
Makam-ı lbrahim tarafında Kabe örtüsünün bir detayı (Mustafa Uzun fotoğraf arşivi) 

D TÜRK EDEBİYATL Türk edebiya
tında Ka be. ilk inşasından başlayarak Hz. 
Adem'den itibaren çeşitli peygamberle
rin hayatıyla ilgisi açısından ele alınmış. 
bunlar arasında Hz. ibrahim. Hz. i smail 
ve Hz. Muhammed'in peygamberlik dö
nemleri üzerinde özellikle durulmuştur. 
Kabe'den bahsedilirken tenasüp ve teda
Tier dolayısıyla Hacerülesved, Zemzem Ku
yusu. altın oluk. makam-ı ibrahim, Safa 
ve Merve gibi mekanlar; ihram. tavaf. 
sa'y gibi Kabe'ye mahsus kıyafet ve dav
ranışlar; telbiye ve ziyaret duaları ile hac
ca dair ayet ve hadisler zikredilmiştir. 
Bunların tefsiri sırasında nakledilen men
kıbe ve hikayeler zengin bir malzeme 
oluşturmaktadır. Ka be edebi eserlerde 
Kabetullah , Ka'be-i Muazzama. Ka'be-i 
Ulya, Beytullah. Beytü'l-atlk. Beytü'l-ha
ram. Beytü'l-ma'mQr, Harem-i şerif gibi 
adlar; Ka be ziyareti. Ka be yolu. Ka be top
rağı, Kabe eşiği. Kabe örtüsü, Kabe oluğu 
gibi kavramlar; Ka 'be-i dldar. Ka'be-i 
derd. Ka'be-i hilcat. Ka'be-i maksüd. Ka'
be-i vas! gibi tabirlerle yer almıştır. 

Türk edebiyatında Kabe hakkında ka
leme alınan eserler genel olarak Ka'be
name adıyla anılır. Bu ismi taşıdığı bili
nen ilk eser Akşehirli Abdurrahman Gu
barl'nin (ö. 974/1 566) 3199 beyitlik mes
nevisidir (Üsküdar Selim Ağa Ktp., Keman
keş Emir Hoca , nr. 223; eser üzerinde Nu
ray Şimşek tarafından yüksek lisans ça lı ş

ması yapılmıştır; bk. bibl.) . Safi'nin 1131 
(1719) yılında yazdığı Ka'bename adlı 
mesneviyle (TSMK, Revan Köşkü, nr. 835) 
Ali b. Osman ei-Üşl (Süleymaniye K tp., Ali 
Nihat Tarla n, nr. 95) ve Ebü'I-Fazl Muham
med es-Sincarl'nin (Süleymaniye Ktp., Ha
c ı Mahmud Efendi , nr. 3955; Bağdatlı Veh
bi Efendi, nr. 1578) aynı adı taşıyan eser
leri de bu grupta yer almaktadır. Ayrıca 
menasik-i hac ve menazil-i hac türü eser-

lerde Kabe ile ilgili manzum parçaların 
yer aldığı görülmektedir. Gubarl'nin 700 
beyitlikMenasik-i Hac (TSMK. Hazine, 
nr. 146; Konya Mevlana Müzesi Ktp., nr. 
5 ı 67) ve Kabe'ninyapılışı ile ölçüleri hak
kında bilgi veren mensur Mesahatname 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3989) adlı 
kitaplarında da Kabe'ye dair bilgiler bu
lunmaktadır. 

Abdurrahman Hibrl'nin Menasik-i Me
salik'i her iki türün bir araya getirildiği 
mensur bir eser olup Kabe'nin ve Mes
cid-i Haram'ın bina edilmesi ve tamirine 
dair çeşitli bilgiler nakletmektedir. XVII. 
yüzyıl şairlerinden Sulhl'nin Der Beyan-ı 

