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Ga zeteci, yazar, edebiyat tarihçisi.
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24 Mayıs 1924 tarihinde Elazığ'a bağlı
Harput'un Göllübağ ' ında doğdu. Babası.
Harput Sarayhatun (Sare Hatun) Camii'nde müezzinlikyapan Ömer Efendi, annesi
Münire Hanım'dır. Çocukluğu Harput'ta
geçti. Üç yaşındayken babasını kaybetti.
Elazığ Numune Mektebi'ni ve aynı binada
açılan ortaokulu bitirdi. Elazığ Lisesi'nden mezun oldu (ı 944). İ stanbul Yüksek
Öğretmen Okulu'nu ve Edebiyat Fakül t esi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bit irdi (ı 948). İlk görev yeri olan Diyarbakır
Lisesi'ndeki çalışmaları ve Karacadağ
adlı halkevi dergisindeki faaliyetleriyle
yörede tanındı. Askerliğini Manisa'da tamamladıktan sonra Aydın Ticaret Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak tayin edildi (ı 95 ı) . MaarifVekaleti tarafından gönderildiği Paris'teki bir yıllık staj sonunda
Çapa Eğitim Enstitüsü'nde ve Yüksek Öğ
retmen Okulu'nda öğretim görevine devam etti. Bu arada Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirerek (ı 955-1960) kısa bir süre
avukatlık yaptı. Emekli olduktan (ı 97 4)
sonra Türk MOsikisi Devlet Konservatuvarı ' nda edebiyat dersleri verdi.

Ahmet Ka-

baklı'nın , İstanbu l Yüksek Öğretmen Oku-

lu'ndaki

öğrenciliği sırasında

Abdülbaki
Yunus Emre hakkındaki bazı
görüşleri dolayısıyla eleştirdiği ilk yazısı
Son Saat gazetesinde yayımiandı (20 Kasım ı 946). 1947 Martından itibaren Nurettin Topçu'nun çıkardığı Hareket dergisinde "Ayın Hercümerci" başlığı altın
da eleştiri yazıları yazdı. Bizim Türkiye
dergisinde siyasi hiciv ve tahlilleri, Hisar
ve İstanbul gibi dergilerde şiir, deneme
ve eleştirileri yayımlandı : bir şiiriyle Nurullah Ataç ' ın dikkatini çektiyse de şiirde
ısrarlı olmadı . Tercüman gazetesinin açtığı fıkra yarışmasını kazanınca ( ı 956) derece alan diğer iki yarışmacıyla önce münavebeli, 1957-1961 aras ı aralıklı, bu tarihten sonra da sürekli olarak "Gün Iş ı ğın
da" başlığıyla günlükyazılar yazdı. 3 Ekim
1986'da Tercüman'dan ayrılarak kı sa
ömürlü bir gazete olan Yeni Haber' de
yazmaya başladıysa da Şubat 1988'de eski gazetesine döndü. Kapanmasından bir
süre önce Tercüman'dan ayrılıp (Mart
ı 991) Türkiye gazetesine geçen Kabaklı
19 Kasım 2000 tarihine kadar bu gazetede yazılar yazd ı.
Gölpınarlı 'yı

