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KATTÂL el-KÝLÂBÎ

Fakültesi’ndehocalıkyaptı.1965’teKralFaysal’ınemriyleteşkiledileneğitimko
mis yo nu na ra por tör se çil di. 1970’tebukomisyonSuudiArabistanEğitimSiyasetiKomisyonu’nadönüştüğündeburadaçalışmayadevametti.KurulduğusıradaelMa‘hedü’lâlîli’lkazâ’da(1965) üye lik veardındanmüdürlük(1973)görevleriniüstlendi.İmamMuhammedb.SuûdÜniversitesiaçıldığında(1974)üniversitemeclisindeüyelik,Külliyyetü’lbenât’tailimkomitesibaşkanlığı,edDirâsâtü’lulyâbö
lü mün de mü dür lük (1978-1996)yaptı.İlmîvefikrîyetkinliği,ahlâkıveistikametiyleKralFaysal’ıntakdirinikazanmasıüzerine
1974’teSuudivatandaşlığınakabuledildivekendisinediplomatikpasaportverildi.UzunyıllareskiRiyadHavaalanı’ndakibüyükcamidehutbeokudu.Birçokİslâmülkesindedüzenlenenkongreyevesempozyumlarakatıldı.RiyadİmamMuhammedb.Suûd,MekkeÜmmülkurâveMedineİslâmüniversitelerindedoktoraveyükseklisanstezjürilerindebulundu;kendisideçoksayıdadoktoraveyükseklisanstezleriyönetti.TanınmışöğrencileriarasındaSuudiAdaletBakanıAbdullahb.Muhammedb.İbrâhimÂlü’şŞeyh,akademisyenveyöneticiİbrâhimesSemârî,Abdullahb.Cibrîn,SuudibaşmüftüsüAbdülazîzÂlü’şŞeyhanılır.19Temmuz1999’daRiyad’davefatedenKattân,Mekåbirü’nnesîm’dedefnedildi.1958’deevlendiği,dahasonraliseveüniversitetahsilininardındandoktorasınıtamamlayıpKülliyyetü’lâdâbli’lbenât’taArapdilibölümbaşkanlığıyapanMısırlıeşiRecâMuhammedŞibl’denüçerkekveikikızçocuğuoluphepsidetıpdoktorudur.BazıkaynaklardaKattân’ınSuudiArabistan’daİhvânıMüslimîn’inilktemsilcisiolduğuveteşkilâtlaSuudiDevletiarasındakiilişkileriyürüttüğü,ancakbuülkedeİhvânıMüslimîn’inkurumsalyapılanmasınaizinverilmediğizikredilir(Lacroix,Ze-
me nü’½-½ah ve, s. 64, 66, 89).BazıaraştırmacılardaonunMısır’daSuudiöğrencileriyleilgilenipİhvânıMüslimînteşkilâtıylailişkilerinisağlayanilkkişiolduğu,dahasonraSuudiArabistan’agittiğindedeteşkilâttarafındanresmîbirgörevlendirmeolmadanbuilgisinisürdürdüğübilgisiniverir(AliAşmâvî,s.62,104;Lacroix,Ze-
me nü’½-½a¼ ve, s. 89).YûsufelKardâvî,UsûlüddinFakültesi’nikendisindenikiyılöncebitiren,okulveevarkadaşıKattân’ınSuudiArabistan’dayöneticilerlekurduğuyakınilişkisayesindeülkedekiİhvânıMüslimînmensuplarınınproblemlerinidoğrudanonlaraarzederekçözmeyeçalıştığını,

– —KATTÂN, Men nâ‘ Halîl
( مّناع خليل القّطان )

(1925-1999)