Aded-i Menazil-i Hicaz adlı altmış yedi 
beyitlik mesnevisinde (Millet Ktp., Şer'iy
ye, nr. 445) Kabe'nin methine de yer ve
rilmiştir. Moralı Bahtl'nin 1 056'da (1647) 
kaleme aldığı ManzCıme ii menasiki'l
hacc' ı (Süleymaniye Ktp., Aşi r Efendi, nr. 
ı 23 ) Gubarl'nin eserinden sonra bu tü
rün en tanınmış örneğidir. Şair bazı beyit
lerden anlaşıldığı üzere eserini hacca git
meden yazmıştır. Menazil tü ründeki eser
lerden biri de XVII. yüzyılda yaşadığı sa
nılan Seyyid Hasan Rızal'nin Tuhfetü '1-
menazili'l-Ka'be'sidir (Cambridge Uni
versity Library, nr. 284 l t l. Or., 662 181) . 
Kadri mahlasını kullanan Abdülkadir Çe
lebi'nin Menazilü't-tarik ila Beyti'lla
hi'l-atik isimli mensur eserinde (Millet 
Ktp. nr. 892 ) müellifin 1 056' da (1647) 
yaptığı hac ziyareti anlatılmaktadır. Ta
rih beytinden C Gdi m ahiaslı bir şair tara
fından 11 68' de ( 1754-55) kaleme alındığı 
anlaşılan Merahilü Mekke mine'ş-Şam 
adlı manzumede (Süleymaniye Ktp., Hacı 

Mahmud Efendi, nr. 4886/3) müellif Ka
be'yi ziyaretine ait şahsi intibalarını sade 
bir dille aktarmıştır. istanbullu şair ve 
hattat Seyyid ibrahim Hanif Bey' in (ö. 
1217/1 802) Hasıl-ı Hacc-ı Şerif li-me-
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nazili 'l-Haremeyn'i (Süleymaniye Ktp., 
La la İsmail, nr. 220) hac yolundaki önem
li ziyaret yerlerini tasvir eden manzume
lerle zenginleştirilmiş olup türünün bili
nen yapısından farklı özelliklere sahiptir. 
Evliya Çelebi. Seyahatname'sinin bütü
nüyle hac yolculuğuna ayırdığı IX. cildin
de (s. 726-748) Kabeve kuruluşu . ziyaret 
adabı , çeşitli onarımları , gibi konularda 
bilgi vermiş ve müşahedelerini naklet
miştir. 

Eyüp Sabri Paşa'nın Mir'atü'l-Hare
meyn Mir'atü Mekke adlı eseri (istan
bu l ı 30 ı) Kab e hakkında bilgi veren 
önemli kitaplardan biri olup içinde Kabe 
ile ilgili birçok harita, resim ve çizim yer 
almaktadır. Ahmed Rifat Efendi'nin İh
yaü'l-hac isimli risalesinin yazma bir nüs
hasının sonunda (MÜİF Ktp., Yazma, nr. 
2 ı 6 ı Kabe'ye dair iki şiir yer almaktadır. 
Bu nüshada minyatür sanatında önemli 
yeri olan Kabe, Mescid-i Haram ve Mes
cid-i Nebevl tasvirleri de bulunmakta
dır. Bekir Sıdkı 'nın Zamanımıza ve Meş
rutiyete Münasib Menasik-i Hac Man
zumesi adıyla ve sade bir Türkçe ile yaz
dığı otuz beyitlik şiiri de (İstanbul ı 329) 
ilgi çekici bir örnektir. Yazıcıoğlu Mehmed 
Efendi'nin Muhammediyye'si ile (nşr. 

Am il Çelebioğlu, istanbul 1 996) Ahmed 

Ahmed Rifat Efendi'nin İJ:ıya'ü'I-J:ıac adlı menasikinin so· 
nundaki Kabe tasviri (MÜiF Ktp., Yazma nr. 216) 
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Bican'ın Envarü'l-aşıkin'i (İstanbul 1301) 
ve Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Mari
fetname'si (İstanbul ı 284) gibi ansiklo
pedik mahiyetteki eserlerde de Kabe'
ye önemli bir yer verilmiştir. 