Ahmet Kabaklı , edebiyat faaliyetlerini
daha çok 1970 yılında kurucuları arasın
da yer ald ı ğ ı ve başkanlığını yaptığı Türkiye Edebiyat Cemiyeti bünyesinde yürüttü. Bu cemiyetin yayın organı olarak
Ocak 1972'de Türk Edebiyatı dergisini
çıka rmaya başladı. 1978 yılında da Türk
Edebiyatı Vakfı'nın kurulmasına öncülük
etti ve ömrünün sonuna kadar bu vakfın
başkanlığında bulundu . Çok sayıda ödül
kazanan ve 1996'da gönüllü kuruluşlar
ca " şeyhülmuharrirln" ilan edilen Kabaklı 8 Şubat 2001'de İstanbul'da öldü ve
Eyüp'te toprağa verildi. Türk Edebiyatı
dergisinin, ölümünden sonra çıkan sayısı
(Mart-Ni san 2001, sy. 329-330) Ahmet
Kaba klı ile ilgili yazılara ayrıld ı.
Ahmet Kabaklı gazete yazıl arında polemikçi üslGbuyla öne çıkımış. milli kültürü
ve manevi değerleri savunarak Anadolu
insanının sesi olmuş. bir dönemde adı
Tercüman gazetesiyle özdeşleşmiştir.
Tarihte ve kültürde devamlılık fikrini savunan Kabaklı hanedanlar ve rejimler değişse de devletimizin tek olduğu , Osmanlı
Devleti'nin "devlet-i ebed- müddet" idealinin kendisinden önceki Türk devletlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni de içine aldığı düşüncesindedir. Ona göre İ slamiyet
ve Türklük tarihte benzerine az rastlanır
bir terkip vücuda getirm i ştir; bu terkibin
taşıdığı zenginliklerden bugün de istifade

edilmesi gerekir. Türkler çeşitli kültürlerle temas ederek bugüne kadar ge l miş .
ancak kendi kültürlerini koruyup Türk
kalmayı başarmışlardır. Dünyaya hakim
bir ruh ve fetih zihniyetiyle bakan eski
Türkler, diğer kültürlerden sadece gerekli ve faydalı gördüklerini alarak bunlara
kendi damgalarını vurdukları iÇin Türk
kültürü yakın zamanlara kadar orüinalliğini korumuştur. Tanzimat'tan sonra bu
ruhun kaybedilerek Avrupa kültürlerine
aşağılık duygusuyla yaklaş ı lması yabancılaşmaya. kültür alanında sömü rgeleş
ıneye ve bir kültür ikiliğine yol açmıştır.
Eserleri. Kabaklı'nın hepsi de İ stan

bul'da

yayımianmış

lunmaktad ır.

çok

sayı da

eseri bu-

Edebiyat Tarihi. Türk Ede-

biyatı (ı,

1965; Il-lll. 1966; çok sayıda baseserin 9. baskısı]l991] beş ci lt
olarak yayımlanmış, IV. ci lt şii re, V. ci lt hikaye ve romana a y rılmıştır). Milliyetçi bakış açıs ıyla yazılan eser. hem edebiyat tarihi hem de özenle seçilmiş metinler den
oluşan kapsamlı bir edebiyat antolojisi
n iteliğindedir. Fikri Eserleri . Müslüman
Türkiye ( 1970); Mabet ve Millet ( 1970);
Kültür Emperyalizmi ( 1970); Bürokrasi ve Biz (I 976, fikir dalında Türkiye Mi lll
Kültür Vakfı armağanı); Bizim Alkibiyades (siyasi hicivler, 1977); Temellerin D uruşması ( 1989; fikir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü). Deneme - El eştiri. Şi
ir İncelemeleri ( 1992). Mo nografi . Mehmet Akif ( 1971 ); Yunus Emre ( 1971 );
Mevlana ( 1972. Selçuk Üniversitesi ve
Konya Turizm Derneği ödülü); Sultanü'ş
Şuara Necip Fazı] ( 1995) Ro man, Hikaye , S e naryo. Ejderha Taşı (yazarın çocukluk hatıralarına dayalı hikayeler, 1978);
Ecurufya ( mizahi roman, 1980); Şair-i
Cihan Nedim (senaryo, 1996) Rö p o rtaj.
Sohbetler I (Mevlana, Yunus Emre, FuzOIT, Erzurum! u ibrahim Hakkı ile, 1987);
Sohbetler II (Mehmed Akif, Yahya Kemal,
Necip Fazı! ile, 1987). İlk defa Tercüman'kısı yapılan
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Bir kimsenin muayyen borç,
vergi ve hizmeti tekeffülü
ve bunu belgeleyen taahhütname
anla mında hukuk terimi.

