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KÂRÝMÎ

bakımdanMedinekendisiiçinbenzeridurumlarlakarşılaşmayacağıkorunaklıbirlimanolmuştur.Şiirlerinde“Rızâî”veya“Rızâ”mahlasınıkullanmıştır.
Eserleri.AliRızaEfendi’ninnasihatveirşadamacıylayazdığıeserlerinhemenhepsindeortakolanhususlararasındaahlâk,itikad,tasavvuf,aşk,sosyal/dinîkaygılarsayılabilir.KitaplarınınyurtdışındabasılanOsmanlıcailkbaskılarınınbirkısmındatarihkaydıyeralmamaktadır.1. 

İmdâdü’lmüslimînfîbeyânıakåidi’l
mü’minîn.MüellifinmuhtemelenArapharfleriylebasılan ilkkitabıdır.Eserdekonulargeneldemanzumolarakaçıklanmaktadır.KitapAliRızaEfendi’ninvefatındansonraKonya’daLatinharfleriyledebasılmıştır.2.Necâtü’lmü’minînmin
ehâdîsi’lerbaînveDîvânıRızânecâtü
yevmi’lhaşrive’lcezâ. Bu iki me tin bir aradahazırlanmış,çeşitlikonulardakırkhadisveaçıklamalarıkaydedildiktenson
ra yi ne ko nu ya da ir man zum me tin le re yerverilmiştir.Toplam453sayfalıkeserin
ilk 131sayfasıNecâtü’lmü’minîn’i,geri
ka lan bö lüm DîvânıRızâ’yıoluşturmaktadır. TasavvufîveitikadîşiirlerdenbaşkabirvefeyâtnâmeileKonyavememleketiHâdimhakkındaşiirleriçermektedir.Ne
câtü’lmü’minînMahmutKanıkveFatmaZehraKavukçutarafındanKırkHadis adıylaLatinharflerineaktarılmıştır(An ka-

ra 2006). 3.İlticânâmeiRızâiyye. Arap harfleriyle basılmıştır (Şam 1383). Bir kısmıdivanşeklindedüzenlenmişeserinmanzumbölümüdünyaveâhiretsaadeti,ibadetlerinvezikrinönemiyle,sabır,doğrulukgibierdemleredairşiirlerdenmeydanagelmekte,sonkısımlardaibadetleriaçıklayannesirhalindekimetinlereyerverilmektedir.4.GülzârıMedîne
(Me dî ne tü’l-Mü nev ve re).ArapharfleriylebasılaneserpekçokArapçabeytinmanzumtercümesiyleâyetvehadislerinman

AbdullahEfendivasıtasıylaSeydişehirliBostanzâdeadlıbirNakşîHâlidîşeyhineintisapetti.DahasonrayerleştiğiKonya’daevlendiveticaretinyanısırauzunyıllar
(muhtemelenMenemenVak‘ası’nakadar)Ahmeddedemahallesindeimamvehatiplikyaptı.1923’teçıktığıİstanbulseyahatindeErenköy’dekiköşkündemisafirkaldığı,sohbetlerinekatıldığıvedahasonrahalifesiolacağıErbilliMehmedEsadEfendi’yeintisapetti,ardındanKonya’yadöndü.

