
KABOS b. VESMGTR 

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. 
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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-



le hissettiği tutukluk ve durgunluk hali
ni anlatır (Ragıb el-isfahanl. el-Müfredat, 
"bst", "15bz" md.leri; Kamus Tercümesi, ll, 
1291; III, 22) ve genellikle karşıtı olanbast 
ile (rahatlık. ferahlık) birlikte kullanılır. 
Kabz ve bast halleri diğer manevi haller 
gibi geçicidir. SOfıler bu tür halleri kayna
ğı, sebebi, ortaya çıkış şartları bakımın
dan çeşitli sınıfiara ayırmışlardır. Havf ve 
reca, heybet ve üns halleri de kabz ve 
basta benzer. Kuşeyri'ye göre kabz ve 
bast havf ve recadan, heybet ve üns de 
kabz ve basttan daha yüksek hallerdir. 
Havf ve reca sülOkün başlangıcındaki mü-. 
ridlerde. kabz ve bast ariflerde, heybet 
ve üns kamillerde görülür. Havf ve reca 
halinde bulunan salikin gönlünde gelecek 
zaman, kabz ve bast halinde bulunan sa
likin gönlünde ise şimdiki zaman vardır. 
Salik bu anlamda ibnü'l-vakttir. Kabz ve 
bast hallerinin niteliği ve şiddeti varidin 
niteliğine ve şiddetine bağlıdır. Varid kuv
vetli olursa saliki tamamıyla kendinden 
geçirir. Bir uyarı veya kınarnaya işaret 
eden varid kalpte mutlaka bir kabz hali. 
ilahi yakınlığa ve lutfa yönelmeye işaret 
eden varid ise bast hali doğurur. Salikin 
yaşadığı kabz haliyle bast hali aynı nisbet
te olur (et-Ta'rifat, "~bZ" md.;Kuşeyrl. s. 
198). Sali k bazan yaşadığı kabz veya bast 
halinin sebebini bilmeyebilir. Bu durum
da eğer kabz halinde ise buna teslimiyet 
göstermesi, iradesiyle bu hali uzaklaştır
maya kalkışmaması gerekir. Aksi takdir
de kabzı daha da artar. Bundan dolayı sa
lik bu halin kendiliğinden geçmesini bek
lemelidir. Zaman zaman bast halinin sa
liki heyecanlandırdığı , ölçüsüz şekilde ko
nuşmasına sebep olduğu görülür. Böyle 
durumlarda onun elinden geldiğince sü
kOnetini ve edebini koruması gerekir. 
Bast halinin zevkine kapılanların bazan 
ayakları sürçer ve manevi hallerini yiti
rirler. Nitekim sOfıler "şathiyyat" denilen 
sözleri genellikle bast halinde söylemiş
lerdir. Bu hali ifade etmek üzere inbisat, 
dilal, naz ve niyaz gibi tabirler de kullanı
lır(Gazzall.ihya', IV. 331-332). İrfansevi
yesi yüksek sOfıler, daha üstteki hallere 
göre kabz ve bastın Allah 'a sığınılması 
gereken hallerden olduğunu söylerler. 

Salik bazan tutuk ve tedirgin olur, aklı
na hiçbir şey gelmez, zihni boştur, söyle
yecek bir söz bulamaz; bazan da neşeli ve 
kendinden emindir, zihni açık, gönlü ge
niştir. SOfıler ilk hali kabz ve inkıbaz, ikin
cisini de bast ve inbisat şeklinde adlandı
rır ve her iki halin de Allah'tan geldiğini 
söylerler: Allah uğruna savaşarak özve
ride bulunmayı öven bir ayette geçen (el-

Bakara 2/245) ve nimeti daraltanın da 
(kabz) genişletenin de (bast) Allah oldu
ğunu belirten ifadeyi bu anlamda yorum
larlar. Kabız ve basıt Allah'ın isimlerin
dendir. İnsan ise bu hallere konu olması 
itibariyle makbOz -mebsOttur (munkabız
münbasıt). Allah bazan celalini ve azame
tini göstererek kalpleri kabzeder, daral
tır; bazan da cemalini ve luttunu göste
rerekonları bast eder. açar (Gazzall. el