MýsýrlýÝslâmhukukçusu.
˜ ™

Ekim1925’teMenûfiyevilâyetindeÜşmûneşehrinebağlıŞinşevrköyündedoğdu.BuradaKur’an’ıezberlediktensonrailkeğitiminitamamladı.ŞebînülkûmşehrindeEzher’ebağlıelMa‘hedü’ddînî’deokudu;budönemdeAbdürrezzâkAfîfî,AbdülmüteâlSeyfünnasr,AliŞelebîgibihocalarıtanıdı.ArdındanKahire’dekaydolduğuKülliyyetü’lusûli’ddîn’den1951’de âlimiyye diplomasıyla mezun oldu.BuradakihocalarıarasındaMuhammedZeydân,MuhammedKâmilelBehî,MuhammedYûsufMûsâ’yıanar.KendiifadesinegöreençoketkilendiğikimselerözelliklebabasıHalîlelKattân,köyündetanışıpRiyad’dabiraradabulunduğuAbdürrezzâkAfîfîveKahire’detanıştığıİhvânıMüslimîn’inlideriHasanelBennâ’dır.DahaliseyıllarındaikenkatıldığıİhvânıMüslimîn’leilişkisiKahire’deilerlediveaktifbiçimdeteşkilâtınfaaliyetlerinekatıldı.UsûlüddinFakültesiöğrencisorumlususeçildi,teşkilâtıngörüşleridoğrultusundaEzher’deeğitimreformunusavundu,
bu amaç la eşŞihâb der gi siy le elİÅvân gazetesindeyazılaryazdı.Mısır’dakiİngi
liz as ker le ri nin 1946’daülkeyiterketmesisürecindeİhvânıMüslimîn’indüzenlediğietkinliklerdeyeraldı.19461950arasındaArapTalebeleriMısırBirliğigenelsekreterliğigörevindebulundu.1948’deFilistincihadınagönüllüolarakkatıldı.İbrâhimAbdülhâdîPaşahükümetisırasındaİhvânıMüslimîn’eyönelikbaskısürecinde
bir çok ce ma at men su buy la bir lik te hapse atıldı.19491950’deEzherTalebelerBirliğibaşkanlığıyaptı.İngilizler’inSüveyşKanalıçevresindekiaskerîgücünekarşı19511952yıllarındaİhvânıMüslimînvediğermilliyetçiçevrelerinkurduğuMillîKurtuluşOrdusu’nungizlifaaliyetleriiçindeyeraldı.MuhammedelGazzâlî,SeyyidSâbıkveAhmedHasanelBâkûrîbudönemdesıkıilişkikurduğuşahsiyetlerdir.Kattân,CemalAbdünnâsır’ınİhvânıMüslimînmensuplarınayönelikbaskılarıveSuudihükümetininhemAbdünnâsır’ınpolitikalarınakarşıtavıralmasıhemdeyetişmişMısırlıakademisyenlerdenfayda
lan mak is te me si üze ri ne 1953’teSuudiArabistan’agiderekçeşitliokullardadersverdi.1958’deRiyad’daİmamMuhammedb.SuûdÜniversitesi’netemelteşkiledecekolanŞeriatFakültesiveArapDili