1930 yılındaMenemenVak‘ası’ndansonraErbilliEsadEfendiileirtibatıolduğundantakibatauğradı,yaklaşıkikiaysürenbirhapishayatınınardındanserbestbırakıldı.AliRızaEfendi,biryandanErbilliEsadEfendi’ninidamıveNakşîHâlidîçevrelerüzerindekisiyasîbaskı,diğeryandanTürkiye’ninBatılılaşmaçabalarınınseyrindenduyduğurahatsızlıkneticesindeTürkiye’denayrılmayakararverdi.1934’teoğluMustafaRunyunilebirliktehaccagitti,dönüşteailesiyleŞam’dakaldı.SıkıntılıgeçenbiryıllıkŞamikametindensonra
1935’teMedine’ye yerleşti.Medine’dekendisigibiTürkiye’dengelipburayayerleşenAliUlviKurucu,ZeynelâbidinEfendivediğerbazıKonyalıhemşehrileriylegörüşmeleridışındamünzevibirhayatyaşadı,kaşıkçılıkmesleğinisürdürdü,eserlerinintelifiylemeşguloldu.Müridleriyledahaçokmektuplailetişimkurdu,tavsiyevetelkinlerinidekitaplarıvasıtasıylayaptı.18Ocak1969’daMedine’devefatetti ve Cennetü’lbak¢‘a defnedildi. AliRızaEfendi’ninMustafaRunyun,HattatAbdullahRıza,İbrahim,AhmetMuhtarveNesibeadlıbeşçocuğuolmuştur.1999’daakrabalarıvehemşehrileriKaşıkçıAliRızaKoneviVakfı’nıkurmuşlardır(http://riza
konevi.blogspot.com.tr/).NakşîHâlidîtasavvufçizgisinintipikbirtemsilcisiolanAliRızaEfendiesasmuhatapkitleolaraktakipçilerinigördü,eserlerindebunuyansıtantavsiyelereyerverdi.Gazzâlî’ninİ¼yâßü£ulûmi’ddîn’i,FahreddinerRâzî’nineserleri,el¥ikemü’l
£A¹âßiyyeveşerhleri,EbûSaîdHâdimî’nin
elBerîšatü’lMa¼mudiyye’sisıkçabaşvurduğukaynaklardır.ÖteyandaneserleriincelendiğindehayatınıetkileyenolaylarınbaşındaMenemenVak‘ası’nınveardındangerekkendisiningerekseşeyhininyaşadığısıkıntılarıngeldiğigörülür.FitnedevriolaraknitelendirdiğibudönemeyönelttiğieleştirilerarasındaFrenkleşme,yanlışmedeniyettelakkisi,tesettüranlayışındakideğişim,şapka inkılâbı,ulemânıngeriplanaitilmesivetoplumsalhayatındünyevîleşmesigibihususlaryeralır.Bu

he tü’n-nüfûs ve’l-ebdân fî tevârîÅi’z-zamân (nşr
HasanHabeşî),Ka hi re 1973, III, 15-16, 337;İbnİyâs,Bedâßi£u’z-zühûr, I/2, s. 469;İbnBattûta,
Se ya hatnâme (trc.A.SaitAykut), İs tan bul 2004, 
II, 782, 896;HakîmEmînAbdüsseyyid,Æıyâmü 
dev le ti’l-Memâlîki’¦-¦âni ye, Ka hi re 1386/1967, 
s. 127; W.Heyd,Ya kın-Do ğu Ti ca ret Ta ri hi (trc.
En ver Zi ya Ka ral), An ka ra 1975, s. 424-427, 431-
433; KâzımYaşarKopraman,“Mı sır Mem lük le ri 
(12501517)”, Do ğuş tan Gü nü mü ze Bü yük 
İslâm Ta ri hi, İs tan bul 1989, VI, 497-498; Saîd AbdülfettâhÂşûr, el-Müc te ma£u’l-Mı½rî fî £a½ri 
selâ¹îni’l-Memâlîk, Ka hi re 1992, s. 41-43;a.mlf.,
el-£A½ru’l-Memâlîkî fî Mı½r ve’ş-Şâm, Ka hi re 
1994, s. 300-301; CüneytKanat,Mem luk-Ti-
mur lu Mü na se bet le ri: 1382-1447 (dok to ra te zi, 