Türk edebiyatında Kabe hakkında ilk 
müstakil şiir Ahmed Yesevl'nin Divan-ı 
Hikmet'inde yer almaktadır; eserdeki 
hikmetlerden elli sekizincisi hac ve Kabe'
ye ayrılmıştır. Yesev'i'nin diğer manzume
lerinde de bu konuyla ilgili beyitlere rast
lanmaktadır. Anadolu sahasında kaleme 
alınmış ilk eserlerden olan Ahmed Fa
kih'in Kitabü Evsdtı mesacidi'ş-şerife'
sinde "Fl Zikri Vasfı Mekke" adlı bölümde 
Kabe'ye genişçe yer verilmiştir. Yunus 
Emre. "Allah evi ziyarettir ben anda var
mak isterim 1 Muhammed'in güzel n O
run ben anda görmek isterim" mısrala
rıyla başlayan beş beyitlik şiiri dışında bir
çok manzumesinde Kabe'ye yer vermiş
tir. Kabe hakkında müstakil şiirlerden bi
ri de Fedayl'nin "Der Medh-i Ka'be-i Mu
azzama Şerrefehullah" başlığını taşıyan 
dokuz bendlik murabbaıdır (Divan, vr. 
10'). Mehmed Hıfzl'nin Kitab-ı Fezail-i 
Beyt-i Mukaddes adlı eserinde Kabe'ye 
dair iki manzume vardır. 

Necati Bey, "kıblem" redifli gazelinde 
konuyu sevgili-kıble- Kabe ilişkisi içinde 
ele alarak divan şiirinde manevi unsur
lardan maddi unsurlara geçişin güzel bir 
örneğini vermiştir. Aynı özellik Baki'nin 
"kıblem" redifli gazelinde de mevcuttur. 

Ahmed Paşa da, "Göster cemalin Ka'be'
sin kim görsün Ahmed kıblesin 1 Hem kıb
lesin uşşaka hem kı b le- nüma ol ey sa
nem" beytinde aynı anlayışı kıblenüma 
unsurunu da katarak zenginleştirir. Ne
cati Bey'in. "Benzetirken yar eşiğin ehl-i 
diller Ka'be'ye 1 Başlamamış idi İbrahim-i 
Azer Ka'be'ye" matla'lı gazeli, gazel hac
mi içinde divan şiirinin Kabe hakkındaki 
bütün telakkilerini adeta özetler. Kanuni 
Sultan Süleyman da "Kabe'ye" redifli ga
zelinde aynı temayı işler. Taşlıcalı Yahya'
nın Gencine-iRaz adlı mesnevisinin otuz 
altıncı makalesinde Kabe-insan ilişkisi 
üzerinde durulmaktadır (Sü leymaniye 
Ktp., Fatih, nr. 4059. vr. 75b-76' ). Aynı şai
rin padişah vasfında yazdığı. "Ka'betullah 
ile ey dil sanasın mülk-i cihan 1 Bir kara 
benligüzel mahbOba dönmüştür heman" 
matla'lı kasidesinin neslb bölümündeki, 
"Karban-ı Ka'be'ye zlnet verir bang-i ce
res 1 Rah-ı kOyunda anın çü n eylerim ah u 
figan" beytiyle, "Secdegah oldu kapısı 
Ka'be-veş ta haşre dek 1 Vere gönlünün 
muradım Huda-yı müstean" şeklindeki 
dua beyti Kabe'nin divan şiirinde nasıl 
yer aldığının örneklerini verir. Nabl, 1089'
daki ( 1678-79) hac ziyaretinin ardından 
yazdığı Tuhfetü'l-Haremeyn adlı kita
bının "Zikr-i Evsaf-ı Ka'be-i Ulya" başlıklı 
bölümünde Kabe, makam-ı İbrahim, Ha
cerülesved. zemzem hakkında bilgi ver
diği gibi Hayriyye adlı eserinde de, "Ka'
be beytü'ş-şeref-i a'zamdır 1 Nokta-i da
ire-i alemdir" mısraları ile başlayan on iki 

1979 yılında Kabe örtüsü değiştirili rken (Mustafa Uzun fotogral arşivi) 
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beyitlik bir methiyenin de içinde bulun
duğu bir şiir yer almaktadır. 