veönemi,aşiretkanınınsafiyetineözengösterilmesi,bubakımdancâriyelerleevlenilmemesi,kendisinindekatıksızArapolduğugibihususlardilegetirilir.Şiirlerdeayrıcaçapul(su‘lûk)hayatı,yönetimvekanunkorkusu,yakalanıpcezalandırılmatelâşı,kabilelerarasıçatışmalar,çöllerdevedağlardagizlenme,vahşihayvanlarlabiraradayaşama,aileözlemi,hapisvezincirevurulma,ayrıcakendicinayetlerivesebepleritasviredilir.“Kasîdetü’lmî
miy ye”sin de (Dî vân, s. 87)Kureyşlitâcirİsmâilb.Habbâr’ıöldürüpçölekaçtığını,“Lâmiyye”sindede(a.g.e., s. 75)hapishanegörevlisinikatlediphapistenkaçışınıanlatır.GazellerindebirçokkadınadıgeçersedebunlarUzrîaşksınırlarıiçindedir.BundandolayıbazıbeyitleriUzrîşairlerinşiirleriylekarıştırılmıştır.Kattâl’inşiirlerindeMedineveNecidcivarıylaBenîKilâbveBenîÂmir’inyaşadığıyerlerhakkındapekçokisimgeçmektedir.Yâk†t,Mu£cemü’l
büldân’ındamevcutçoksayıdayeradınıonunşiirlerinedayanarakaçıklamıştır.AynışekildeCemheretü’llu³a, Te×hî
bü’llu³a, Lisânü’l£Arabgibitemelsözlüklerdeyeradlarınınizahındaonunşiirlerindenmetinkanıtınayerverilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA:KattâlelKilâbî, Dî vân (nşr.İhsanAbbas), Bağ-
dad 1961, s. 29, 33, 45, 53, 54, 58, 61, 69, 73, 
75-76, 77, 84, 85, 87, 90, 92, 94; ay rı ca bk. neş-
re de nin gi ri şi, s. 14, 17, 20; İbnSellâmelCumahî, 
ªabašåtü fu¼ûli’ş-şu£arâß (nşr.MahmûdM.Şa
kir), Ka hi re 1952, s. 442; Mus‘abb.AbdullahezZübeyrî, Ne se bü Æureyş (nşr.E.LéviProvençal), 
Ka hi re 1982, s. 219; İbnHabîb, el-Mu¼ab ber, s. 
227, 228, 229; a.mlf., Esmâßü’l-mu³tâlîn (nşr.
AbdüsselâmM.Hârûn), Bağ dad 1373/1954, I, 
202; a.mlf., Kü ne’ş-şu£arâß (nşr.AbdüsselâmM.
Hârûn), Ka hi re 1955, s. 295; a.mlf., Elšåbü’ş-
şu£arâß (nşr.AbdüsselâmM.Hârûn), Ka hi re 1955, 
s. 312; Câhiz, Kitâbü’l-¥ayevân, VI, 251, 252; a.mlf., el-Beyân ve’t-tebyîn (nşr.AbdüsselâmM.
Hârûn), Ka hi re 1961, III, 358; İbnKuteybe, eş-Şi£r 
ve’ş-şu£arâß, II, 705; Belâzürî, Ensâb, V, 188, 191; Müberred, el-Kâmil (nşr.M.Ebü’lFazlİbrâhim–
SeyyidŞehhâte), Ka hi re 1376/1956, I, 54; EbûAlielKålî, el-Emâlî, Ka hi re, ts. (Mat ba atü’s-saâde), 
II, 223; Ebü’lFerecelİsfahânî, el-E³ånî, XXIV, 
169-196; Hasanb.BişrelÂmidî, el-Müßte lif ve’l-
muÅte lif (nşr.AbdüssettârAhmedFerrâc), Ka hi re 
1961, s. 252; EbûAlielMerzûk¢, Şer¼u Dî vâni’l-
¥a mâ se (nşr.AhmedEmîn–AbdüsselâmM.Hâ
rûn), Ka hi re 1951, II, 652; EbûUbeydelBekrî, 
Sim ¹ü’l-leßâlî fî şer¼i Emâ li’l-Æålî (nşr.Abdülazîz
el-Mey menî), Ka hi re 1354, s. 13, 149, 864; Yâk†t, 
Mu£ce mü’l-bül dân, Ka hi re 1324/1906, VI, 218, 
407; ay rı ca bk. tür.yer.; AbdülkådirelBağdâdî, 
ƒı zâ ne tü’l-edeb (Bu lak), III, 342, 502, 668-669; HüseyinAtvân, eş-Şu£arâßü’½-Øa£âlîk fi’l-£a½ri’l-
İs lâ mî, Bey rut 1407/1987, s. 38-45, 92, 96, 99, 
110-111, 123-124, 131-134, 143, 160, 166, 184-
195; AbdülmuînelMellûhî, Eş£ârü’l-lü½û½ ve aÅ-
bâ rü hüm, Bey rut 1413/1993, II, 480-549.

