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düzenlenen eser üç bölümden ibarettir. 
Birinci bölümde iman, islam. ihsan ve is
tikamet kelimelerinin izahı yapıldıktan 
sonra Kur'an'ın ve Kur'an'ı öğrenip öğret

menin fazileti. ebeveynin bu husustaki 
sorumluluğu konularına yer verilmiştir. 

ikinci bölümde ilköğretimde öğretmenin 
ücreti, öğretim konuları, eğitim metotla
rı. tatilin gerekliliği ve karma eğitimin sa
kın caları üzerinde durulmuştur. Üçüncü 
bölüm, eğitim ve öğretimde ortaya çıkan 
bazı meselelerin çözüm önerilerine ayrıl

mıştır. Eğitimi fıkıh ilminin bir dalı olarak 
ele alması, yani bir çeşit "eğitim fıkhı " 

mahiyeti taşıması bakımından ilk örnek
ler arasında yer alan kitapta hükümler sı
rasıyla Kur' an, sünnet. arnel-i ehl-i Medi
ne ve icmaa dayandırılmış. son olarak da 
kıyasa başvurulmuştur. Eser o dönemde 
temel eğitimin hedef. konu ve metotla
rı hakkında islam alimlerinin hangi dini 
esaslara dayandıklarını ve nasıl bir eğitim 
sistemi ortaya koyduklarını göstermesi. 
ayrıca öğretmenliğinin profesyonel bir 
meslek olarak kabul edilmesi için ileri sü
rülen gerekçeler yanında öğrencilere ve
rilecek disiplin cezalarına getirilen mede
ni sınırlandırmalar bakımından da dikkat 
çekicidir. 2. Kitabü Müla]].]].ışi'l-Muvat
ta' (Kitabü 'l-Mülal]/]ış li-Müsnedi Muvat
ta'i Malik b. Enes). Malik b. Enes 'in el
Muvatta'ının İbnü'l-Kasım rivayetindeki 
520 adet muttasıl hadisi ihtiva eder. Ha
disler. Malik'in hocalarının isim veya kün
yelerinin Mağrib alfabesi esas alınarak 
tertiptenmiş sırasına göre verilmektedir. 
Eserin hadis usulü çerçevesine giren 
uzun bir mukaddimesi vardır. Muham
med b. Alevi b. Abbas el-Maliki"nin neş
rettiği kitabın (Muvatta'ü'l-İmam Malik b. 
Enes, rivayetü İbnü 'i-Kasım ve Tell]işü 'i
Kab isi içi nde. Cidde 1405 , 1408/ 1988) 

Ebü'l-Velid İbnü's-Saffar, Bedreddin İbn 
Ferhun ve Ebu Abdullah Şehabeddin Mu
hammed b. Ahmed b. Halil el-Huveyyi 
gibi alimler tarafından yapılmış şerhleri 
vardır (yazma nü shaları ve şerhleri içi n bk. 
Hüseyin b. Muhammed Şevat, 11, 845). 3. 
el-Mümehhed fi'l-fı]fh. Fıkıh bablarına 
göre düzenlenmiş olup hadis, eser ve ic
tihadları ihtiva eden kitabın altınışıncı 
cüzden sonrası tamamlanamamıştır. Ha
san Hüsni Abdülvehhab, Kayrevan'daki 
Sidi Ukbe Camii Kütüphanesi'nde bazı 
cüzlerinin varlığına işaret etmektedir (Ki
tabü'l-'Ömr, ı. 278). 

Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır : Kitabü Rütebi'l
'ilm ve (al:ı.uali) ehlih, en-Nati'a fi'l-i'ti-
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]fadat, Risaletü keşfi'l-ma]fale (fl't-tev
be), Menasikü'l-J:ıac, Risale fi J:ıüsni '? 