1996), Ege Üni ver si te si Sos yal Bilim ler Ens ti tüsü, 
s. 71; E.Ashtor,“The Ka ri mi Merc hants”, JRAS,
I/2 (1956), s. 46-52, 54;W.J.Fischel,“The Spice
Trad e in Mam luk Egypt”, JES HO, I (1958), s. 
160-164, 166, 169-172;S.D.Goitein,“New Light 
on the Be gin nings of the Kårim Merc hants”, a.e., 
I (1958), s. 175, 182-184; C.F.Petry,“Tra vel Pat
terns of Me di eval No tab les in the Ne ar East”, St.I, 
LXII (1985), s. 73, 79;SanjaySubrahmanyam,“Of 
Ima rat and Ti ja rat: Asi an Merc hants and Sta te 
Po wer in the Wes tern In di an Oce an, 1400 to 
1750”, Com pa ra ti ve Stu di es in So ci ety and His-
tory, XXXVII/4, Cam brid ge 1995, s. 758-759; LiGuo,“Ara bic Do cu ments from the Red Sea Port 
of Qu se ir in the Se venth/Thir te enth Cen tury, Part 
2: Ship ping No tes and Ac co unt Re cords”, JNES, 
LX/2 (2001), s. 109; AltanÇetin,“Memlûkler Dev
rin de Kârimî Tüc car la rı”, DTCFD, XXII/35 (2004), 
s. 74-75, 79, 81, 85-86;C.G.Brouwer,“Pep per 
Merc hants in the Boo ming Port of alMuk ha: 
Dutch Evi den ce for an Oce an wi de Tra ding”, WI, 
new se ri es, XLIV/2 (2004), s. 216;SubhiY.Labib,
“Kå ri m¢”, EI° (İng.), IV, 640-643.
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Sondevirdinâlimi,þair.
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KonyaHâdimilçesiAlata(Balcılar) köyündedoğdu.BabasınınadıAbdülkerim,annesininadıFatmaHanım’dır.Medreseeğitimiyleilgiliilkkitaplarıköyündeokudu.Ardındanikiyılkadar£Avâmil ile İ¾hâr’ıokuyacağıHâdim’e,onsekizyaşındaikenmedresetahsiliniilerletmeküzereKonya’yagitti.Konya’daYalvaçlıÖmerVehbiEfendi’denMollaCâmî,MenârveKådîBeyzâvî’nintefsiriniokudu;ancakI.DünyaHarbi’ninçıkmasıyüzündenöğreniminitamamlayamadı.Dahasonraköyünedöndü.Seydişehir’deSeyyidHâruntürbedârıMudanyalıHacıAbdullahEfendi’denkaşıkçılıksanatınıöğrendivegeçiminibuyollasağlamayabaşladı.BusıradayineHacı
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KATTÂL el-KÝLÂBÎ

sahibininkızıZeyneb’inkıyafetlerinigiyipellerinekınayakmaksuretiylekurtuldu,dahasonraAmâyedağınakaçıpgizlendi
(a.g.e., s. 229).Buradakervanlarısoyarakhayatınısürdürdüğürivayetedilir.ÖteyandanamcasınınoğluZiyâd’ıveyaKureyşlibirtâcirolanİsmâilb.Habbâr’ıMedineŞamticaretkervanınıvurduğusıradaöldürdüğüyahutonuöldürenlerarasındabulunduğuiçinhapsedildiği,gafilavladığımuhafızıkatlediphapistenkaçtığışeklinderivayetlerdevardır(Ebü’lFerecelİs
fahânî,XXIV,178181;Mus‘abb.Abdullah
ezZübeyrî,s.219;AbdülkådirelBağdâdî,
III,668;İbnHabîb,el-Mu¼ab ber,s.227;Es-
mâßü’l-mu³tâlîn, I, 202).Hapistenkaçtıktansonradaçapulhayatınadevametti.Şiirlerindeyeralan,Amâyedağındabirkaplanlaarkadaşolduğuna,avladığıdağkeçisinionunlapaylaştığınavesuiçerken
bir bir le ri ni gö zet le dik le ri ne da ir anek dot KattâlelBâhilîveDekînedDârimîgibikişileredenisbetedilmektedir.Câhizbutürrivayetleriıssızçöldeyalnızkalanvekorkankimseleringördüğühayallerolaraknitelemiştir(Kitâbü’l-¥ayevân, VI, 252).