ÿİsmailDurmuş
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KATTÂN, Men nâ‘ Halîl

Kattân’ınbazımakalelerideşunlardır:“Neşßetü’lfıšhi’lİslâmîveu½ûlime×âhi
bihî” (Me cel le tü’l-va£yi’l-İs lâ mî, VI/68 [Kü-

veyt1390/1970],s.2835;VI/70,1390/1970,
s.4049);“Dirâsâtfi’ssîre”(Ed vâßü’ş-şe-
rî£a,sy.6[Riyad1395/1975],s.2680); “Dürûsmine’lhicre”(Ed vâßü’ş-şerî£a, sy. 7 

[1396/1976],s.2843);“Siyâsetü’lmâlfi’lİslâm”(Ed vâßü’ş-şerî£a,sy.8[1397/1977],
s.5262);“E¦erü’lîmânve’l£ibâdâtfîmükâfe¼ati’lcerîme”(Ed vâßü’ş-şerî£a, sy. 9 

[1398/1978],s.385404);“Leseffetsdelafoietdelapratiqueducultedansla
lut te con tre la cri mi na lité” (Les ef fets de 
la légis la ti on is la mi que sur la préven ti on 
du cri me en Ara bie sa ou di te: Ac tes du 
sympo si um te nu à Ri ad, 16-21 sha wal 
1396 [9-13 oc tob re 1976], Ri yad 1980, s. 

197251);“£Avâmilü’nnehŠati’lİslâmiyye”
(Me cel le tü Kül li ye ti’ş-şerî£a ve’d-dirâsâti’l-
İs lâ miy ye, I/1 [Ahsâ1401/1981], s.13
37);“el£Aš¢deve’lmüctema£”(Me cel le tü 
Külli ye ti’ş-şerî£a ve’d-dirâsâti’l-İs lâ miy ye, 
II/2[1403/1983],s.697731);“el¥âcetüile’rrusülfîhidâyeti’lbeşeriyye”(Mecel le-
tü’l-bu¼û¦i’l-İs lâ miy ye, sy. 7 [Ri yad 1403/ 

1982], s. 172199); “elİctihâdü’lfıšhîli’tteberrußbi’ddemvenašlih”(Me cel-
le tü’l-Mec ma£i’l-fıšhiy yi’l-İs lâ mî, II/3 [Mek-

ke1989],s.5265);“elİsti£ânebi³ayri’l
müs li mîn” (Me cel le tü Kül li ye ti’ş-şerî£a 
ve’d-di râsâti’l-İs lâ miy ye,III/5[1411/1991],
s. 195-203).

