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KATTÂN, Men nâ‘ Halîl

– —KAYSÎ, Nûrî Hammûdî
( نوري حّمودي القيسي )

Nûrî b. Hammûdî b. Alî el-Kaysî

(1932-1994)

Iraklýaraþtýrmacý,þairveedebiyatçý.
˜ ™

Bağdat’tadoğdu;ilk,ortaveliseöğ-reniminiburadatamamladı.Küçükyaş-tanitibarenşiirveedebiyataeğilimiolanKaysî,yükseköğreniminiBağdatÜniver-sitesiEdebiyatFakültesi’ndebitirdiktensonraArapdiliveedebiyatıalanındayük-seklisansyapmakiçinMısır’agitti.KahireÜniversitesi’nde1964’teyükseklisansını,
1967’dedoktorasınıtamamladı.Ardındanedebiyat,tarihveşiiralanındakiçalışmala-rınısürdürdü;genelkültürkonularındadakendiniyetiştirdi.İlkgörevineBağdat’taliseöğretmenliğiylebaşladı.BirsüreSuudiArabistan’daöğretimüyesiolarakbulun-du.ArdındanBağdat’adöndüveBağdatÜniversitesiEdebiyatFakültesi’neöğre-
tim üye si ta yin edil di. 1974-1975’teArapdili bölümbaşkanlığı yaptı,1975-1980 arasındaaynıfakültenindekanlıkgörevi-niyürüttü.BirdönemMa‘hedü’l-buhûsve’d-dirâsâti’l-arabiyyeti’l-âliye’ninbaşkan-lığındabulundu.1986yılındanvefatınaka-dartekrarBağdatÜniversitesiEdebiyatFakültesi’nindekanlıkgöreviniüstlendi.Fakültenindekanlıkbinasındagörevininbaşındaikenkalpkrizisonucuöldü(1 Ka-

sım1994).Seyahatiseven,tarihîyerlerige-zipkütüphaneleridolaşarakyazmaeserlertoplayanKaysîaynızamandahatvemûsi-kiyledeilgilenmiş,kardeşihattatHâşimel-Bağdâdî’denhatdersialmıştır.1979’da

Hz.EbûBekir’inFîrûzed-Deylemî’yiSan‘a’yavalitayinetmesindenrahatsızolanKaysb.MekşûhirtidadederekEsvedel-Ansî’ninadamlarınıetrafınatopladı.Dâ-zeveyh’iöldürenKays,San‘ayakınlarındaFîrûzed-Deylemîileyaptığısavaştamağ-lûpolduveemanisteyiptekrarmüslü-manoldu.Hz.EbûBekir’inYemen’dekiirtidadhareketlerinibastırmaküzeregön-derdiğiMuhâcirb.EbûÜmeyye,Kaysb.Mekşûh’uhalifeninyanınayolladı.Hz.EbûBekir,Dâzeveyh’iöldürdüğügerekçesiy-leKays’ıcezalandırmakistediysedeKaysonunöldürülmesindehiçbirdahliolmadı-ğınısöyleyerekcezadankurtulduvekabi-lesininyanınadönmesineizinverildi.Ar-dındanSuriyefetihlerindegörevlendirildi
(Ta berî, III, 324-330).Kaysb.Mekşûhdahasonrakifetihler-debaşarılıhizmetlerdebulundu.BizansileyapılanYermükSavaşı’ndabirgözünükaybetti.Sâsânîler’inağıryenilgiyeuğra-tıldığıKådisiyeveNihâvendgibiönemlisa-vaşlarakatıldı.OnunNihâvendSavaşı’ndaİslâmordusukumandanıolanNu‘mânb.Mukarrin’inyakınsilâharkadaşlarıarasın-dayeraldığıbelirtilir.SıffînSavaşı’ndaHz.Ali’ninordusundaBecîle’ninreisisıfatıylayeraldı,kabilesininbayrağınıtaşıdıvebusavaştaöldürüldü.Savaştanöncekabilemensuplarınakendiyerinedahabaşarılıbirinireisseçmelerinisöylemesinerağ-menonlarınısrarlabayrağıKays’averdik-leriveonundaölünceyekadarkahraman-casavaştığı,hattaMuâviye’ninyakınınakadarulaştığınakledilir.Cengâverliğiya-nındabaşarılısavaştaktikleriyledebilinenKaysb.Mekşûh“Mezhic’insüvarisi”diyemeşhurolmuştur.Kays’ınadıBecîlelişair-lerarasındadazikredilir.