Kabe'ye dair şiirlerin bir kısmı beste
lenmiştir. Eskiden karneri ayiara göre 
seçilmiş ilahilerin icra edildiği tekkelerde 
özellikle şevval, zilkade ve zilhicce ayla
rında yapılan zikir meclislerinde hac ve 
Ka be konulu bestelerin oku n ması bir ge
len ekti. Daha çok mutasavvıf şairlerin 
güftelerinin kullanıldığı bu ilahilere, "Ka
be'nin yolları bölük bölüktür"; "Yürük de
ğirmenler gibi dönerler"; "Ganl mevlam 
nasib etse 1 Varsam ağiayı ağlayı" gibi 
besteler örnek verilebilir (geniş bilgi için 
bk. Töre. VI, indeks). Kabe ilahilerinin ha
cılar arasında büyük rağbet gördüğü ve 
hac yolculuğu sırasında kervanlarda okun
duğu, bu ilahilerin güfte mecmualarında 
ayrı başlıklar altında yer alması yanında 
(İÜ Ktp., TY, nr. 1972, vr. 19') aynı adla 
derlenmesi (İlahi-yi Hac, AÜ DTCF Ktp., 
Muzaffer Ozak, nr. 560; İlahi-yi Huccac, 
Mi lll Ktp., Cönk. nr. 108) ve bir cönk şek
linde basılmasından da (Mekke ilahisi, 
istanbul I 318) anlaşılmaktadır. Ayrıca 
dinl-tasavvufi mesnevilerde Kabe hak
kında bölümler bulunmaktadır. Reffi ta
rafından 811'de (1408-1409) kaleme alı
nan Reşaretname adlı mesnevide (TSMK, 
Emanet Hazinesi, nr. 1662) Kabe'nin es
rarını ve Hz. Adem'in Kabe toprağından 
yaratıldığını anlatan bir bölüm vardır. Ab
dülvasi Çelebi'nin Halilname'sinde Hz. 
İbrahim'in oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi 
bina etmesi anlatılmaktadır. Hatiboğlu'
nun Ferahname adıyla Arapça'dan ter
cüme ettiği. 1 00 hadis ve 1 00 hikayeden 
meydana gelen mesnevisinin 36, 39 ve 
93. hikayeleri de Kabe ile alakalıdır. 

Kısas-ı enbiya, İslam tarihi. siyer kitap
ları. mevlidler. mi'racnameler. devriyeler 
ve ıydıyyeler ile ilahiler yanında aşka dair 
yazılmış kaside ve gazellerde de Kabe'ye 
temas eden pek çok beyit bulunmakta
dır. Bunlarda en çok işlenen konu Kabe
gönül ilişkisidir. FuzQH bunu, "FuzQII hali 
olmaz sOret-i dil dôst fikrinden 1 Bu ma·
nlden ki Beytullah derler kalb-i mü'min
dir" şeklinde açıklamıştır. Kabe-kıble ala
kası şairlerin sevgili -kaş-mihrap çağrışı
mı ile yöneldikleri önemli bir unsurdur. 
Ahmed Paşa'nın, "Ey hüsn hariminde yü
zü Ka'be vü ma'bed 1 V ey halka-i Beytül
harem ol zülf-i müca'ad" beytiyle İbn Ke
mal'in, "Çün yüzün Ka'be vü halin Hace
rülesved imiş 1 Hacc-ıvaslında yüzüm ona 
sürem gelir" ve, "Eşiğine sürmeden yüz 
giyme vasl-ı hil'atin 1 Geltavafet Ka'be'
yi var sonra çık ihramdan" ve Fehlm'in, 
"Tar-ı zülfem ki metatım olalı Ka'be-i 



hüsn 1 BOy-ı p!rahen-i Yusuf benim ihra
mımdı r" beyitleri tavaf, metaf, ihram, 
harim, yüz, hal (ben), Hacerülesved, ma
bed, Kabe halkası , Beytülharem, zülf gi
bi farklı unsurları divan şiiri estetiği için
de tek beyitte toplamış güzel örnekler
dendir. Trabzon lu CO d! Efendi'nin, "Abes
t ir intihab - ı cay- ı bOse veeh-i dilberde 1 
DerOn-ı Ka'be'de ta'y!n-i mihrab gerek
mez" beyti de bu anlayış üzerine kurul
muştur. 