BİBLİYOGRAFYA:Mennâ‘HalîlelKattân,“Mefhûm ve men he
cü’liš ti ½â di’lİs lâ mî”, el-İšti½âdü’l-İs lâ mî: Bu ¼û¦ 
muÅ tâ re mi ne’l-Müßte me ri’l-£âlemî el-ev vel li’l-
iš ti ½â di’l-İs lâ mî, Mek ke 1400/1980, s. 132-142; a.mlf.,“Si yâ se tü’lmâl fi’lİs lâm”, EŠ vâßü’ş-şe-
rî£a, VI II, Ri yad 1397, s. 52-62; MuhammedelMeczûb, £Ule mâß ve mü fek ki rûn £aref tü hüm, 
Ka hi re, ts. (Dârü’li‘tisâm), I, 447-460; AliAşmâvî, 
e¹-ªa rî šu’s-sir rî li-ce mâ£ati’l-İÅ vâni’l-müs limîn: 
Mü ×ek ki rât, Ka hi re, ts. (Dârü’lhilâl), s. 62, 104; Ahmed elAlâvine, et-Te× yîl ve’l-is tidrâk £alâ 
Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Cid de 1423/2002, s. 341-
342; M.HayrRamazanYûsuf, Mu£ce mü’l-müßel li-
fî ne’l-mu£â½ırîn: Ve fe yât 1315-1424 (1897-2003), 
Ri yad 1425/2004, II, 786; YûsufelKardâvî, İb-
nü’l-šar ye ve’l-küt tâb: Me lâ mi¼ sî re ve mesîre, 
Ka hi re 1427/2006, III, 82-83; AbdullahelAk¢l, 
Min A£lâ mi’d-da£ve ve’l-¼are ke ti’l-İs lâ miy ye ti’l-
mu£â ½ı ra, Am man 1429/2008, II, 1182-1191; 
£Ule mâß ve a£lâm ke tebû fî me cel le ti’l-Va£yi’l-
İs lâ mî el-Kü vey tiy ye, Kü veyt 1432/2011, II, 
178-244; StéphaneLacroix, Ze me nü’½-½a¼ve: 
el-¥a re kâ tü’l-İs lâ miy ye tü’l-mu£â ½ı ra fi’s-Su£û-
diy ye (trc.AbdülhakezZemmûrîv.dğr.), Bey rut 
2012, s. 64, 66-67, 89-90, 95; a.mlf.,“No Spring 
in Ri yadh: Sa udi Ara bia’s See mingly Im pos sib le 
Re vo lu tion”, Ta king to the Stre ets: The Transfor-
ma ti on of Arab Ac ti vism (ed.LinaKhatib–Ellen
Lust), Bal ti mo re 2014, s. 303; “eşŞeyÅ Men nâ£ 
ƒa lîl elÆa¹ ¹ân”, Me cel le tü’l-bu¼û¦i’l-İs lâ miy ye, 
I/1, Ri yad 1395, s. 78; “¥af lü tekrîmi fa ²îleti’ş
ŞeyÅ Men nâ£ ƒa lîl elÆa¹ ¹ân”, el-İ¦neyniy ye, XI/ 

lerinlâyıkolmasıgibikavramlaradayandığını,mülkiyetkonusundainsanınmaledinmearzusunutanıma,helâlharamveahlâkîdeğerlerçerçevesindeiktisadîhürriyetisavunma,insanlarınbirbirindenfarklıolmalarısebebiyleekonomikalandadoğacakfarklılıklarıntoplumsaletkileriniazaltacakdengevesosyaldayanışmaprensiplerigibiyöntemlerlediğersistemlerdenayrıldığınıbelirtir.
Eserleri.İslâmHukuku:Ni¾âmü’lüs

refi’lİslâm(Riyad1961);Mevšıfü’lİs
lâmmine’lİştirâkiyyeevna¾ariyye
tü’ttemellük fi’lİslâm (Riyad1963); 
etTeşrî£ve’lfıšhfi’lİslâmtârîÅenve
menhecen(Kahire1976,1422/2001;Bey
rut1985;müellifbueserinidahasonra
göz den ge çi re rek TârîÅu’t-teşrî£i’l-İs lâ mî: 
et-Teş rî£ ve’l-fıšhadıylayayımlamıştır:Ka
hire1989;Beyrut1993;Riyad1417/1996,
2002);Vücûbüta¼kîmi’şşerî£ati’lİs
lâmiyye(Riyad1979,1405/1985;Kahi
re1987);eşŞerî£atü’lİslâmiyye:Şü
mûlühâve£âlemiyyetühâvevücûbü
ta¹bîšihâ (Cidde1980);Ref£u’l¼arec
fi’şşerî£ati’lİslâmiyye (Cidde 1982); 
¥arbü’lƒalîcfîmîzâni’lfıšhi’lİslâ
mî (Kahire 1411/1991); Mu£avvišåtü
ta¹bîki’şşerî£ati’lİslâmiyye (Ka hi re 