Divanı.KattâlelKilâbî’ninHasanb.BişrelÂmidî’ningördüğü,İbnü’sSikkîttarafındanoluşturulupşerhedilenbirdivanımevcuttu(el-Müßte lif ve’l-muÅte lif, s. 252). Sükkerî,Kattâl’inbiyografisindesîretvecinayetlerinitesbitederkenbudivandanyaptığıseçmeleredayanmıştı.BuseçmelerSükkerî’ninEş£ârü’llu½û½adlıeseriiçindeyeralıyordu.AncakKattâl’inhembukadîmdivanıhemdeSükkerî’nineserikayıptır.Sükkerî’nineserindennakildebulunanYâk†telHamevî,Mu£cemü’l
büldân’ınınbirçokyerindesözkonusuşiirleriaçıklamıştır.İhsanAbbasdabaşta
elE³ånî ile Müntehe’¹¹alebveMu£ce
mü’lbüldânolmaküzereçeşitlikaynaklardanderlediğişiirlerlebirdivantertipetmiştir.Kırkyedikasidevekıtadanmey
da na ge len 129sayfalıkdivanbasılmıştır
(bk. bibl.).Kattâl’inşiirleriniikigruptaelealmakmümkündür.BirincigruptabenimsediğiCâhiliyetörelerininanlatımıyeralır,ikincigrupisebutörelereinancıgereğiişlediğicinayetlerlebunlarınneticesindeçölekaçışının,buradakiyağmavebaskınhayatının tasviridir.Buşiirlerdekabilemensuplarıarasındakimutlakdayanışmayanındazalimveyamazlumolsunkabilemensuplarınındesteklenmesi,cinayetlerindiyetinikabileninüstlenmesi,bunuüstlenmektenkaçınanüyelerinyerilmesivekendilerineboykotuygulanması,kabilelerarasındaanlaşmasağlamanıneniyiyolununkılıçolması,intikamalmanıngereği

tarafındandamadınazinaiftirasındabulunduğuiçinhaduygulandığıveşiirlerindebunlarızikrettiğiiçinRâîenNümeyrî,FerezdakveCerîrasrında(I/VII)yaşamış,erkenİslâmveEmevîdevrişairiolduğuke
sin dir (AbdülkådirelBağdâdî,III,668).İlkEmevîdevrinineşkıyataifesi(lusûs,
saâlîk)içindeyeralanKattâlelKilâbî,İslâm’ınhoşgörüvemerhametilkelerininetkileyemediği,imanızayıf,Câhiliyetörelerinesıkısıkıyabağlı,acımasız,haşinbirbedevîkimliğinitemsileder.Hayırdaveşerdeaşiretbireyleriarasındabulunmasıgerekendayanışmayıönemser,oymağınkanınınsafiyetinikorumasınınzaruretineinanırdı.Câriyelerdençocuksahibiolmayaşiddetlekarşıçıktığındanamcasınınevlenmekistediğibircâriyesiniöldürdü
(Ebü’lFerecelİsfahânî,XXIV,191;Hüse
yin Atvân, s. 185-186).Kabiledayanışmasınınbirsonucuolarakelikılıçtutanneferininbololmasıiçinçoksayıdaevlilikyaptı,bunlardanbirçokoğludoğdu(Dîvân,nşr.
İhsanAbbas,neşredeningirişi,s.17;Hü
se yin Atvân, s. 186).Barışavediyeteaslayanaşmaz,anlaşmazlıklarıntekçözümünükılıçtaveintikamdagörürdü.BundandolayıCerîrb.Husayn’ınburnunavurduğubirkamçıdarbesininintikamıkonusundakabilebüyüklerininbarışteşebbüslerinireddetti,oğullarıbüyüyüpelikılıçtutarçağageldikten sonrahasmı tarafına yaptığıbaskınsonucundakırkdevelikdiyetezorlarızagösterdi(Ebü’lFerecelİsfahânî,XXIV,
174).Çölekaçandiğereşkıyaşairlergibikorkusuz,cesur,iffetveonurunadüşkünbirkişiydi.Cinayetlerininçokluğuyüzündenkabilesitarafındanterkedilincekabilemensuplarınışiirlerindekorkaklıkveâciz
lik le it ham et ti (HüseyinAtvân,s.187).Kattâletrafındagelişmişçelişkilirivayetveanekdotlarlatahminîbirportreçizilebilmektedir.Onunçölekaçarakeşkıyaarasındayeralmasınasebepolanilkhadise,amcasıUbeydullah’ınkızıÂliye’yeâşıkoluphakkındaşiirleryazmasıüzerineMedineValisiMervânb.Hakem’eşikâyetedilmesiveneticedehapseatılmasıdır.Birdahakızlailgiliaşkşiiriyazmayacağınadairsözverincehapistenkurtuldu(Ebü’l-

Ferecelİsfahânî,XXIV,189190). An cak Âliye’ninyanınagidipgelmeyedevametti,durumugörenkızınerkekkardeşiZiyâd’ınkendisinesaldırmasıüzerineonuöldürdü;MedineValisiMervândayakalanmasınayardımcıolacakkimseyebüyükbirödül
ilân et ti (İbnHabîb,el-Mu¼ab ber, s. 228). Öncelerikabilesiarasında,bir rivayetegöredeamcasıHabîbb.Cebbâr’ınevindesaklandı,evikuşatankuvvetlerdenev

zumaçıklamalarınıiçermektedir(İstan
bul 1965).KitabınsonbölümündeAliRızaEfendi’ninkendikalemindenmanzumhaltercümesi bulunmaktadır.5. Rahmet
Damlaları(İstanbul1969).Müellifinbu
son ese ri 19681969yıllarındayazdığışiirlerindenoluşmakta,ayrıcamağfiretveMedine’dedefnedilmearzusunudilegetirenşiirleriçer mek te dir.

