa yol açmayacak 
derecede isabetli olduğu kaydedilir. İlgi 
çekici uygulamalarından biri de bir dava
da taraf olan gayri müslimlere İncil veya 
Tevrat'ı başları üzerine koydurup yemin 
ettirmesidir. 

Ka'b b. Sur. Hz. Osman'ın şehid edilme
sinin ardından gelişen olaylar sırasında 
bazı roller üsttenıneye mecbur kaldı. Hz. 
Aişe, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Av
vam'la birlikte Basra'ya geldiklerinde Hz. 
Ali'nin Basra valisi Osman b. Huneyf'le 
görüştüler. Talha ve Zübeyr'in Hz. Ali'ye 
baskı altında biat edip etmediklerinin be
lirlenmesi için Basra halkının elçisi olarak 
Medine'ye Ka'b b. Sur gönderildi . Ka'b, 
Talha ve Zübeyr'in ileri sürdükleri gibi 
baskı altında biat ettiklerine dair haber 
getirdiyse de Hz. Ali'nin talimatına uyan 
Osman b. Huneyf onlardan şehri terket
melerini istedi. Ancak çıkan çatışmalar 
sonunda Talha ve Zübeyr'in taraftarları 
şehri ele geçirdiler. Olayların barış yönün
de gelişmediğini gören Ka'b, Ezd kabile
sinin tarafsız kalması yönünde çaba har
cadıysa da başarılı olamadı. Kabile reisi 
Sabre b. Şeyman ve diğer bazı kişiler Ca
hiliye devrinde hıristiyan olduğunu hatır
latarak onu kınadılar. Bunun üzerine Ka'b 
evinde inzivaya çekildi. Fakat onun Ezd 
kabilesi üzerindeki etkisi bilindiğinden 
desteğini almak için Hz. Aişe'ye telkinde 
bulunuldu. Hz. Aişe'nin ısrarı üzerine on
larla birlikte yola çıkan Ka'b, Cemel Vak
'ası sırasında boynunda Kur'an olduğu 
halde iki tarafın safları arasında gidip ge
lerek onları Kur'an'ın emrine uymaya ve 
barışa davet etti. Bu sırada bir okla yara
lanarak şehid düştü . Ka'b b. Sur'dan İbn 
Slrin. Yezid b. Abdullah ve Ebu Lebid ri
vayette bulunmuşlardır. 
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lfll!l AHMET ÜZEL 

KA'B b. UCRE 
( ö _r..: ı;,! ..,...,.r ) 

EbCı Muhammed (EbCı İshak, EbCı Abdillah) 
Ka'b b. Ucre b. Ümeyye 

el-Ensari es-Salimi 
(ö. 52/672) 

Hakkında 

L 
fidye ayeti nazil olan sahabi. 

Hazrec kabilesine hilf* yoluyla mensup 
olan Beli b. Amr soyundan dır. İslamiyet'i 
kabul etmeden önce evinde put bulun
duruyordu. Müslüman olması için yapılan 
davetleri geri çevirmiştir. islamiyet'i ka
bul eden dostu Ubade b. Sarnit bir gün 
Ka'b evde yokken gidip putunu kırdı. Du
rumu öğrenen Ka'b, büyük bir öfkeyle 
Ubade'yi aramaya çıktıysa da bir müddet 
sonra sakinleşti ve Ubade b. Sarnit'le 
karşılaştığında ona müslüman olduğunu 
açıkladı. Bey'atürrıdvan'a, bazı savaşlara 

ve Veda haccına katılan Ka'b, hayatının 
ileriki yıllarında Kufe ve Basra'da hadis 
rivayetiyle meşgul oldu. Bilal-i Ha beşi ve 
Hz. ömer'den hadis rivayet etti. Kendisin
den oğulları, Abdullah b. Ömer, Abdullah 
b. Abbas, Cabir b. Abdullah, Abdurrah
man b. Ebu Leyla, İbn Sirin ve diğerleri 
rivayette bulundu. Hz. Peygamber'den 
kırkyedi hadis nakletmiş. rivayetleri Kü
tüb-i Sitte'de yer almıştır. Ahmed b. Han
bel'in eJ-Müsned'inde de otuz iki hadisi 
mevcuttur. 

