
KARS 

322.973 kişi yaşıyordu, nüfus yoğunluğu 
ise otuz iki idi. Diyanet İşleri Başkanlığı'
na ait 2000 yılı istatistiklerine göre Kars'
ta il ve ilçe merkezlerinde yetmiş, kasa
balarda dört ve köylerde 389 olmak üze
re toplam 463 cami bulunmaktadır. İl 
merkezindeki cami sayısı otuz sekizdir. 
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KARTACENNI 
( : ~ ."'i) ~ .r 

Ebü'I-Hasen Henlüdd!n Hazim 
b. Muhammed b. Hasen 

b. Muhammed ei-Kartacennl 
(ö. 684/1285) 

Endülüslü edip, münekkit, 
belagat nazariyatçısı ve şair. 

_j 

608'de (1211-12) Endülüs'ün Kartaeen
ne (CarthagEme) şehrinde doğdu. Soyu Evs 
kabilesine dayandığından Evs'i ve Ensar'i 
nisbeleriyle de anılır. Babası Kartacenne 
kadısı idi. Kartacenn'i babasından Arap 
dili ve edebiyatı, fıkıh ve hadis dersleri 
aldı. Mürsiye'ye (Murcia) giderek 1\ırsün'i 
ve Arüz'i gibi alimierin derslerine devam 
etti. Maliki fıkhı. nahiv. hadis, ah bar. ede
biyat ve şiir alanlarındaki bilgisini geliş
tirdi. Tahsilini tamamlamak için gittiği 
Gırnata (Granada) ve İşbiliye'de (Sevilla) çe
şitli alimlerden icazet aldı. Arap dili ve ha
dis alimi Ebü Ali eş-Şelevb'in akli ilimler
deki üstün yeteneğini farkederek onu 
felsefe, mantık, hitabet ve şiire yönlen
dirdi. İbn Rüşd. Parabi ve İbn Sina'nın 
Aristo'nun mantık, şiir, edebi tenkit ve 
hitabete dair eserleri üzerine yazdıkları 
şerh, tefsir ve telhislerini inceleyerek bu 
alanlarda derinleşti. 632'de (1234) babası 
vefat etti. Ertesi yıl Emev'iler'in başşehri 
Kurtuba'nın (Cordoba) Kastilya- Leon Kralı 
lll. Pernando tarafından işgalini takip 
eden siyasi çalkantılar üzerine kardeşi 
Ebü Ali ile birlikte Pas'a göç etti. Muvah
hidler'in Merakeş em'iri Abdülvahid er-Re
ş'id'e sığınarak onun için methiyeler ka
leme aldı. Hükümdarın sarayında düzen
lenen ilmi ve edebi meclisiere katıldı. Ken
disi gibi Endülüs'ten Mağrib'e göç etmek 
zorunda kalan seçkin ve kültürlü kişilerle 
ilişkilerini sürdürdü. 

Kartacenn'i. Merakeş'te baş gösteren 
siyasi karışıklıklar yüzünden Bicaye'ye 
(Bougie). ardından Tunus'a gitti (639/ 
1241). Burada Ha fs 'i Em 'iri I. Ebü Zekeriy
ya Yahya'nın sarayına girdi ve onun için 
uzun bir kaside yazarak kendisine takdim 
etti (Divanü ljazim, s. 64-67). Ölümüne 
kadar 1\ınus'ta yaşayan Kartacenn'i. Haf
s'iler'den ı. Ebü Zekeriyya Yahya. ı. Mu
hammed el-Müstansır. Il. Ebü Zekeriyya 
Yahya ei-Vasil5. Ebü İshak İbrahim. İbn 
Ebü Umare. I. Ebü Hafs ömer dönemle
rini gördü. 24 Ramazan 684'te (23 Kasım 
1285) vefat etti. Methiyelerinin çoğu ı. 
Ebü Zekeriyya Yahya ve oğlu ı. Ebü Ab
dullah Muhammed el-Müstansır ile ilgili
dir. Ebü Hayyan el-Endelüs'i, İbn Rüşeyd, 

Ebü'l-Hasan Ali et-Ticani ile oğlu Ebü'l
Pazl Muhammed et-Ticanl. Ahmed b. Yü
suf el-Lebl'i, İbn Raşid el-Kafs'i onun öğ
rencilerinden bazılarıdır. 

