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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-
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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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Şubat 978). KabOs, bu yardımından dolayı 
sikkelerinde Adudüddevle'nin adına yer 
vererek Büveyhiler'i metbfı tanıdı. Abba
si Halifesi Tai'-Lillah da KabOs'a ahd, hil'at 
ve Şemsülmeali lakabını verdi (368/978-
79) . 

Tahta geçtikten kısa bir süre sonra Ka
bOs'un Adudüddevle ile ilişkileri bozuldu. 
Cibal'de bir bölgenin emiri iken isyan eden 
Adudüddevle 'nin kardeşi ve kendisinin 
damadı Fahrüddevle'ye sığınma hakkı 
vermesi Kab Os ile Büveyhiler'i karşı karşı
ya getirdi. Taberistan ile Cürcan sınırın
da yer alan Esterabad şehrinin etrafına 
hendekler kazarak savunmaya hazırlanan 
KabOs'un yapılan savaşı kaybetmesi üze
rine bütün Taberistan ve Cürcan top
rakları Adudüddevle'nin eline geçti (Ce
maziyelevvel371 /Kasım 981). Esterabad 
yenilgisinden sonra Horasan'ın merkezi 
Nişabur'a giderekSamaniler'e iltica eden 
KabOs ve Fahrüddevle, Samani Emiri ll. 
Nuh'tan yardım istediler. Samani emiri 
bu isteği kabul ederek Horasan ordu ku
mandanı Hüsamüddevle Taş'a büyük bir 
ordu ile Cürcan'a saldırıya geçme emrini 
verdi. Ancak Cürcan önlerinde yapılan sa
vaşta (372/982-83) Büveyhiler Samani or
dusunu kesin bir yenilgiye uğrattı. 

Müeyyidüddevle'nin ölümünün (373/ 
984) ardından Vezir Sahib b. Abbad'ın 
çağrısı üzerine Fahrüddevle, Büveyhiler'in 
Cibal kolunun başına geçti; ancak KabOs 
aynı şansa sahip olamadı. Çünkü Fahrüd
devle, Sahib b. Abbact'ın etkisiyle KabOs'a 
topraklarını geri vermedi; on yedi yıl Sa
mani topraklarında mülteci olarak kalan 
KabOs, Fahrüddevle'nin ölümünden(387/ 
997) sonra ülkesine dönebildL KabOs'un 
kumandanları önce Taberistan, arkasın
dan da Cürcan'da Fahrüddevle'nin yerine 
geçen oğlu Mecdüddevle'nin kuvvetlerini 
mağiOp ettiler. KabOs, Cürcan'a girerek 
yeniden Ziyari tahtına oturdu. Daha son
ra hakimiyetini Taberistan ve Cibal'e ka
dar genişletti (Şaban 3881 Ağustos 998) . 
KabOs, ikinci emirlik döneminde Gazneli 
Mahmud ile yakın münasebetler kurdu; 
fakat Abbasi halifesinden başka hiçbir 
kimseyi metbO tanımadı. Oğlu MinOçihr 
zamanında Ziyariler Gazneliler'e tabi ol
dular. 

Ka büs'un en küçük bir suç. hatta bir 
şüpheden dolayı kolayca ölüm cezası ver
mesi, ordunun önde gelen kumandanla
rının kendisini tahttan indirmek için ha
rekete geçmesine sebep oldu. Cürcan dı
şındaki kalesinde Kabfıs'u kuşatma altına 
alan asi askerler idare merkezi Cürcan'ı 
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kontrol altına aldılar. Taberistan valisi 
olan oğlu Ebfı MansOr MinOçihr'i babası
na karşı kendileriyle ittifak etmesi şartıy
la tahta geçmeye davet ettiler. MinOçihr, 
tahtı başkasına kaptırmamak için isyan
cılarla birleşrnek zorunda kaldı . Çaresiz 
kalan KabOs tahtı oğluna bırakınayı ve 
ömrünü Cenaşk Kalesi'nde geçirmeyi ka
bul etti ( 402/1 O 11-12). Ancak asi asker
ler, hayatta kalmasının kendileri için teh
likeli olabileceğini düşünerek onu öldür
düler. Bir kış günü üzerindeki elbiseleri 
çıkarıp soğuktan donarak ölmesine se
bep oldukları da rivayet edilir. EbO Bekir 
Muhammed b. Ali es-Serahsi ile Ziyad b. 
Muhammed ei-Cürcani gibi şairler Ka
bOs'u öven şiirler yazmışlardır. Kabfıs 
397'de (1006-1007). bugünkü Cürcan dı

