
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 
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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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railoğulları'nın en bilgilisi ve üstünü sa
yıldığı, Tevrat'ı çok güzel okuduğu, isra- . 
iloğulları Mısır'da yaşarken Firavun tara
fından onlara yönetici tayin edildiği, fakat 
tıpkı Samiri gibi Allah düşmanı olup boz
gunculuk çıkardığı. Hz. Musa'dan simya 
ilmini öğrendiği belirtilmekte; evinin, el
biselerinin. hazinelerinin özellikleri. gös
terişli tavırları nakledilmektedir. Mısır'
dan çıktıktan sonra Hz. Musa mezbah ve 
kurban yöneticiliğini Harun'a vermiş. bu
nun üzerine KarGn hem peygamberliğin 
hem yöneticiliğin MGsa'da, mezbah ve 
mabed yöneticiliğinin de Harun'da olma
sına itiraz etmiş. daha sonra da cezalan
dırılmıştır (Sa'lebl, s. 213-217). 
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ıt.J ÖMER FARUK HARMAN 

o EDEBiYAT. Kur'an-ı Kerim'de KarGn 
ve hazinesinden söz eden ayetlerden an
laşıldığına göre ( ei-Kasas 28/76, 78, 81; ei
AnkebOt 29/39; ei-Mü'min 40/23-24) Ka
rün. Hz. Musa'nın kavmi arasında hazine
lerinin anahtarını ancak güçlü. kuwetli. 
büyük bir topluluğun taşıyabileceği çok 
zengin bir kişiydi. Bundan dolayı Türk 
edebiyatında atasözü ve deyimlerde da
ha çok hazineleri. zenginliği ve cimriliğiy
le söz konusu edilmiştir. KarGn'un hazi
neleri "genc-i KarGn, mal-i KarGn" diye 
anıldığı gibi her gittiği yere hazinesini de 
beraberinde götürdüğü için "genc-i re
van" (yürüyen hazine) olarak da adlandı
rılmıştır. KarGn. cimriliği ve zenginliği se
bebiyle gururlanmasından dolayı yerin 
dibine batırılınca çok güvendiği hazineleri 
de kendisiyle birlikte yok olmuştur. Taşlı'~ 
calı Yahya, "Uğradı cümlesi hışm u hata
ra 1 Mal-i Karun gibi geçti yere" ve Fakl
r'i. "Tecrld ile felekte oldum Mesih-isani 1 
Maliyle yere geçsin KarGn'a minnetim 
yok" beyitlerinde bu olaya telmihte bu
lunmuşlardır. Hz. Musa'dan simya ilmini 
öğrenmek suretiyle zengin olduğu riva
yet edilen KarGn ve hazinelerinin Doğu
islam edebiyatlarında en çok işlenen yö
nü ilahi kudret karşısında o kadar serve
tin. mal ve m ülkü n hiçbir işe yara mama
sı. aksine sahibinin helakine sebep olma
sıdır. YGnus Emre'nin. "Ne kadar çok ise 
malın ecel sana sunar elin 1 Ne assı eyledi 
Karun bu dünyaya batmış iken" beytiyle 
Hayall Bey'in. "Bezlini ewel baharın kGha 
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sor hamOna sor 1 Mal-i dünyadan ne alıp 
gitliğin KarGn'a sor" beytinde KarGn'un 
kendisine ve etrafındakilere hiçbir fayda 
sağlamayan, hayra ve iyiliğe vesile olma
yan hazineleri anlatılmıştır. Hayall Bey bir 
beytinde, "Sim-i eşkim neme yarar n azar 
etmez ana yar 1 Yere geçsin n'ideyim gen
ci imiş KarGn'un" diyerek onun için akıt
tığı gümüş rengi göz yaşlarını görmeyen 
sevgilisinin durumunu KarGn ve hazine
sine benzetmektedir. Neslml. "Seni bu 
hüsn ü cemal ile bu lutf ile gören 1 Kork
tular Hak demeye döndüler insan dedi
ler ll Bir kılın kıymetini her kime sordum
sa dedi 1 Genc-i KarGn ile bin milk-i Sü
leyman dediler" beyitlerinde Hz. Peygam
ber'in bir tüyünün genc-i KarGn'la bera
ber bin Süleyman mülküne denk olduğu
nu ifade etmektedir. 