?an billahi te'ala, Risaletü '~-~ikr ve'd
du'a' mimma li 's-sa 'il fihi mükteta, 
Risaletü tezkiyeti'ş-şühud ve tecriJ:ıi
him, Risalefi'l-vera', Kitabü'l-Müneb
bih li'l-tatin 'ala ('an) gava'ili'l-fiten, 
er-Risaletü'n-naşıriyye fi'r-red 'ale'l
Bekriyye (Abdurrahman b. Muhammed 
b. Abdullah el-Bekrl es-Sıkıll1' el-Kayreva
nl'nin bazı tasavvufl görüş lerine reddiye
dir), Kitdbü'l-Mün]fız (müba'id) min şü
behi't-te'vil, AJ:ımiyetü'l-J:ıuşun. 
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!il SELAHATTİN PARLADIR 

KA'BİYYE 
(~1) 

Mu'tezile alimlerinden 
Ebü'l-Kasım el-Ka'bi el-Belhi'ye 

(ö. 319/931) 
nisbet edilen bir fırka 

(bk. KA·si). 

-, 

_j 
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KAB Lİ 
(~) 

Zihnin 
deney öncesi sahip olduğu 

bilgi anlamında 
mantık ve felsefe terimi. 

_j 

Felsefede önsel bilgiyi ifade eden kabli 
(Batı literatüründea priori) terimi Arap
ça'da "önce" anlamında zaman zarfı olan 
kabi kelimesinden türetilmiş olup ba'di
nin (a posteriori) karşıtıdır. Bilginin kay
nağı konusunda nereden ve nasıl elde 
edildiği bilinmeyen. duyu algılarına, de
ney ve akıl yürütmeye gerek kalmadan 
bir önermenin doğru veya yanlış olduğu
nu zihnin ilk hamlede kavramasını filozof 
Kindi "el-evailü'l-akliyye, el-mukaddima
tü'l-üvel. el-mukaddimatü'l-Ola" terimle
riyle karşılar (Resa'il, s. I07, ı I4) . Farabi 
ise "kab li. el-evaW' (et-Ta'likat, s. 3). "el
mukaddimatü'l-Qla, evailü'l-maarif" ve 
"mebadiü'l-burhan" (el-Cem', s. 98) te
rimlerini aynı anlamda. yani "aksiyomatik 
bilgi" karşılığında kullanır. İbn Sina da çe
şitli eserlerinde bu kavramı "el-ulumü'l
eweliyye el-gariziyye, el-ma'külatü'l-be
dihiyye şeklinde ifade etmiştir (eş-Şifa', s. 
39-40; ei-İşarat, s. 40, 95, 99) . Seyfeddin 
el-Amidi bu tür aksiyonlardan oluşan 
önermeleri "el-kazaya'l-eweliyye" ve "el
kazaya'l-fıtriyye" olarak adlandırmakta
dır (Emlrel-A'sem, s. 34 I-342) . 

Daha çok lmmanuel Kannan itibaren 
Batı'da gelişen Yeniçağ bilgi teorisinde 
kullanılan apriori terimi Arapça 'da ge
nellikle kabli kelimesiyle karşılanmakta
dır. Son dönem Osmanlı mantık ve felse
fe kitaplarında ise a priorinin karşılığı 
olarak farklı terimiere rastlanmaktadır. 
Mesela Ahmed Naim bir süre a prioriyi 
"bidai". a posterioriyi "nihai" tabirleriyle 
karşılarken daha sonra bunları terket
mekle birlikte ıstılah encümeninin öner
diği kab li ve ba'di terimlerini de uygun 
bulmamış. sonuçta Cevdet Paşa'nın Mi'
yar-ı Sedad'ındaki tasdik çeşitlerini dik
kate alarak kab li yerine "tasdik-i eweli". 
ba'di yerine "tasdik-i tecrübi"nin kulla
nılması gerektiğini söylemiştir (Kara, sy. 
4120001. s. 202-203). İzmirli İsmail Hakkı 
ise kabli yerine "tasdik-i ewell", ba'di ye
rine "tasdik-i sani"yi tercih eder (Felsefe 
Dersleri, s. I 26- I 27). Çağdaş Arapça lite
ratüründe ka bii ve ba'di terimleri benim
senmiştir (ayrıca bk. BA 'Di). 
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Iii ALi DURUSOY 

KABUL 

(bk. İRADE BEYANI). 