Aristo'nun şiir. belagat, edebitenkit ve 
hitabete dair görüşlerini İbn Sina ve Pa
rab'i'nin yorumlarından istifadeyle Arap 
edebiyatma yansıtan. bu konularda öz
gün görüşler ortaya koyan Kartacenn'i bu 
alanlardaki düşüncelerini Minhdcü '1-bü
legii' adlı eserinde toplamıştır (s. 69-71 ). 

Şiirlerinde, kendisinin ve ailesinin maruz 
kaldığı sürgün ve hicretlerin etkisiyle de
rin bir gurbet hissi, Endülüs'e tekrar dön
me özlemi yankılanır. Methiyelerinin gi
rizgahında yer alan nes'iblerinde ayrılık 
acılarını, müstakil gazellerinde ise ümit 
ve hayallerini dile getirmiştir. Methiyeleri 
tasvir, gazel ve söz sanatlarındaki ustalı
ğını kanıtlar. Söz sanatlarını yoğun olarak 
kullanması. fıkıh, hadis, felsefe. mantık 
ve astronomi gibi ilim dallarındaki biriki
mini şiirlerine yansıtması. eski Arap şiiri, 
Kur'an ve Arap emsalinden zengin ikti
bas ve tazminlere yer vermesi Kartacen
n'i'nin şiirlerinin belirgin özellikleridir. 

Eserleri. 1. Minhdcü'l-bülegii' ve si
rdcü '1-üdebd'. Arap şiiri. belagat ve ede
bi tenkide dair Aristo'nun Poetika ve 
Rhetorica adlı eserlerinin etkisiyle yazıl
mış orüinal bir kitaptır. Eserin zamanı
mıza ulaşmayan birinci kısmında lafız, 
ikinci kısmında mana. üçüncü kısmında 
nazım ve dördüncü kısmında üslüp me
seleleri incelenmiştir. Felsefi yorumlar ve 
mantık! çözümlemelerle örülmüş olan ki
tabın dili felsefe ve mantık terimleri se
bebiyle zor anlaşılır niteliktedir. Şiirde is
tidlal türlerinin ele alındığı ikinci kısmın 
üçüncü alt başlığı Abdurrahman Bedevi 
tarafından İla Tdhd lfüseyin fi 'idi mi
lddihi's-seb'in (Kahire 1962) adlı eserin 
içinde (s. 85-146) yayımlanmıştır. Kitabın 
birinci kısmı dışındaki bölümlerini Mu
hammed Hab'ib İbnü'l-Hoca neşretmiştir 
(Tu n us 1966; Beyrut 1981 ). z. el-Maifşure 
(el-Maif:şüretü'l-el{iyye). Recez vezninde 
kaleme alınmış 1 006 beyitlik hacmiyle 
maksüre türü kasidelerin en uzun u ve en 
iyisi kabul edilen eser İbn Düreyd'in el
Ma]fşure'sine naz'ire olarak nazmedil
miştir. Hafs'i Hükümdan I. Müstansır'ı 
kutlama ve övme amacıyla yazılan kaside 
müslümanların Endülüs'te hezimet se
bepleri, şairin kendi hayatından önem
li kesitler. çok sayıda özel isim ile medih, 
mev'iza, hikemiyat, tasvir, gazel, fahr gi
bi çeşitli temaları içermekte olup edebi
yat. tarih ve coğrafya alanlarında önemli 
bir belge niteliğindedir. Eser Şerif el-Gır-