BİBLİYOGRAFYA:KaşıkçıAliRızaEfendi, İl ticânâme-i Rızâiy ye, 
Dı maşk 1383; a.mlf., Rah met Dam la la rı, İs tan-
bul 1969; MehmetAliUz, Kon ya Alim le ri ve 
Ve li le ri, Kon ya 2004, s. 530-532; AliUlviKurucu, Ha tı ra lar (haz.M.ErtuğrulDüzdağ), İs tan bul 
2007, I, 271-296; M.YaşarKandemir,“Kur ban 
Ola Canı m Sa na”, Al tı no luk, sy. 143, İs tan bul 
1998, s. 24; HacıAliDemirlek,“Ka şık çı Ali Rı za 
Efendi”, Ala ta Bal cı lar: Rı za Ko ne vi Vak fı Eği tim 
ve Kül tür Der gi si, sy. 1, Kon ya 2009, s. 9-11; HaydarHepsev–HayreddinMeral,“Cenâbı Hak
kın Mah bûbı Hâs sı: Ka şık çı Ali Rı za Efen di”, 
Yü ce Devlet , sy. 4, İs tan bul 2010 (http://www.
yucedevlet.com/kasikcialirizaefendi.html);AhmetÇelik,“Ka şık çı Ali Rı za Efen di”, Aka de mik 
Say fa lar (Mer ha bagazetesihaftalıkeki), XI/17, 
Kon ya 11 Ma yıs 2011, s. 265-269; a.mlf.,“Ka şık
çı Ali Rı za Efen di’ nin Kon ya Şi ir le ri”, a.e., XI II/8 
(20 Mart 2013), s. 125-128; a.mlf.,“Ka şık çı Ali 
Rı za Efen di”, Kon ya An sik lo pe di si, Kon ya 2013, 
V, 128; HüseyinÖksüz,“Ab dul lah Rı za (Run yun) 

Efen di”, a.e., I, 8-9; SedatŞensoy,“Mus ta fa Run
yun”, DİA, XXXV, 245-246.
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– —KATTÂL el-KÝLÂBÎ
( قتال الكابي )

Ebü’l-Müseyyeb Ubeyd(ullåh) b. Mücîb
b. el-MaŠra¼î el-Kat tâl el-Ki lâ bî

(ö. I./VII. yüzyýlýn ikinci yarýsý)

Emevîdevrisu‘lûkþairlerinden.
˜ ™

İşlediğicinayetlerinçokluğuveisyankârlığındandolayı“Kattâl”lakabıylaanılankişilerdenbiridir(diğerleriKattâlelBâhilî,
KattâlesSükûnî,KattâlelBecelî,Kattâl
el-Mu hâ ri bî).BunlarCâhiliyedevrindekanunsuzluklarıyüzündenaileveaşiretleritarafındanterkedilmiş(hu le‘â’)kimselerebenzerler.KendisininadıylailgiliAbîd,Ubeyd,Ubâde,Abbâd,Abdullah,babasınınkiyleilgiliolarakMuhabbebrivayetleridezikredilir.BabaannesiHavle,BenîAclân’danolduğuiçinBenîÂmir’indiğerkollarınakarşıBenîAclântarafınıtutar.AnnesiBenîKilâb’danAmreolupşiirlerindededesiveannesiyleövünür(Ebü’lFerec
elİsfahânî,XXIV,169).KaynaklardaCâhiliyeşairiveyamuhadramşairolduğunadairrivayetleryeralırsadahaberlerivecinayetleriMuâviyeb.EbûSüfyânileMervânb.Hakem’inHicazvaliliğidönemlerine(662-

669, 674-677)rastladığı,kendisineMervân