KABÜLİ 
(._;~) 

(ö. 883/1478) 

Divan şairi. 

_j 

..., 

_j 

Bir şiirinde. divanını Fatih Sultan Meh
med'e takdim etmek üzere 880 (1475) 
yılında topladığını ve bu tarihte otuz do
kuz yaşında bulunduğunu söylemesinden 
hareketle (vr. 350") 841'de (1437-38) doğ
duğunu söylemek mümkündür (Külliy
yat-i Oluan-i Kab u ll, s. 8). Hayatı hakkın
da kendi eseriyle yakın arkadaşı Hamidi-i 
Acem'in padişaha sunduğu divanında · 
bulunan, her beytin birinci mısraının ilk 
harfinden "Kabfıli" adının oluştuğu bir 
müveşşah ve ölümüne düşü rülmüş bir 
tarih kıtası (a.g.e., s. 6-7) dışında kaynak
larda bilgi yoktur. 

Divanındakibir beytinden (vr. 69b) aslen 
İranlı olduğu ve Şirvanşah'a (Ferruh Yesar) 
yazdığı kasidelerden (vr. 127b·l29b) bir sü
re Şirvan'da kaldığı anlaşılmaktadır. Şir
vanşah'tan itibar görmesine rağmen (vr. 
21 ı b) bilinmeyen bir sebeple oradan ay
rılmış, muhtemelen Fatih Sultan Meh
med'in alim ve şairlere değer vermesi so
nucu artan şöhretini duyup Şirvan 'dan 

Osmanlı ülkesine gelmiştir (a .g .e., s. 9, 
14) . önce Amasya 'ya uğrayıp Şehzade Ba
yezid'e sunduğu Farsça iki kaside ile ve 
bir imtihan neticesinde şehzadenin iltifat 
ve ihsanlarına mazhar olmuştur. Bir ka-

sidesinde (vr. !13b) kendisinin sıradan bir 
kişi olmadığını, "ehl-i maani" tarafından 
yetiştirildiğini, kaside ve gazelde Zahir-i 
Faryabi'lerin, Hüsrev-i Dihlevi'lerin ruhla
rından manevi yardım aldığını ve şehza
deden gerekli ilgiyi gördüğü takdirde 
kendisinin de onlar gibi büyük şair olaca
ğını söyleyip bütün tahsilinin edebi saha
da ve bilhassa şiire yönelik bulunduğunu 
ifade eder (vr. 12a). Kabfıli daha sonra sa
raya ulaşmanın yolunu bulmuş ve ilk ka
sidesini sununca Fatih Sultan Mehmed'in 
takdirini kazanarak maiyet erkanı arası
na dahil olmuştur. Ancak kendisini çeke
meyen vezirlerin olduğunu ve padişahın 
meclislerinde sık sık görülmesiyle huzura 
çıkmasını hoş karşılamayanların bulun
duğunu belirtınesi (vr. 225b, 233b) itibarı
nın azaldığını göstermektedir. Nitekim 
altı yedi yıl içerisinde padişahın çevre
sinden uzaklaştırılmıştır. Bunun sebebi 
muhtemelen geçimsiz bir tabiata sahip 
olmasıdır. Divanında birçok kimseye sa
taştığı , vaktiyle Şiraz sarayında beraber 
bulundukları Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'yi bile 
hicvettiği göz önünde tutulursa Fatih ve 
etrafındakilerin onun bu karakterini be
ğenmedikleri düşünülebilir. 