nati ( Ref'u 'l-l)ucübi'l-mestare 'an vechi'l
Ma~şüre, Kah i re ı 344/1926, HI). öğrencisi 
Ebü'I-Hasan et-Ticani (Eda'ü 'i-lazım nal)
ve Ma~şüreti Hazim). Celaleddin el-Ma
halli ve Muhammed Emin ei-Muhibbita
rafından şerhedilmiştir. Kasideyi neşre
den Muhammed Mehdi Allarn ile Muham
med Habib İbnü'I-Hoca (Tunus ı 972) onu 
dil ve edebiyat yönünden, Emilio Garcia 
Gomez ise tarih ve coğrafya açısından in
celemiştir (bk. bibl.). 3. el-Kaşidetü'n
naJ:ıviyye (el-Kaşfdetü ' l-mfmiyye). 219 
beyitlik bu manzume şairin divanı için
deyayımlanmıştır (s. ı 23- ı 33). 4. Divan. 
Escurial Library'de kayıtlı iki nüshada (nr. 
384, 454) mevcut şiirlerle birlikte çeşitli 
kaynaklarda yer alan şiirlerinin derlenme
siyle meydana getirilmiştir (nşr. Osman 
ei-Ka"ak,Beyrut 1964,1979, 140911989).5. 
Kaşa'id ve ~ıta'at (nşr. Muhammed Ha
blb ibnü'I-Hoca, Tunus 1972). 6. İradü'l
menahili'ş-şavafi ii ta'addüdi c;luru
bi'l-'il el ve'l-~avafi (Tunus ZeytOne Ca
mii Ktp ., Abdeliyye, nr. 2804). 

Kartikennl'nin diğer eserleri de şunlar
dır: Şeddü'z-ziyar 'ala caJ:ıteleti'l-J:ıi
mar (i b n U sfOr' un gramere dair el-Mu~ar
rib'ine reddiye), Kitdbü't-Tecnis, Kitd
bü '1-Kavafi (I. Müstansır'ın emriyle yazı
lan eseriibn Rüşeyd, Vaşlü'l-kavadim bi'l
l)avafi fi şerl)i [?ikri emşileti']Kitabi'l-Ka
vafiadıyla şerhetmiştir). Na~d 'ald Veş
yi'l-J:ıulelli'l-Lebli, Kitab fi 'ilmi'l-be
yan. 
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KAR ÜN 
(.:.ı~).i) 

Zenginliğiyle tanınan, 

Hz. Musa ve Harun'un şahsında 
Allah'ın emirlerine karşı çıktığı için 

eezalandırılan kişi. 
_j 

Kur'an'da Karün adıyla kıssası nakledi
len bu kişi. Tevrat'ta Kor ah diye anılmak
ta ve çöl hayatında MQsirnın otoritesine 
karşı başlatılan isyan hadisesinde başro
lü oynamaktadır. Tevrat'ta Hz. Ya'küb'un 
oğlu Levi'nin oğlu Kohat'ın oğlu Yitshar'ın 

(izhar) oğlu olarak gösterilen Korah (Ka
run) (Çıkış, 6/16, 18, 21; Sayı lar, 16/ 1 ). MG
sa ve Harun'a karşı çıkarılan bir isyan ha
reketiyle gündeme gelmektedir. Bu ha
reketle Karün. Hz. Musa ve Harun'un dini 
otoritesini yıkmayı hedeflerken aynı hare
kete katılan Ruben kabilesinden Datan ve 
Abiram da Musa'nın siyasi liderliğine son 
vermeyi amaçlıyordu . 

Olayın bugünkü Tevrat'ta yer alan şek
line göre Karün, Rubenoğulları'ndan Da
tan ve Abiram'ı, ayrıca farklı kabilelere 
mensup insanları ve cemaatin 250 beyi
ni toplayarak Musa ve Harun'a karşı bir 
isyan başlatmış, bunlar Tanrı'ya asi ol
muşlardır (Sayı lar. 16/ 1 -3). Asilerin başın
daki Karün, "Yeter artık, çünkü bütün ce
maat, onlardan her biri mukaddestir ve 
Rab onların arasındadır ve niçin Rabb'in 
cumhuru üzerine kendinizi yükseltiyor
sunuz?" diyerek Musa ve Harun'a karşı 
çıkmıştır. Bu durumda Musa secdeye ka
panarak dua etmiş ve kararı Tanrı'nın ve
receğini bildirmiş, Rab ise isyan edenleri 
helak edeceğini haber vermiştir. Ancak 
Musa ve Harun, Tanrı'ya yalvararak O'n
dan hepsini helak etmemesini istemişler
dir. Bunun üzerine Korah, Data n ve Abi
ram'a ait çadırların etrafının boşaltılması 