Ka'b'ın naklettiğine göre. Hudeybiye 
seferi esnasında ihramda iken kulak me
melerine kadar uzayan saçlarının bitlen
diğini gören Hz. Peygamber onun bu du
rumuyla ilgilenmiş. saçlarını tıraş etme
sini, fidye olarak da üç gun oruç tutma
sını veya altı fakiri doyurmasını yahut bir 
kurban kesmesini emretmiş, bunun üze
rine şu ayet nazil olmuştur: "Başladığınız 
hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Alı

konulursanız kolayımza gelen bir kurban 
kesin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar 



başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizde hasta 
olan veya başından bir rahatsızlığı bulu
nan varsa onun fidye olarak oruç tutması 
veya sadaka vermesi ya da kurban kes
mesi gerekir" ( ei-Bakara 2/196; b k. el-f\1u
vatta', "J::Iac", 238; f\1üsned, IV. 241-243; 
Buhar!, "Tıb", 16, "Keffarat" , ı; Müslim, 
"J::Iac", 80, 84; Tirmizi, "J::Iac", I 05, "Tefslr", 
2/21 ). 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Kıl
fe'ye yerleşen ve ömrünün sonlarına doğ
ru tekrar Medine'ye dönen Ka'b 52 (672) 
yılında burada vefat etti. Onun 51 ve 53 
yıllarında öldüğü de zikredilmiş; İshak, 
Muhammed, Abdullah ve Rebla isminde 
dört çocuğu olduğu kaydedilmiştir. 
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li! SALAHAlTİN POLAT 

KkB b. ZÜHEYR 
(~j..:ı;~) 

Ebü'I-Mudarrab (Ebu Ukbe) 
Ka'b b. Züheyr b. Rebfa 

(ö. 24/645 [?]) 

Jfaşidetü'l-bürde'siyle tanınan 
muhadram şair. 

_j 

Müzeyne kabilesine mensuptur. Baba
sı muallaka şairi Züheyr, dedesi Ebu Sül
ma. kardeşi Büceyr, oğlu Ukbe. torunları 
Avvam ve Kureyd, halaları Hansa ile Sül
ma da şair idiler. Babası Züheyr, katıldığı 
bir savaşta elde edilen ganimetierin da
ğıtımında kendisine haksızlıkyapıldığı dü
şüncesiyle kabilesinden ayrılıp hanımının 
kabilesi olan Gatafan'a gitti. Bu sırada 
Ka'b, babasının dayısı şair Beşame b. Ga
dir ile Beşame ve Züheyr'in babalığı Evs 
b. Hacer'in yanında kaldı; daha sonra da 
babası. kardeşleri Büceyr ve Salim ile 
birlikte uzun süre Gatafanlılar arasında 
yaşadı. Şiir eğitimini, Büceyr ve Hutay'e 
ile birlikte babasından alan Ka'b genç 
yaşta şiir söylemeye başladı. Babasının 
iyice yetişip olgunlaşmadan şiir söyleme
sini istememesine ve bütün engelleme
lerine rağmen şiir nazmetmeye devam 
etti. Şairlikte üstün yeteneğini kanıtiadı 
ve Hutay'e onun şiirlerini belleyip nakle-

den ravisi oldu. Bu yıllarda Tay. Kureyş ve 
Hazrec kabilelerine karşı yapılan savaşla
ra katıldı. 

