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KABAAÐAÇLI, Cevat Þakir

yaz dı ğı şi ir le rin de ge le nek sel te ma la rın 

ya nın da top lu mun ya şa dı ğı prob lem le re 

de te mas et miş tir. Kå bâ dû 1864’te İbn 

Gızâhum ön der li ğinde çı kan halk is ya nına 

des tek ver me miş, Va li Meh med Sâdık 

Pa şa ile Vezîriâzam Hazine dar Mustafa 

Paşa’yı tut muş ve on la rı öven şi ir ler yaz-

mıştır.

Kå bâ dû’nun di va nı öğ ren ci le rin den Mu-

ham med b. Os man es-Senûsî ta ra fın dan 

der le nip iki cilt ha lin de ya yım lan mış tır 

(Tu nus 1294-1295/1877-1878). Senûsî, 

şai rin Sul tan Ab dül me cid için yaz dı ğı 

bir ka si de si ni yi ne onun açık la ma la rıy la 

bir lik te Müsâmerâtü’¾-¾arîf’te (II, 284-
302) zik ret miş tir. Di van 1972’de de ay-

nen neş re dil miş tir. Öte yan dan Ömer b. 

Sâlim yi ne iki cilt ola rak ha zır la dı ğı diva nın 

I. cil di ni Kå bâ dû’nun şi ir le ri ne, II. cil di ni 

er-Râßid der gi sin de ya yım la nan ya zı la-

rıyla di ğer ma ka le le ri ne ayır mış tır (Tu-
nus 1984). Ömer b. Sâlim, bir çok kay nak-

ta (krş. Î²â¼u’l-meknûn, II, 114; He diy ye-
tü’l-£ârifîn, II, 419) Kå bâ dû’ya ait müs ta kil 

bir eser ola rak gös te ri len £Uš†dü’l-leßâl 

fi’t-te ves sül li’n-ne biy yi bi’l-âl (“Æa½îde-
tü ¼arîde ti £išdi’l-leßâl fi’t-te ves sü li li’n-ne-
biy yi bi’l-âl”) ad lı ka si de nin ay rı bir eser 

ol ma dı ğı nı be lirt miş, bu ka si de yi de di va-

na al mış tır. Kå bâ dû’nun Şer¼u Dîvâni’l-

Mü te nebbî ad lı ese ri gü nü mü ze ulaş ma-

mış tır.
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ÿAli Bu lut

İs tan bul’da dört yıl kal dık tan son ra Tu-

nus’a dön mek is te yen Kå bâ dû’ya o sı ra da 

resmî bir gö rev için İs tan bul’da bu lu nan 

ta rih çi İbn Ebü’d-Dıyâf yar dım cı ol du ve 

ki tap la rı nı da be ra be rin de ge tirt ti (1842).

Kå bâ dû Tu nus’a ula şın ca Va li Ah med 

Pa şa onu, dü zen li bir or du kur mak ama-

cıy la 1840’ta aç tı ğı Bar do (Bar dia / Ber-

diya) Harp Oku lu’na Arap di li ve ede bi ya tı 

mü der ri si ta yin et ti. Bu okul da ki ilk Tu-

nuslu mü der ris olan Kå bâ dû öğ ren ci le ri ni 

Fran sız ca’dan Arap ça’ya ki tap çe vir me ye 

teş vik et ti, ken di si de ba zı ter cü me ça lış-

ma la rı nı yö net ti. Ay nı okul da ye ti şen en 

önem li öğ ren ci le ri, II. Ab dül ha mid’in sad-

ra zam lı ğa ge tir di ği Bah ri ye Nâzı rı Tu nus-

lu Hay red din Pa şa, Maa rif Nâzı rı Ge ne ral 

Hü se yin, Dâhi li ye Nâzı rı Ge ne ral Rüs tem 

ve Bar do Harp Oku lu mü dür lüğü ya pan 

Mu ham med b. Hâc Ömer gi bi şah si yetler-

dir. Meh med Pa şa Tu nus vali si olun ca 

Kå bâ dû’yu Zeytûne Med re sesi’ne bi rin ci 

de re ce mü der ris ola rak ta yin et ti (1855). 
Kå bâ dû’nun bu med re se de ye tişen 

tale be le ri ara sın da Şey hü lislâm Sâlim 

Bûhâcib, Mu ham med Bay ram el-Hâmis, 

Mu ham med b. Os man es-Senûsî ve kız 

kar de şi nin oğ lu Mu ham med en-Neccâr 

özel lik le anıl ma lı dır. 1861’de Bar do ka dı-

sı, 1868’de Bar do’da Mâlikî müf tü sü olan 

Kå bâ dû, Zeytûne Med re se si’nde ders 

ver me ye de vam et ti. Müf tü lük gö re vin de 

üç yıl kal dı ve 3 Re ceb 1288’de (18 Ey lül 
1871) ve fat et ti.