BİBLİYOGRAFYA:İbnHişâm, es-Sîre°, IV,583-584;İbnSa‘d,e¹-
ªa ba šåt,I,347-348;V,357,525,534-535;VIII,
147;Belâzürî,Fütûh(Fay da),s.153-155,193,
367,370-371,373;Taberî,TârîÅ(Ebü’l-Fazl),
III,132-133,185,230-238,249,318,323-330;
IV,20,27,115;V,25-26;İbnAbdülber,el-İs ti£âb
(Bicâvî),III,1299-1301;İbnü’l-Esîr,Üs dü’l-³åbe,
IV,447-448;Nevevî,Teh×îbü’l-es mâß ve’l-lu³åt: 
el-Esmâß(nşr.AliM.Muavvaz–ÂdilAhmedAb-
dülmevcûd), Beyrut 1426/2005, I, 532-533;Zehebî,A£lâmü’n-nü belâß,III,520;İbnHacer,
el-İ½âbe,III,260,274;J.Wellhausen,İs lâ mın En 
Es ki Ta ri hi ne Gi riş (trc.FikretIşıltan), İstanbul
1960,s.32;M.AsımKöksal, İslâm Ta ri hi: Me dine 
Dönemi, İstanbul1980,X,100-106,336-345;MahmutKelpetin,Hu lefâ-yi Râşidîn Dönemi 
Tari hi, Seyf b. Ömer ve Ta rih çi li ği, İstanbul
2012,s.138-143,ayrıcabk.İndeks;H. Ahmet Sezikli,“Amr b. Ma‘dîke rib”, DİA, III,88;Musta-faFayda,“Ebnâ”, a.e., X,79;HüseyinAlgül,“Es
ved elAnsî”, a.e., XI,440-441.

ÿHüseyinAlgül

142(1414/1993),http://www.alithnainya.com/
tocs/default.asp?toc_id=169&toc_brother=-1&
path=0;1;15;169(05.03.2015); “elÆåŠî eşŞeyÅ 
Mennâ£ ƒa lîl elÆa¹ ¹ân”,http://www.ikhwan-
wiki.com/index.php?title=%D9 (05.03.2015); BedrM.Bedr,“Fi’×¬ik re’l¼âdi ye te £aşer li
vefâti’l£âlimi’lce lîl eşŞeyÅ Men nâ£ ƒa lîl el
Æa¹ ¹ân”,http://www.odabasham.net/show.php?
sid=37430(05.03.2015);Aliel-GarîbFâtinel-Hindî,
“eşŞeyÅ Men nâ£ elÆa¹ ¹ân min ¼a le bâ ti’lcihâd 
ilâ Åalešåti’l£ilm”,http://www.lahaonline.com/
articles/view/297.htm(05.03.2015).

ÿAhmetÖzel

– —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’inkızkar-deşininoğluolanKays,Becîlekabilesininilerigelenlerindendi.Bukabileyenisbet-leBecelî,MezhickabilesininkollarındanBenîMurâd’ınhalîfiolduğuiçinMurâdînisbesiyleanılır.Kays’ın,sağlığındaHz.Peygamber’lekarşılaştığıveonugördüğürivayetedilir(a.g.e., III, 1300).Bazıkay-naklarda,Hz.Peygamber’inİslâm’adavetiYemen’eulaşıncaAmrb.Ma‘dîkerib’in,kabilesininilerigelenlerindenolanKaysb.Mekşûh’akendileriniResûl-iEkremilegörüştürmesinisöylediği,Kays’ınisebuisteğişiddetlereddettiği,bununüzerineAmr’ınbizzatgidipmüslümanolduğu,dönüştedeKays’ınonunlatartıştığınak-
le di lir (İbnHişâm,IV,583-584).

Öte yan dan 10 (631)yılındaBecîlekabi-
le si ne men sup 150kişilikbirheyetCerîrb.Abdullahel-BecelîbaşkanlığındaMe-dine’yegelipmüslümanolmuş,aynıyıl
için de bu ka bi le nin Benî Ah mes ko lun dan 
250kişideMedine’deİslâm’agirmişti.Kaynaklardabukafilelerdeyeralanlarınhepsininismizikredilmez.DolayısıylaKaysb.Mekşûh’unbunlararasındayeralmışolmasıihtimalimevcuttur.AyrıcaResûl-iEkrem’in,hastalığısırasındaYemen’dekivalilerinevebölgeeşrafınapeygamberlikiddiaedenEsvedel-Ansî’ninöldürülmesiiçinemirverdiği,Kaysb.Mekşûh’undaDâzeveyh(Dâd veyh)el-FârisîveFîrûzed-DeylemîilebirlikteEsvedel-Ansî’yiöldü-renlerarasındabulunduğukaydedilir(İbn
Ab dül ber, III, 1300).