şında Deştigürgan'da kendisi için Küm
bed-i Kab Os adıyla meşhur 57 m. yüksek
liğ inde. silindirik gövdeli bir kule-mezar 
inşa ettirmiştir (geniş bilgi için bk. EJ2 
!ing. ı. 11. 1139). iran 'ın Cürcan (Gürgan) 
eyaletinin ikinci büyük şehri olan Künbe
dikabOs ismini ondan almıştır. 

Arapça ve Farsça şiirler kaleme alması 
yanında döneminin edebi nesir yazarla
rından biri olan KabOs, Bediüzzaman ei
Hemedani ile birlikte seeili nesrin öncü
lerinden kabul edilmektedir. Edebi mek
tuplarından bazıları Ebü'I-Hasan Ali b. 
Muhammed ei-Yezdaditarafından muh
temelen 613'te (1216) Kemalü'l-beldga 
(Resa'ilü Şemsi 'l-Me<all) adlı eserde top
lanmıştır. Eser KabOs'un Sahib b. Abbact, 
Muhammed b. Abdülcebbar ei-Utbi. EbO 
İshak es-Sabi gibi devrin meşhur alim, 
edip ve şairlerine yazdığı mektuplarla 
kendisine gönderilen cevabi mektupları 
ihtiva etmektedir. Mektuplarının bir kıs
mı İbn istendiyar'ın eserinde, bazı şiirleri 
Mu<cemü'l-üdeba', Lübabü'l-elbab, 
Yetimetü'd-dehr gibi tarih ve edebiyat 
kitaplarında yer almaktadır. KabOs'un 
kaleme aldığı bir mektup "el-iftihar ve'l
itab" konusunda örnek metin olarak ka
bul edilir. 

Kaynaklarda başta ilm-i nücOm olmak 
üzere felsefe ve astronomiyle uğraşmış 
geniş kültüre sahip bir emir olarak tanı
tılan KabOs aynı zamanda iyi bir hattat
tır. Alim, edip ve şairlere önem vermiş. 
sarayı ilim adamlarının toplandığı bir yer 
olmuştur. KabOs. 388'de (998) Samani 
ülkesinden geri dönerken BirOni de onun
la birlikte Cürcan'a gelmiş. el-Aşarü'l
ba~ıye adlı eserini kendisine ithaf etmiş, 
eserinin çeşitli yerlerinde Kabfıs'u övmüş
tür. İbn Sina, onun alimleri himaye etti-

ğini bildiğinden kendisiyle görüşmek üze
re Harizm'den Cürcan'a gitmiştir. Ebfı 
MansOr es-Sealibi, adalet ve ihsanın kay
nağı olarak gösterdiği KabOs'un alim ve 
bilge kişiliğinden övgüyle söz etmiş . el
Mebhec ile et-Temşil (et-Temeşşül) ve'l
mu}J.acj.ara adlı eserlerini onun adına ka
leme almıştır. 
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KABÜSNAME 
( 4.oı.;...,.ıli) 

Kevkavus b. İskender'in 
(ö. 475/1082'den sonra) 

nasihatname türündeki eseri 
(bk. KEVKAVUS b. İSKENDER). 

KABÜL 

(bk. KABiL). 

KABZ 
(~1) 

Salikin manevi bir tutukluk içinde 
bulunması halini ifade eden 

tasawuf terimi. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "daralma, büzülme; tutukluk, 
durgunluk, sıkılma, tasalanma" gibi an
lamlara gelen kabz. tasavvuf terimi ola
rak salikin bir anda kalbine gelen (b k. VA
RİD) manevi sıkıntı, huzursuzluk sebebiy-