1411/1991);enNi¾âmü’lša²âßîfi’l£ah
di’nnebevîve£ahdi’lÅilâfeti’rrâşide
(Kahire1413/1993);İšåmetü’lmüslimfî
beledin³ayrimüslim(Paris1993);İs
lam’daMülkiyetNizamı (trc.Mustafa
Varlı,Ankara1967;MedineİslâmÜniver
sitesi’ndeverdiğibirkonferanstır).Boş
nak ça bir il mi hal olan Islamskoznanje adlıeserin(trc.MuhamedDuliman,Sara
je vo 1998)Kur’an’lailgilibölümünüKattânyazmıştır.

DiğerEserleri:Tefsîruâyâti’la¼kâm
(Kahire1975);elVecîzfîu½ûli’ttefsîr
(Riyad1400/1980);Mebâ¼i¦fî£ulûmi’l
Æurßân(Kahire1981,1987;Beyrut1986,
21.bs.;Riyad1421/2000;Endonezyaca
trc.MudzakirAS,Stu di il mu-il mu Qur’an, 
Bogor1992,2009,2013;Jakarta2000;En
donezyacatrc.H.AunurRafiqelMazni,
Pen gan tar stu di il mu Al-Qu ran, Ja kar ta 

2006;İng.trc.AhmadVonDenffer,An 
In tro duc ti on to Sci en ces of the Qu ran, 
London 1983); Nüzûlü’lÆurßân £alâ
seb£atia¼ruf(Kahire1991);Mebâ¼i¦
fî £ulûmi’l¼adî¦ (Ka hi re 1987, 1992, 

1993,2007);el¥adî¦ve’¦¦ešåfetü’l
İslâmiyye(Riyad1403/1983,1405/1985;
lisesınıflarıiçinhazırlanmışüçkitaptan
oluşmaktadır);edDa£veile’lİslâm(Dı
maşk1969);elİslâmrisâletü’lı½lâ¼(Ri-

yad 1963).

devletinisteklerinideteşkilâtyöneticilerineulaştırdığını,böyleceİhvân’ınresmîmakamlarnezdindetemsilcisiolduğunu
be lir tir (İb nü’l-šar ye, III, 82-83).EğitimöğretimfaaliyetleriyanındaİslâmdünyasınınproblemleriyledeilgilenenKattân,Batılılar’ınİslâmtoplumlarınınkalkınmasınaimkântanımayıpsüreklikendihâkimiyetvekontrollerialtındakalmalarıiçinfikrî,iktisadîvesiyasîbirmücadelesürdürdüğüne,içeridenbazıkesimlerindebunlaradestekverdiğine,ancakkenditarihîkimliğininbilincindeolan,İslâmkültürününvemedeniyetinindeğerleriniözümseyenyenibirgençlikyetiştiğine,İslâmesaslarınadayalıçağdaşbirtoplumunkurulmasıiçinümitlerinbelirdiğinedikkatçeker.Bugençliğegerçekİslâmîdeğerlerianlatmahususundaâlimlerebüyükgörevdüştüğünü,topraklarınınişgaledilmesineveekonomikbakımdangerikalmışolmalarınarağmeninançlarısayesindevarlıklarınısürdürenİslâmtoplumlarınınözgüvenlerinikaybetmesihalindebununyerinialacakbaşkabirşeyinbulunamayacağınısöyler.Onagöreİslâmâlimleriilkesasolarakbugerçeğişiaredinmelidir.İkinciesas,aralarındakiküçükictihadfarklılıklarınınümmetinbirliğineengelteşkiletmemesi,üçüncüesassosyalbilimler,ekonomi,felsefe,enformasyongibialanlardabüyükgelişmekaydedeninsanlıktecrübesindenfaydalanıponlarınkenditoplumlarınaözgüçözümlerüretmeyeçalışmaları,dördüncüsüengellerisabırvemetanetleaşmayaçalışarakümitsizliğeaslakapılmamalarıdır.Hertoplumdahayatınsosyal,siyasal,ekonomikvb.alanlarıylailgiliyaklaşımlarınvefaaliyetlerinözelliğiniotoplumuninancından,varoluş,insanvehayattasavvurundanaldığını,bunabağlıolarakfarklılıklarınortayaçıktığınıilerisürenKattânaslındaİslâm’ın,temelprensiplerindenkaynaklananİslâmiktisatdüşüncesinindeaslî/hakikimül
ki yet (Al lah’a ait)veârızîmülkiyet(ku la 