KarGn. Türk halk edebiyatında daha 
çok "Karun gibi zengin olmak", "Karun 
kadar malı olmak" şeklindeki deyimlerde 
geçmektedir. Nitekim Gaziantep yöresine 
ait bir türkü içinde yer alan, "Kul Himmet 
üstadım gelse otursa 1 Hakk'ın kelamını 
dile getirse 1 Dünya benim deyi zapta ge
çirse 1 Karun kadar malın olsa ne fayda" 
dörtlüğünde KarGn'un zenginliği ve bu 
zenginliğin işe yaramayacağı vurgulan
maktadır. 

israiliyat'a ait rivayetlerde KarGo'dan 
bahsettiği ileri sürülen bir de efsane var
dır. Buna göre parayı ve büyüyü icat eden 
Lidya Kralı Cresus (Krezus) her tuttuğu
nun altın olması için ilahiara yalvarır, bu 
dileği kabul edilince mutluluğa erişece
ğini sanır. Ancak çok zengin olduğu halde 
mutluluğu bir türlü bulamayan kral acı 
içinde kıvranarak ölür. Bu hikaye başta 
binbir gece masalları olmak üzere birçok 
milletin edebiyatında bulunmaktadır. 
Türkçe'deki "Karun kadar zengin olmak" 
deyimi "riche comme Cresus" şeklinde 
Fransızca'da da yer almaktadır. 
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KARZ 
( w" _,Aif) 

Tüketim ödüncü anlamında 
fıkıh terimi. 

.J 

Sözlükte "kesip koparmak. karşılık ver
mek", mekanla ilgili olarak kullanıldığın
da" çaprazından dolaşıp gitmek" gibi an
lamlara gelen karz. terim olarak "geri 
ödenmek üzere verilen mal veya birine 
ödünç 1 borç verme" demektir. Borç vere
nin malının bir kısmını ayırıp vermesi ve
ya borç alanın aldığı şeyin emsalini geri 
verecek olması sebebiyle bu adı aldığı 
şeklindeki açıklama kelimenin kök anla
mıyla bağlantısını belirtmek içindir. Aynı 
kökten türeyen istikraz kelimesi "ödünç 
istemeki almak". iktiraz "ödünç almak", 
ikraz "ödünç vermek", mukriz "ödünç ve
ren", müstakriz "ödünç isteyen 1 alan" ve 
mukrez "ödünç olarak verilen mal" ma
nasına gelmektedir. Karz olarak alınan 
malın karşılığında verilecek şey ise karz 
bedeli olarak isimlendirilir. Aynı kökten 
türeyen kıraz kelimesi "mudarebe"nin eş 
anlamiısı olarak kullanılmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de karz ve türevleri on 
üç yerde geçmekte olup (mesela bk. el
Bakara 2/245 ; ei-Maide 5/12; ei-Kehf 18/ 
17; ei-Hadld 57/ 11 , 18; et-Tegabün 64/1 7; 
ei-Müzzemmil 73/20) Kehf sOresinde "bir 
yeri çaprazından dolaşıp gitmek". diğer
lerinde ise "borç vermek" anlamında kul
lanılmış, mecazi bir anlatım la Allah'a gü
zel bir şekilde borç (karz-ı hasen) veren 
kimseye bunun kat kat fazlasının ödene
ceğinden söz edilmiştir. Bu ayetlerde Al
lah'ın rızasını kazanmak için yapılan mali 
harcamanın Allah'a verilen bir borç olarak 
anılması verilenin Allah katında zayi olma
yacağına. karşılığının sevap ve mükatat 
olarak geri döneceğine dair ilahi bir vaad 
şeklinde yorumlanır. Bu ödüncün "güzel" 
diye nitelenmesi ise harcamanın riya ve 
dünyevl beklenti karıştırmadan sırf Allah 
rızası için ve helal maldan yapılmasının 
gerektiğine ve böyle bir davranışın güzel
liğine işaret eder. Hadislerde de borç ver
me, ödünç verme söz konusu edildiğinde 
bunun hukuki mahiyetinden çok ahlaki 
yönü üzerinde durulmuştur. Dini termi
nolojide karz kelimesi, bir kimseye tüke
tim amaçlı olarak para veya misli eşya tü
ründeki bir malı ödünç vermek anlamıy
la yaygın bir kullanım kazanmış olup Al
lah katında ecir kazandıran erdemli bir 
davranış olması yönüyle dini öğretinin ve 
islam ahiakın ın, bir akid türü olarak da is
lam hukukunun konusunu teşkil etmiştir. 