_ı

Sözlükte "kefil olmak, taahhüt etmek"
masdar ve " taahhütname"
manasında isim olan kabale en geniş şek
liyle kefalet. zeamet, iltizam. daman. garamet. ırafe ve hamale gibi kelimelerle
eş anlamlıdır. Ararnice kanalıyla Akkadca'daki kabalu 1 kapalu (bağlamak , t omar yapmak) kelimesiyle ilişkilendirilme
si mümkün görünen kabale Arapça'dan
Türkçe'ye ve Batı dillerine de geçmiştir.
Kabale sözleşmesiyle tekeffül edilen işe
(hizmet) k ıba l e . arazisini kabale usulüyle
işletene veya sipariş ya da iş verene mukabbil. yükleniciye de müt ekabbil, kabbal veya k abil denir. İlkinin yaptığı hukuki işlem takbll. diğerininki tekabbül kelimesiyle ifade edilir. Mütekabbilin ödediği vergiye ma l ü'l-kıbale, h akku' l -kı ba l e,
şart u'l - kı ba l e veya kısaca kabale gibi
isimler verilmektedir. Tekabbül kelimesi
ortakların şirket adına iş kabulünden dolayı "ebdan , a'mal ve sanai'" gibi değişik
adlarla anılan emeğe dayalı iş ortaklıkla
rını ifade etmek için de kullanılır (bk. EB·
DAN ). iş akdi çerçevesinde emeği satın
alınan boyacı , marangoz, inşaat ustası,
mimar gibi hizmet sektörü çalışanlarının
anlamında
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Toprak ve vergi hukuku terimi olarak
ve kıbaletü'l 
harac olmak üzere ikiye ayrılabilir. İlkin
de bir kimsenin devlet veya gerçek şahıs
mülkiyeti. tasarrufu ya da zilyedliği altın
daki harap haraç arazisinin işletme hakkını genelde karşılıklı anlaşmayla belirlenen yıllık vergisini tekeffül ederek belirli
süre için devralması söz konusudur. Arazilerin gerçek şahıslardan bu şekilde alın
ması halinde verginin tekeffülünden baş
ka arazi sahibine nakdi veya ayni bir kira
ödenmesi ya da üründen muayyen bir pay
verilmesi de söz konusu olabilir.
Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Abbas
kıbale işlemi kıbaletü ' l-arz

Yahudi mistik
ve esoterik gelen eğine verilen ad
L

müşterileriyle yaptıkları götürü sözleş
menin bir adı da kabaledir. Müstakil bir
akid ve hukuki işlem nevi olmayıp gen iş
anlamıyla iş görme kapsamına giren akid
türleriyle ayrı ayrı ilgili bir hizmet taahhüdü olduğundan kabale fıkıh literatüründe ayrı bir başlık altında ele alınmamış.
icare. müzaraa ve müsakatla ilgili bölümlerde yeri geldikçe söz konusu edilmiştir.
EbG Yusuf. Şafii, Ebu Ubeyd, İbn ZencGye. Küleynl ve SGII'nin eserleri gibi erken
dönem kaynaklarında kabale kavramı bir
toprak ve vergi hukuku terimi olarak daman kelimesinden daha yaygın bir kullanıma sahiptir. İbn Teymiyye'nin belirttiği
gibi Selefin kabale adını verdiği bu sözleşmeye sonraki dönemlerde halk arasın
da darnan denmiştir (Mecmü'u {etava,
XXX, 23 7)