ait),istihlâffikri(kulunAllahadınatasar
ruftabulunması)vehilâfeteancaksâlih

Mennâ‘

Halîl

el-Kattân
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– —KAYSÎ, Nûrî Hammûdî
( نوري حّمودي القيسي )

Nûrî b. Hammûdî b. Alî el-Kaysî

(1932-1994)

Iraklýaraþtýrmacý,þairveedebiyatçý.
˜ ™

Bağdat’tadoğdu;ilk,ortaveliseöğreniminiburadatamamladı.KüçükyaştanitibarenşiirveedebiyataeğilimiolanKaysî,yükseköğreniminiBağdatÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndebitirdiktensonraArapdiliveedebiyatıalanındayükseklisansyapmakiçinMısır’agitti.KahireÜniversitesi’nde1964’teyükseklisansını,
1967’dedoktorasınıtamamladı.Ardındanedebiyat,tarihveşiiralanındakiçalışmalarınısürdürdü;genelkültürkonularındadakendiniyetiştirdi.İlkgörevineBağdat’taliseöğretmenliğiylebaşladı.BirsüreSuudiArabistan’daöğretimüyesiolarakbulundu.ArdındanBağdat’adöndüveBağdatÜniversitesiEdebiyatFakültesi’neöğre
tim üye si ta yin edil di. 19741975’teArapdili bölümbaşkanlığı yaptı,19751980 arasındaaynıfakültenindekanlıkgöreviniyürüttü.BirdönemMa‘hedü’lbuhûsve’ddirâsâti’larabiyyeti’lâliye’ninbaşkanlığındabulundu.1986yılındanvefatınakadartekrarBağdatÜniversitesiEdebiyatFakültesi’nindekanlıkgöreviniüstlendi.Fakültenindekanlıkbinasındagörevininbaşındaikenkalpkrizisonucuöldü(1 Ka-

sım1994).Seyahatiseven,tarihîyerlerigezipkütüphaneleridolaşarakyazmaeserlertoplayanKaysîaynızamandahatvemûsikiyledeilgilenmiş,kardeşihattatHâşimelBağdâdî’denhatdersialmıştır.1979’da