ömrünün sonlarına doğru çok sıkıntı 
çeken Kabfıli, bir yandan dünyadan hiçbir 
beklentisi olmadığını söylerken (vr. 221 b) 
diğer yandan sultana ve devlet ricaline 
sunduğu kasidelerle tekrar h ün kar mecli
sine girmenin yollarını aramıştır. Nitekim 
kendisinin gerçek hayat hikayesi olan di
vanını düzenleyip 880 (1475) yılında Fa
tih Sultan Mehmed'e takdim etmiştir; 
ancak bu da fayda vermemiş . Hamidi'
nin ifadelerinden anlaşıldığına göre (vr. 
340b) yoksulluk ve zaruret içinde vefat 
etmiştir. Nahcuvani yerini belirtıneden 
onun İstanbul'da medfun olduğunu kay
detmektedir (sy. 1411 3411. s. 50) . 

Kabfıli'nin tek eseri, İ sfahanlı Gıyas adlı 
bir hattata tertip ettirdiği güzel bir ta'lik
le yazılmış Külliyyat-ı Divan-ı Kabuli'
dir. Eserin bizzat şair tarafından Fatih 
adına düzenlenmiş olan nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi'nde kayıtlı olup (Aya
sofya, nr. 3958) İsmail Hikmet Ertaylan ta
rafından bir tanıtım yazısıyla birlikte tıp
kıbasım halinde neşredilmiştir (bk. bibl.). 
Esas itibariyle Farsça şiirlerden meyda
na gelen altı bölümlük külliyatın birinci 
bölümünde münacat, na't, medh-i sul
tan vb. şiirler. ikinci bölümde kasideler, 
üçüncü bölümde hezeller. dördüncü bö
lümde gazeller ve beşinci bölümde "Ga
zeliyyat- ı Türki" başlığı altında on iki ga
zel bulunmaktadır. Altıncı bölümde Fa-

KABOS b. VESMGiR 

tih'in methine dair Farsça kasideler yer 
alır. Divanda mevcut olan ve Fatih döne
mi fetihleri, Ali Kuşçu'nun Türkiye'ye ge
lişi. padişah ve şehzade meclisierindeki 
sohbetler. gazaya çıkılırken sancak altın
da dua edilerek kasideler okunınası gibi 
olayları anlatan şiirler eserin önemini art
tırmaktadır. Kabfıli bazı manzumelerin
de aynı dönemde yaşayan Saili. Kaşifi, 
Vahidi, Hamidi gibi şairler ve onların ede
bi kabiliyetleriyle kendisi gibi dışarıdan 
gelen şairlerin padişah, şehzade, vezir
ler. tarafından nasıl imtihan edildiği gibi 
konular yanında Fatih Sultan Mehmed 
dönemindeki hat, tezhip ve cilt sanatla
rı hakkında da bilgi vermektedir. 
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KABÜS b. VEŞMGiR 
(~j 0! ı.)"j-!IS ) 

Ebü'l-Hasen Şemsü'l-meall 

Kabüs b. Veşmgir b. Ziyar el-Cili 
(ö. 403/1012) 

Ziyari emiri 
(978- 981, 998-1012). 

..., 

_j 

Kardeşi Zahirüddevle Bihistfın'un (Bi
sütun) 367'de (978) ölümü üzerine tahta 
çıktı; bu tarihten önceki hayatı hakkında 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. Zahirüd
devle'nin ölümünden sonra kayınpederi 
Dübac b. Bani Cili, Samanller'in de deste
ğini alarak Zahirüddevle'nin çocuk yaşta
ki oğlunu tahta çıkarmak için teşebbüse 
geçti. Kab Os da ordunun desteğini ve Zi
yari topraklarının Samani nüfuzuna gir
mesine engel olmak isteyen Büveyhi Hü
kümdarı Adudüddevle'nin yardımını elde 
etti ve rakibine üstün gelerek Taberistan 
ve Cürcan Ziyari emirioldu (Receb 3671 
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