Batı tesirindeki Türk şiirinde de Kabe 
ile ilgili unsurlar mevcuttur. Bunların ba
şında Namık Kemal'in "Vaveyla" ad lı şii 

rinin üçüncü nevhasının ilk mısraları ge
lir: "Git vatan Ka'be'de siyaha b ürün 1 Bir 

kolu n ravza-i N ebi'ye uzat 1 Birini Kerbe
la'da Meşhed'e at 1 Kainata o hey'etinle 
görün". Muallim Naci'de ise Kabe klasik 
şiir çizgisinde bir anlayışla yer almıştır. 

Onun "Şerare"deki , "Gönlüme sakiyi mi'
mar eyled im meyhanede 1 Allah Allah 
Ka'be i'mar eyledim meyhanede" matla'Iı 
gazeli, "Ka'be-i kOyun anıp nOş ettiğim 
sagarları 1 Zemzem-i eşkimle ser-şar ey
Iedim meyhanede" beyitleriyle biraz da 
tasawufı bir mahiyet gösterir. Ka be Meh
med Akif'in şiirlerinde müminin kıblesi 
olarak saygıya layık, uğruna tereddütsüz 
can verilecek bir mübarek vatan parçası 
olarakyer almıştır. Mekke'de doğan is
mail Safa'nın , "Ey Ka'be metaf-i enbiya
sm 1 Ey Ka'be medar-ı evliyasın 1 Ey Ka'be 
metafsın yegane 1 Sükkan- ı zemin ü asü
mane" mısralcırıyla başlayan "Ah Mekke" 
başlıklı şiirinin ilk iki bendi de Ka'be hak
kındadır. 

Mani, ninni, bilmece, atasözü ve de
yimlerde Kabe ile ilgili unsurları ihtiva 
eden pek çok örnek bulunur. Amil Çele
bioğlu'nun yayımladığı Ramazanname'
de "Kabe Faslı " başlığıyla yer alan mani

ler bu hususta bir fikir verir. Halk ve aşık 
şii rinde de Kabe pek çok şair tarafından 
ele alınmıştır. Nevin Akkaya bu mısraları 

"Dinsel Mekanlar" başlığı altında bir araya 
getirm iştir (Türk Halk Şiirinde Özel Ad-

Ka be tasvirli 
çini pano 

(Rüstem Paşa 
Camii 
İstanbul) 

lar; s. 564-573). mııı . yüzyıl saz şairlerin

den Aşık Ali, Hocaoğlu, Hükm! ve Katibl'
nin. hac em!ri ve Şam valisi olan Osma
noğlu Nasuh Paşa'nın hac yolunu emni
yete alması dolayısıyla söyledikleri des
tan ve divanlarda Kabe çeşitli özellikle
riyle yer almıştır (Köprü lü, s. 39 1-393, 
41 1-4 16). Neşatl'nin destanı ise Beytul
lah yolunda şairin başına gelenleri anla
tır (a.g.e., s. 437-438). Karacaoğlan'ın , 

"Bana kara diyen dilber" mısraıyla baş

layıp "Kara donludur Beytullah 1 Örtüsü 
kara değil mi" diye sona eren şiiri Ka
be'nin halk edebiyatındaki örneklerden
dir. 

Her yıl değiştirilen Kabe örtüsünün İs
tanbul'dan surre alayı ile Kabe'ye gönde
rilmesi Osmanlı sosyal hayatında çok 
önemli bir gelenekti (bk. SURRE). Eski ör
tü geri getirilerek parçaları başta devlet 
adamları olmak üzere eş rafa dağıtı lır. ca
milerde teberrükat eşyası olarak muha
faza edilirdi. Thpkapı Sarayı Hırka- ı Saa
det Dairesi'nde. Edirne Eskicami ve Üs
küdar Yenicami mihrap duvarında günü
müzde de ası lı bulunan Kabe örtüsü par
çaları bazı padişahların (halen lll. Ahmed, 
ll. Osman, lll. Osman, IV. Murad ve lll. 
Mehmed'in sandukaları üzerinde Kabe ör
tüsü vardır) ve önemli kişilerin sanduka
larına pOş!de olarak örtülür, bazan da 