Hz.EbûBekir’inFîrûzedDeylemî’yiSan‘a’yavalitayinetmesindenrahatsızolanKaysb.MekşûhirtidadederekEsvedelAnsî’ninadamlarınıetrafınatopladı.Dâzeveyh’iöldürenKays,San‘ayakınlarındaFîrûzedDeylemîileyaptığısavaştamağlûpolduveemanisteyiptekrarmüslümanoldu.Hz.EbûBekir’inYemen’dekiirtidadhareketlerinibastırmaküzeregönderdiğiMuhâcirb.EbûÜmeyye,Kaysb.Mekşûh’uhalifeninyanınayolladı.Hz.EbûBekir,Dâzeveyh’iöldürdüğügerekçesiyleKays’ıcezalandırmakistediysedeKaysonunöldürülmesindehiçbirdahliolmadığınısöyleyerekcezadankurtulduvekabilesininyanınadönmesineizinverildi.ArdındanSuriyefetihlerindegörevlendirildi
(Ta berî, III, 324-330).Kaysb.Mekşûhdahasonrakifetihlerdebaşarılıhizmetlerdebulundu.BizansileyapılanYermükSavaşı’ndabirgözünükaybetti.Sâsânîler’inağıryenilgiyeuğratıldığıKådisiyeveNihâvendgibiönemlisavaşlarakatıldı.OnunNihâvendSavaşı’ndaİslâmordusukumandanıolanNu‘mânb.Mukarrin’inyakınsilâharkadaşlarıarasındayeraldığıbelirtilir.SıffînSavaşı’ndaHz.Ali’ninordusundaBecîle’ninreisisıfatıylayeraldı,kabilesininbayrağınıtaşıdıvebusavaştaöldürüldü.SavaştanöncekabilemensuplarınakendiyerinedahabaşarılıbirinireisseçmelerinisöylemesinerağmenonlarınısrarlabayrağıKays’averdikleriveonundaölünceyekadarkahramancasavaştığı,hattaMuâviye’ninyakınınakadarulaştığınakledilir.CengâverliğiyanındabaşarılısavaştaktikleriyledebilinenKaysb.Mekşûh“Mezhic’insüvarisi”diyemeşhurolmuştur.Kays’ınadıBecîlelişairlerarasındadazikredilir.
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– —KAYS b. MEKÞÛH
( قيس بن مكشوح )

Ebû Hassân (Ebû Þeddâd) Kays b. Mekþûh
b. Hilâl el-Becelî el-Murâdî

(ö. 37/657)

Hulefâ-yiRâþidîn
devrikumandanlarýndan.

˜ ™

Mekşûh(göğsüdağlanmış) lakabıylabilinenbabasınınasıladıHübeyreb.HilâlveyaAbdüyeg†sb.Hübeyreb.Hilâlşek
lin de kay de di lir (İbnAbdülber,III,1299). CengâverAmrb.Ma‘dîkerib’inkızkardeşininoğluolanKays,Becîlekabilesininilerigelenlerindendi.BukabileyenisbetleBecelî,MezhickabilesininkollarındanBenîMurâd’ınhalîfiolduğuiçinMurâdînisbesiyleanılır.Kays’ın,sağlığındaHz.Peygamber’lekarşılaştığıveonugördüğürivayetedilir(a.g.e., III, 1300).Bazıkaynaklarda,Hz.Peygamber’inİslâm’adavetiYemen’eulaşıncaAmrb.Ma‘dîkerib’in,kabilesininilerigelenlerindenolanKaysb.Mekşûh’akendileriniResûliEkremilegörüştürmesinisöylediği,Kays’ınisebuisteğişiddetlereddettiği,bununüzerineAmr’ınbizzatgidipmüslümanolduğu,dönüştedeKays’ınonunlatartıştığınak
le di lir (İbnHişâm,IV,583584).

Öte yan dan 10 (631)yılındaBecîlekabi
le si ne men sup 150kişilikbirheyetCerîrb.AbdullahelBecelîbaşkanlığındaMedine’yegelipmüslümanolmuş,aynıyıl
için de bu ka bi le nin Benî Ah mes ko lun dan 
250kişideMedine’deİslâm’agirmişti.Kaynaklardabukafilelerdeyeralanlarınhepsininismizikredilmez.DolayısıylaKaysb.Mekşûh’unbunlararasındayeralmışolmasıihtimalimevcuttur.AyrıcaResûliEkrem’in,hastalığısırasındaYemen’dekivalilerinevebölgeeşrafınapeygamberlikiddiaedenEsvedelAnsî’ninöldürülmesiiçinemirverdiği,Kaysb.Mekşûh’undaDâzeveyh(Dâd veyh)elFârisîveFîrûzedDeylemîilebirlikteEsvedelAnsî’yiöldürenlerarasındabulunduğukaydedilir(İbn
Ab dül ber, III, 1300).

Nûrî Hammûdî el-Kaysî (sol başta), Sâlih Ahmed el-Ali ve 

Muham med Behcet el-Eserî ile birlikte