KAR ON 

istenmiş, daha sonra altlarındaki yer ya
rılarak bu kişilerle onların ev halkını, Ko
rah'ın bütün adamlarını ve bütün malla
rını yutmuş; Korah'ın yanında yer alan ve 
buhur yakan 250 kişi de Rabb'in katın
dan çıkan bir ateşle bitirilmiştir (Sayı! ar. 
16/4-35). Karün'un isyanı İsrailoğulları'nın 
çöl hayatındaki en önemli olaylardan bi
ridir. Hem bir kitle hareketi olması hem 
de Tanrı'nın tesis ettiği dini ve içtimal 
düzeni hedef alması hadisenin önemini 
göstermektedir (DB, Illi, s. 972). 

KarOn kıssası bazı farklılıklarla Ahd-i 
Atik'in çeşitli yerlerinde geçmektedir (Sa
y ı lar, 26/9-10; 27/3;Tesniye, 1 1/6; Mezmur, 
106/16-18). Ayrıca yahudi rivayetlerinde 
Karün'un Musa ve Harun'a karşı çıkışının 
birçok sebebi sayılmaktadır. Bir rivayete 
göre Karün Mısır'da Firavun'un hazine
darı idi ve öylesine büyük bir servet yap
mıştı ki hazinelerinin anahtarlarını ancak 
300 katır taşıyabiliyordu. bu servetin ver
diği gurur onun felaketine sebep olmuş
tu. Karün. Kohatoğulları aşiretinin başına 
Uzziel oğlu Elitsafan'ı getirdiği için Mu
sa'ya kızmıştı. Yahudi kaynaklarında Ka
rün Tevrat kurallarını küçümseyenlerin, 
Tevrat'a ve Rabb'in otoritesine karşı çı
kanların ilk örneği olarak takdim edilmek
tedir. Musa. Karün ve beraberindekileri 
yatıştırmak istemiş, fakat onlar isyanla
rını sürdürmüşler. sonunda toprak yarıl
mış ve içine gömülmüşlerdir (EJd., X, 
ı 192-1 193). 

Kur'an'ın Kasas süresinde (28/76-82) 
Karün Hz. Musa'nın kavminden, hazine
lerinin anahtarlarını ancak güçlü bir top
luluğun taşıyabildiği, zenginliğiyle mağ

rur bir kişi olarak takdim edilir. Karün 
gösterişi sevmekte. kavminin arasında 
ihtişamla dolaşmakta, bu ise bazılarının 
hayranlığını celbetmekteydi. Kavminin, 
servetiyle böbürlenmemesi gerektiği yö
nündeki uyarılarına karşı Karün bu ser
veti kendi bilgisi sayesinde yaptığını ileri 
sürüyordu. Nihayet kendisi ve evi yerin 
dibine geçirilmiş, bu akıbetten ne kendini 
kurtarabiimiş ne de onu kurtaracak bir 
topluluk çıkmıştır. Diğer ayetlerde de Hz. 
Musa'nın apaçıkdelillerle Firavun, Harnan 
ve Karün'a gönderildiği, fakat onların Mu
sa'yı yalancı bir sihirbaz olarak niteledi k
leri. ona karşı çıktıkları, yeryüzünde bü
yüklük tasladıkları, sonuçta her birinin 
farklı şekillerde cezalandırıldığı belirtilir 
(ei-AnkebOt 29/39; el-Mü'min 40/24) . 

İslami kaynaklarda KarGo'la ilgili çeşitli 
rivayetler vardır. revrat'taki şecere veri
lerek onun Musa'nın amcasının oğlu oldu
ğu belirtilir. Musa ve Harun'dan sonra is-
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