Medine döneminin ilk zamanlarında 
çevresinden birçok kişi müslüman olduğu 
halde Ka'b ve diğer bazı şairler İslam di
nini ve Hz. Peygamber'i hicvetmeye de
vam ettiler. Ka'b, İslamiyet'i kabul eden 
kardeşi Büceyr'i bundan vazgeçirmek için 
Resul-i Ekrem'i de hicvettiği bir şiir söyle
di. Bunun üzerine Hz. Peygamber Ka'b'ın 
öldürülmesini istedi. Ka'b, kabilesi Mü
zeyne'nin himayesine sığındıysa da kabi
lesi onu reddetti. Kardeşi Büceyr'in. müs
lüman olduğu takdirde bağışlanacağını 
bildirmesi üzerine müslüman olmaya ka
rar veren Ka'b, 9 (630) yılında Medine'ye 
giderek Resulullah'ın huzurunda ensar ve 
muhacirlerden oluşan topluluğun önün
de İslam'ı kabul etti ve orada meşhur ka
sidesi "Banet Sücad"ı okudu. "Muhakkak 
ki Peygamber kendisiyle aydınlanılan, AI
Iah ' ın çekilmiş yalın kılıçlarından bir kılıç
tır" beytini söylediğinde Resul-i Ekrem 
duygulanarak üzerindeki Yemen hırkası
nı (bürde) Ka' b'ın omuzlarına attı. Şairin 

kasidesi bundan dolayı Kaşidetü'l-bür
de adıyla meşhur oldu (bk. KASiDETÜ'I

BÜRDE) Ka'b 24 (645) veya 26'da (647) 
vefat etti. Muaviye tarafından 20.000 dir
hem karşılığında Ka'b'ın varisierinden sa
tın alınan. Emevller ve Abbasller zama
nında halifelerce korunan ve törenlerde 
giyilen hırkanın Moğollar'ın Bağdat'ı isti
lası sırasında yandığı kaydedilir; ancak 
daha sonra hırkanın yangından kurtul
muş olduğu ileri sürülmüştür. Ka'b'a ait 
olduğu rivayet edilen bir hırka günümüz
de istanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi'n
de muhafaza edilmektedir (bk. HIRKA·i 
SAADET) 

Ka 'b b. Züheyr'in 
~aşidetü 'l· 

bürde 
(Banet 
Sü'ad) 

adlı eserinin 
ilk ve son sayfaları 
(Süleymaniye Ktp. , 

Ayasofya, 
nr. 2002/ 2) 

KA'B b. ZÜHEYR 

Muhadram şairlerden olan Ka'b klasik 
kaside formuna tamamıyla bağlı olup 
meşhur kasidesine Cahiliye kasidesinin 
özelliklerinden olan neslble (gazel) başla
mıştır. Başarılı teşbihler. ince tasvirler, 
darbımeseller ve hikmetli sözlerle. yer yer 
kullandığı garlb kelimeler onun şiirinin 
özelliklerindendir. 

İlk defa Lette tarafından neşredileri 
(Leiden 1748). çok sayıda taştir ve tahml
si yapılan . nazlreleri yazılan Kaşidetü'l
bürde'ye Ebu Said es-Sükkerl. Sa'leb, İbn 
Düreyd, İbn Hişam en-Nahvl. Süyutl ve 
Sacurl gibi birçok alim 100'e yakın şerh 
yazmıştır. Ayrıca Türkçe. Farsça. Latince. 
ingilizce. Fransızca , Almanca ve İtalyanca 
gibi dillere çevrilmiştir ( kaside üzerine ya
pılan çalışmalar ve neşirl er i için bk. GAS, 

ll , 230-235;Tülücü, sy 5119821, s. 165- 173). 

Ka'b b. Züheyr'in divanının ilk neşri 
Sükkerl'nin şerhiyle birlikte Tadeusz Ko
walski (Krakow 1950) ve Darü'l-kütübi'I
Mısriyye (Kahire 1369/1950, 1385/1965) ta
rafından gerçekleştirilmiştir. Divanı daha 
sonra Hanna Nasr ei-Hittl yayımiarnıştır 
(Beyrut 1414/1994) . Eser Osman Reşer 
tarafından Almanca'ya tercüme edilmiş
tir (Beitrage zur Arabischen Poesie, Vl/3 
[1959-19601. s. 99- 175). Ka'b'ın ayrıca "1\a
şlde ra'iyye fi medl)i'I-enşar" ve "el-1\aşl
detü'I-mlmiyye fi medl)i'I-enşar" adın
da manzumelerinin bulunduğu kayde
dilmektedir (DİA, XI. 252). 
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