Recaizade 
Mahmud 
Ekrem'in 
tabutu 
üzerine 
konulan 
Kabe örtüsü 
(Resimli KW3.b, 
Agustos-Eylüll329, 
nr. 50, c. 9, s. 163) 
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kefen olarak kullanılırdı . Necati Bey'in , 
"Kara Ka'be örtüsüyle örtesiz tabOtumu 1 
Ölicek zülf-i gamından dôstlar kardaşlar" 
beytiyle Ahmed Paşa' nın , "Çekti zülfün 
kOşe-yi ebrOsuna dil b er dedi 1 Yaraşı r 

Ka'b'örtüsü asılsa mihrab üstüne" mıs

raları bu uygulamanın şii re yansımasıdır. 

Camilerde ve bazı evlerde Kabe'nin ge
nel görünüşüne ait halk resimleri yanın
da Kabe ile ilgili ayet, hadis ve beyitlerin 
yer aldığı pek çok hat eseri mevcuttur. 

Eldeki örneklerden Kabe tasvirinin halı 
üzerine m-mı. yüzyıllarda yapıld ığı an
laşılmaktadır. Ancak 161 O' da şeyhülis

lamlıktan Kütahya halıcılarına gelen bir 
yazı ile ayak altında kaldığı için bu uygu
lama yasaklanmış, daha sonra aynı tas
virler çini üzerine yapılmaya başlanmış
tır. Böylece XVII. yüzyıldan itibaren Os
manlı çiniciliğinde Kabe tasvirli panolar 
önem kazanmıştır. Halen Ayasofya Camii 
mihrap duvarında , kitabesinden 1 OS3'te 
( 1643) iznikli Mehmed Bey tarafından ya
pıldığı anlaşı lan 41 x 52 cm. ebadında bir 
Kabe tasviri yer almaktadır. Topkapı Sara
yı I. Ahmed Kütüphanesi ile Harem Dai
resi duvarlarında bulunan örnekler bu uy
g ulamanın camiler dışında da yer buldu
ğunu göst ermektedir. Kastamonu Küre 
Hoca Paşa , Niğde Murad Paşa camileriy
le Kütahya Ulucamii'ndeki panolar Kabe 
tasvirli çini panoların Anadolu'da da yay
gın olduğunu, çeşitli müze koleksiyonla
rında mevcut parçalar ise bu panolara 
rağbetin boyutlarını göstermektedir (ge
niş bi lgi için bk. Erken, sy. 9 [ 1971]. s. 297-

320) . 
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KABE KAVSEYN 

-, 

( .ft" ,s y l9 ) 

Kur'an'da Hz. Peygamber'in 
mi'racda Cebrail'e veya Allah'a 
çok yaklaştığını anlatan ifade 

(en-Necm 53/9); 
tasavvufta Hak ile ittihad 

ve aynü'l-cem' makamı 
(bk. Mİ'RAC). 

L _j 

r KA BIZ 
-, 

C . ..ı'>! !.1JI) 

Allah'ın isimlerinden 

L 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "almak, tutmak, avucunda 
tutmak, sahip olmak; daraltmak" mana
larındaki kabz kökünden sıfat kuruluşun
da bir isim olup Allah'a nisbet edildiğin
de " rızkı daraltan; canlıların ruhunu alıp 
hayatiarına son veren" anlamında kulla
nılır (İbnü'l-Esir, en-Nihaye, "[5bz" md.; 
Lisanü'l-'Arab, "[5bz" md.) 