Mo dern Tu nus şi iri nin ön cü sü ka bul 

edi len Kå bâ dû, ay nı za man da XIX. yüz yıl 

Tu nus ay dın lan ma ve ıs la hat ha re ke ti nin 

baş ta ge len şah si yet le rin den bi ri dir. İs-

tan bul’da kal dı ğı sı ra da Tan zi mat ta raf-

ta rı olan Şey hü lislâm Ârif Hik met Bey’den 

et ki le ne rek İslâm dün ya sı nın ge ri ka lış se-

bep le ri üze rin de dü şün müş tür. Ona gö re 

müs lü man la rın ge ri kal ma sı nın en önem li 

se be bi İslâm’ın özün den uzak laş ma la rı-

dır. Kå bâ dû ida re ci le ri top lu mun iler le me-

si yo lun da ge rek li adım la rı at ma ya, ilim 

ve fen nin ge liş me si için ça ba gös ter me ye 

da vet edi yor du, bun lar da ada let ol ma dan 

ger çek leş ti ri le mez di. Ada le tin sağ lan ma sı 

için şûra esa sı na da ya nan ana ya sal bir yö-

ne tim sis te mi nin ku rul ma sı şart tır. Müs-

lü man bir top lu mun kal kın ma sı ve iler le-

me si an cak ta ri hin par lak dö nemlerin de ki 

yü ce ru hu ye ni den can lan dır mak la müm-

kün dür. Kå bâ dû, bun la rı di le ge ti rir ken 

Av ru pa’nın iler le me si nin kayna ğı nın müs-

lü man la ra da yan dı ğı nı ifa de edi yordu. 

Onun ye ni lik çi fi kir le ri özel lik le Hay reddin 

Pa şa üze rin de et ki li ol muş ve ya pı lan 

reform la rı des tek le miş tir. Aruz vez niy le 
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Ebü’s-Senâ Mahmûd b. Muhammed
b. Muhammed b. Ömer Kå bâ dû

eþ-Þerîf et-Tûnisî
(1814-1871)

Tunuslu edip ve þair.˜ ™

Tu nus’ta doğ du. Os man lı fet hi nin (1574) 
ar dın dan 1607’de En dü lüs’ten Tunus’a 

ge lip Sefâkus’a (Sfaks) yer leşen bir ailey e 

men sup tur. Silâh ta mi riy le uğra şan ba-

ba sı, Kå bâ dû’nun do ğu mundan önce Se-

fâ kus’tan Tu nus şeh ri ne göç et miş ti. İlk 

öğ re ni mi sı ra sın da Kur’an’ı ez ber leyen 

Kå bâ dû, sarf ve na hiv il mi nin te mel esas-

la rı nı da öğ ren di. Güç lü bir hâfı za ya sa hip 

ol du ğun dan ken di si ne en-Nâbi ga tü’l-İfrîk¢ 

(Af ri ka lı dâhi) la ka bı ve ril di. Da ha son ra ta-

sav vu fa yö ne le rek bir ara yış içi ne gir di. Ne-

ti ce de yaz kış so kak lar da baş açık, ya lın 

ayak do laş ma ya, in san la ra öğüt ver me ye, 

on la rı Al lah’ı zik re da vet et me ye baş la dı. 

Do ğu ya doğ ru rast ge le se ya ha te çık tı ve 

bu se ya ha ti Lib ya’nın Mısrâte şeh rin de so-

na er di. Bu ra da Şâze liy ye’nin kol la rın dan 

Me de niy ye ta ri ka tı nın şey hi Mu ham med 

Ha san Zâfir el-Me denî’ye in ti sap et ti. Me-

denî’nin tek ke sin de kal dı ğı üç yıl zar fın da 

ilim ve iba det le meş gul ol du. Ar dın dan 

şey hin den icâzet alıp mem le ke ti ne dön dü 

ve Zeytûne Med re se si’nde öğ re ni mi ne de-

vam et ti. Med re se de Mu ham med Bay ram 

es-Sâlis, Ah med b. Tâhir el-Lutay yif ve 

Mu ham med b. Sâlih b. Melûke gibi âlim-

ler den ders al dı. Bir ta raf tan da Vezi r Sü-

ley man Kâh ya’nın oğ lu na ders ver di. Yi ne 

ilim öğ ren mek ama cıy la yir mi dört ya şın da 

İs tan bul’a git ti. Bu ra da ba zı âlim ve edip-

ler den ders okur ken ba zı ca mi lerde tef sir 

okut tu. Med re se ve tek ke kü tüpha ne le-

rin de ki bir çok yaz ma ese ri is tin sah et me 

imkânı bul du. Bu ara da Muh yiddin İb nü’l-

Arabî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gi bi 

ta sav vuf bü yük le ri nin eser le ri ni okudu. 