Ma15:şadü'L-esnfi, s. 60) . Hz. Peygamber'in 
kaygı verici bir açıklama yaptığında sa
habilerin üzüldüklerini, hemen ardından 
müjdeleyici bir açıklama yapınca da sevin
diklerini bildiren hadisler vardır (mesela 
bk. Buhart, "Ril5al}", 45; Müslim. "İman", 
379; Tirmizi. "Cennet", 13) . Sülemi saha
benin üzülmesini kabz, sevinmesini bast 
haline örnek gösterir. Serrac'a göre kabz 
ve bast ariflerin iki şerefli halidir. Allah 
kabzettiği kişiyi dünyadan çeker, bast 
edince de onu koruması altında dünyaya 
geri gönderir. Hücviri ise kabz sebebinin 
hicab (Hakk'ın kendini perdelemesi). bast 
sebebinin de tecelli olduğu görüşünde
dir (Keşfü 'L-ma/:ıcCıb, s. 489). Bazı sOfiler 
ayette önce zikredilişinden hareketle kab
zın. bazıları ise bastın daha üstün oldu
ğunu söylemişlerdir. Muhyiddin İbnü'l
Arabi havf ve recanın nefs, kabz ve bas
tın ise kalp mertebesinde hasıl olduğunu 
söyler. Allah kalp mertebesindeki kulu 
zahirde halkın içine salıverir (bast). öte 
yandan halka rahmet olmak üzere onu 
batmen katına alır (kabz) ( el-Füta{J.at, 11. 
670) . Şehabeddin es-Sühreverdi, kabz ve 
bastı kötülüğü emreden nefsin galip veya 
mağlOp durumda olmasıyla açıklar. Nef
sin galip durumda olmasından dolayı kal
be gelen üzüntü kabz, mağlOp durumda 
olmasından hasıl olan sevinç ise basttır 
('Avfirifü'L-ma'firif. s. 517-520). Buna göre 
bast sevinmeyi, kabz mahvoluşu gerek
tirir. Ariflerin sevinci vuslata, mahvoluş
ları hicrana işaret eder. 
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KABZ 
(~f) 

KABZ 

Bir hukuki işleme dayalı olarak 
işlemin konusu olan malın 

hak sahibi tarafından teslim alınmasını 
ifade eden fıkıh terimi. 
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Sözlükte "bir şeyi elle tutup almak, sı
kıca kavramak; dürrnek ve daraltmak" 
gibi anlamlara gelen, ayrıca kirrayeli kulla
nımında ruhun alınmasını (ölüm) ve cim
riliği ifade eden kabz kelimesi "bir şeyi 
elde etme, onda tasarrufta bulunabilme" 
manasında da kullanılır. Kılıç ve tabanca 
gibi silahların elle tutulan yerlerine kab
za, ele geçirilen mala kabaz denmesi de 
yine kelimenin sözlük anlamıyla bağlan
tılıdır. Kabz ve türevleri bu sözlük anlam
ları çerçevesinde Kur'an'da dokuz yerde 
geçer (el -Bakara 2/245, 283; et-Tevbe 9/ 
67; Taha 20/96; el-Furkan 25/46; ez-Zü
mer 39/67; el-Mülk 67/19). hadislerde de 
sıkça kullanılır. Yakın harf terkibine sahip 
kabs kelimesiyle kabz arasında anlam yö
nüyle de yakınlık bulunmakta olup kab
zın "pençe ile sıkı sıkı tutmak, kavramak" 
manasma karşılık kabs "parmakların 
ucuyla tutmak" anlamına gelir. Bu anlam 
yakınlığı sebebiyle Taha sOresinin 96. aye
ti bazı kıraatlerde kabs kökünden oku
nur. Tasawuf terminolojisinde daha özel 
bir anlam kazanan kabz, fıkıh terimi ola
rak "bir kimsenin hukuki bir işleme da
yalı biçimde maliki olduğu malı tasarruf
ta bulunabileceği şekilde elinin altına al
ması" ortak manası etrafında tanımlan
maktadır. Kabz tabiriyle tam örtüşmese 
de literatürde onunla yakın anlama sahip 
olarak teslim ve tesellüm, nakd, yed, 
havz veya hıyaze gibi kelimeler de önemli 
bir kullanım alanına sahiptir. Havz ve hı
yaze daha çok Maliki literatüründe kabz 
manasında kullanılır. Bu iki kelimenin ta
şıdığı bir diğer özel anlam ise elde edilen 
şeyde fiilen tasarrufta bulunmaktır. 

Tanımı ve Mahiyeti. Fıkıh mezhepleri
nin kabz tanımları kabzın mahiyeti, şekli 
ve gerçekleşme şartları konusunda mez
hep doktrinlerini de yansıtacak bir çeşit
lilik taşır. Hanefi fakihlerden Kasani kab
zı "temekkün, tahalli ve manilerin örfen 
ve adeten gerçekten kalkması" şeklinde 

tanımlar (Beda'i', V. 148) . "Temekkün", 
hak sahibi yeni malikin tasarrufta bulun
ma iktidarı anlamına, "tahalll" ise malın 
ilk malik tarafından bir engel olmaksızın 
ve üçüncü şahısların hakkı bulunmaksı
zın yeni malikin ulaşabileceği duruma 
getirilmesi manasma gelmektedir. 
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