Kabz kavramı Kur'an-ı Kerim'de dokuz 
yerde geçmekte, bunlar arasında kabız 
kelimesi yer almamaktadır (M. F. Abdül
baki, el-Mu'cem, "[5abZ" md.) . Kavramın 
zat-ı ilahiyyeye nisbet edildiği dört yerde 
Cenab-ı Hakk'ın kabz ve bast fiilierini ger
çekleştirdiği (el-Bakara 2/245), yer küre
sinin güneşe karşı olan konumuna bağlı 
olarak gün ortasından itibaren gölgeyi ya
vaş yavaş kısalttığı (el-Furkan 25/45-46) 

ve kıyamet gününde bütün yeryüzü sanki 
avucunun içinde imiş gibi O'nun hakimi
yet ve tasarrufu altında bulunacağı ifade 
edilir (ez-Zümer 39/67). 

Aynı kavram hadis rivayetlerinde de Al
lah'a izafe edilmiştir (Wensinck, el-Mu'

cem, "[5bz" md.). Kabız, doksan dokuz is
me yer veren kaynakların dışında (Tirm i
zi, "Da<avat", 82; İbn Mace, "Du'a'", 10) 

bazı münasebetlerle Allah'ın ismi olarak 
zikredilmiştir (Müsned, lll. 442). Enes b. 
Malik'ten rivayet edildiğine göre Hz. Pey
gamber döneminde fiyatlar aşırı derece
de yükselmiş, ashap kendisine başvura
rak fiyatları tesbit etmesini istemiş, o da 
şu cevabı vermiştir: "Fiyat olgusuna hük
meden, rızkı daraltıp genişleten, insan
ların geçiminemedar olan nimetleri lut
feden Allah 'tır. Ben, can ve mal güvenliği 
konusunda hiç kimsenin şahsımdan da
vacı olmayacağı bir konumda rabbime 
kavuşmayı arzu ediyorum" (Müsned, III, 
156, 286; Tirmizi, "BüyıT', 49; İbn Mace, 
"TI.carat", 27, "Duca,', lO). 

Alimler hafıd-rafi', muiz-müzil gibi ka
bız ile basıt isimlerinin de karşıt anlamlı 
olmakla birlikte birbirlerini dengeleyip 
tamamladıklarını göz önünde bulundu
rarak bu iki ismin beraber kullanılmasının 
gereğini vurgulamış, Bakara suresinde 
Allah'a nisbet edilen kabz-bast kavram
ları üzerinde çeşitli yorumlar yapmışlar
dır. Matüridl, kabızın "rızkı daraltan" şek
lindeki manasını verdikten sonra bunun 
sebebini taşkınlığın önlenmesi olarak be
lirtmiş (Te'uflatü'l-Kur'an, vr. 675a), ayrı

ca "ihsan ettiği her türlü nimeti sınırlan
dıran" (a.g.e., vr. 59a); "karanlığı güneşte 

geri çeken" (a.g.e., vr. 519a); "kuşları ha
vada tutan, havayı kuşların uçmasına el
verişli hale getiren" (a.g .e., vr. 806a) şek

lindeki anlamlara da yer vermiştir. Ragıb 

el-İsfahani de kabz ve bast kavramlarını 
"bazan vermez, bazan verir; bir zümreye 
vermez, diğerine verir; bazan toplar, ba
zan dağıtır; öldürür ve diriltir" şeklinde 
manalandırmıştır ( el-Mü{redat, "[5bz" 
md.). Bunlardan başka kabız ve basıt 
isimlerine "sadakaları kabul edip müka
fatını veren" (Eb O Bekir İbnü'I-Arabi, vr. 
125a); "sadakaları alıp fakiriere dağıtan" 
(Kuşeyri , s. 45) şeklinde de anlam veril
miştir. Kabız ve basıta tasawuf açısından 
bakış yapılarak bazı yorumlar getirilmiş
tir. Kuşeyri bu isimlere, "kalpleri bilgisiz
lik ve gaflet sebebiyle daraltıp yabancı
laştıran; ilim ve marifet yoluyla genişle
ten" manasını vermiş, kabz ve bastın kal
bin havf ve reca hali olabileceğini söyle
miştir (a.g.e., s. 45: bk. KABZ). Kabız ismi 
Allah'ın fiili sıfatlar grubuna girer (ayrıca 
bk. BASIT) 
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KABIZ-ı ACEMi 

(bk. MOLLA KABIZ). 
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