zımnen kı baletü 'l-arzı açıklar gibidir. Ahmed b. Hanbel, Abdullah b. ömer'in riba
saydığı kabaleyi bir köyün içindeki ağaç
lar ve köylülerle birlikte devralınması olarak tanımlar. Hanbel1ler'den Ebu Ya'la elFerra, Şemseddin İbn Müflih ve İbn Kayyim el-Cevziyye ile Şiifiller'den Maverdi
de böyle bir işlemi haram ve dolayısıyla
batı! telakki eder. Bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel , kabale usulüyle işletilen
araziden elde edilecek ürünün belirsizliği
gerekçesiyle -ki bununla garar kastediliyor olmalıdır- bu işlemi batı! sayar. Ebu
Ubeyd de ekili veya meyvelik arazilerin.
mahsulunün cinsinden belli bir ayni ödeme karşılığında kabiiieye verilmesini ürünün olgunlaşmadan satımı olarak değer
lendirip rnekruh saymakta. delil olarak
da ResGl-i Ekrem 'in bu tür satışları yasaklamasını göstermektedir (Kitabü 'l-Emval,
s. ı 49 . ı 5 3- ı 54). Sull'ye göre ivaz ve süre
belirlenmişse böyle kabaleler caizdir; çünkü o kadar garar icare akdinde de vardır
(Edebü 'l-küttab, s. 222 ) İbn Teymiyye'ye
göre •.üzerinde yaşayan tarım işçilerince
işlenen bir tarım arazisinin kendi ürünü
cinsinden belli bir ayni ödeme karşılığında
kabaleye alınması . alan kimsenin emeği
ne tekabül etmeyen fazlalık veya noksanlık türdeş iki şeyin farklı miktarlarda
takası anlamına geldiğinden ribe 'l-fadl
hükmünde sayılır ; yani fazlalık halinde
pozitif, noksan durumunda negatif faiz

tahakkuk eder. Toprak, ka baleye alan
adına üzerindeki tarım işçilerince işlenikabaleyi ribalı bir işlem olarak değerlen 
yorsa kabalenin muayyen bir nakdi ödedirir. Ayrıca İbn Abbas. bir müslümanın
me karşılığında olması da rita hükmüne
kendisi için onur kırıcı sayılan haraç müengel değildir. Ancak nakden kabaleye
kellefiyetini yüklenmesine yol açtığı için
alınan arazinin bizzat alan tarafından iş
dekabaleye karşı çıkar. Onun Übülle'deki
lenmesi riba ihtimalini tamamen ortadan
kaldırır. Sonuncu şıkkı haram sayanlar riarazisini, ~çindeki ~her şeyle _birlikte belli
?ır mebl~g ~a.r~ılıgında kab~leye ~lmak
bayerine garar unsurundan hareket ederısteyen bır kiş~yı cezalandırdıgı da rıvayet- -- ler (Mecmü'u {etava, XXIX, 68_70). Ayrıca
edilmektedir (J bnü'l-Eslr. en-Nihtıye, "15bl"
meyveliğin ve bağın ürünün olgunlaşmamd .; Ebu Ubeyd Kas ım b. Se ll am. s. 148sından önce kabalesini kumar unsuru içe149: 158; SGII, s. 222; ). Said b . Cübeyr
ren ve husumete yol açan garar cinsinve lbr.ah~m .en-Nehai bir köyü~~ içindeki
den sayarak caiz görmeyenler vardır. Antarım ışçılerı, evler, hurma ve dı ger m eycak bu görüş, İbn Teymiyye ve İbn Kayve ağaçlarıyla birlikte kabalesini rnekruh
yi m ei-Cevziyye gibi bazı fakihler tarafıngörm?ş (E b ~ Ubeyd Ka s ı m b. Sellam. s.
dan ihtiyaca veya ağaçla toprağı ayrı ayrı
14 9; ibn Ebu Şe y be, lV, 54S. l. Hasan-ı
değerlendirmenin zorluğuna ve ayrıca
Basri. Meymun b. Mihran ve ümer b. AbHalife ömer'in üseyd b. Hudayr'a ait hurdülazlz de meyvelikleri n kabalesini riba
malığı üç yıllığına kabale usulüyle işletmesaymıştır (l bn Receb, s. 68 ).
ye vererek miras bıraktığı borcun ödenimam Şafil'nin , silah zoruyla fethedilen
mesini sağladığına dair rivayete istinaden
topraklardan birini kabiiieye alan kişinin
reddedilmiştir. Onlara göre kabale sözleşturanın imanndan ve haracını ödemekmesi önceki görüşü savunanların dayanten aciz kalması durumunda kabalesinin
dığı , ResGl-i Ekrem'in meyvelerin olgunmünfesih ve kendisinin müflis ilan edilelaşmadan satımını yasakladığına dair haceği şeklindeki sözleri (el-Üm, lll , 240- 241)
d isi n kapsamına girmemektedir. Garar