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

Muham med Behcet el-Eserî ile birlikte
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KE‘‘ÂK

el-Kel bî, Ne se bü’l-Åayl fi’l-Câhi liy ye 

ve’l-İslâmveaÅbâruhâ(Ebû Mansûr 

el-Cevâlik¢rivayeti,Bağdat1406,Hâtim
Sâlihed-Dâminilebirlikte); Ebü’l-Ha san Bahâeddinel-Münşîel-Erbîlî,et-Te×kire-
tü’l-FaÅriyye(Beyrut1987,HâtimSâlih
ed-Dâminilebirlikte);Dîvânüşi£ri£Adî
b.er-Rišå£el-Âmilî(Sa‘lebrivayeti,Bağ-
dat1987,HâtimSâlihed-Dâminilebir-
likte); “£Ab dul låh b. Hemmâm es-Selûlî: ¥ayâtühûvemâtebeššåminşi£rihî”(Me
cel le tü’l£Arab,XXIII/3-4[1408],s.151-
182);“Şi£rü’l-¥üseynb.Ma¹îr”(Mecel letü’l
£Arab,XXIV/1-2[1409],s.1-24); Ebû Hay-
yân el-En de lüsî, TertîbüTu¼feti’l-erîb
bimâfi’l-Æurßânmine’l-³arîb(Bey rut 

1989,DâvûdSellûmilebirlikte);İbnü’l-Gırbâlî,el-Envâßve’l-ezminevema£rife-
tüa£yâni’l-kevâkib(Beyrut1996,Mu-
hammedNâyifed-Düleymîilebirlikte); İbnü’l-A‘râbî,Esmâßünesebi’l-Åaylve
fürsânihâ(Hişâmb.Muhammedel-Kel-
bî’yeaitKi tâ bü Ne se bi’lÅayl  ile birlik te, 

Beyrut1987,HâtimSâlihed-Dâminile
birlikte).BunlarındışındaKaysî’ninMin 

Erâcîzi’l-Æådisiyye(Bağdat1987),Bu-
¹ûlâtÅâlide(Bağdat1989),Tertefi£urâ-
yeti’l-cihâd(Bağdat1992)adıylayayım-
lan mışdivanlarıbulunmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:NûrîHammûdîel-Kaysî, Dirâsât fî’ş-şi£ri’l-Câ-
hi lî, Bağdad1974,s.6-10,30;K. Avvâd, Mu£ce
mü’l-müßel lifîne’l-£Irâšıyyîn, Bağdad1969,III,
415-416;M.HayrRamazanYûsuf, Tek miletü 
Mu£ce mi’lmüßel lifîn, Beyrut1418/1997,s.794;
Ah med Alâvi ne, ¬ey lü’lA£lâm, Cidde 1418/
1998,s.221;NizârAbâza–M.Riyâzel-Mâlih, 
İt mâ mü’l-A£lâm, Beyrut1999,s.306-307;Sa-bâhNûrîel-Merzûk, Mu£ce mü’lmüßel lifîn ve’l
küt tâ bi’l-£Irâšıyyîn: 1970-2000, Bağdad2002,
VIII,183-184;YûsufAbdurrahmanel-Mar‘aşlî, 
£İšdü’l-cev her fî £ulemâßi’r-rub£i’l-ev vel mi ne’l-
šar ni’l-Åâ mis £aşer, Beyrut2006,II,2179-2181;
“Mecma£iy yûn fî ×im me tillâh: el-Üstâ× ed-duktûr 
Nû rî ¥am mû dî el-Æaysî”, MMLA Ür., XVIII/47
(1994),s.290-291;“Nûrî el-Æaysî”, Mu£ce mü’l
bâ bi ¹în li-şu£arâßi’l-£Ara biy ye fi’l-šar ney ni’t-
tâsi£ £aşer ve’l-£işrîn, http://www.almoajam.org/
poet_details.php?id=7733(05.08.2014).

ÿHalilİbrahimKaçar

– —KE‘‘ÂK

( الكّعاك )
Osmân b. Muhammed b. el-Arabî b. Osmân el-Ke‘‘âk el-İyâzî el-Endelüsî

(1903-1976)

Tunusluedipvetarihçi.
˜ ™

15Ekim1903’teTunus’unkuzeysa-hilindebaşşehiryakınlarındakiMersâ’yabağlıGammaret(Ka mert)köyündedoğ-
du. 1900’dedoğduğudakaydedilir.Kådî

Kül liy ye ti’l-âdâb,sy.IX[Bağdat1966],s.
349-367);Şi£ruEbîZübeyd¥armeleb.
el-Mün×ire¹-ªâßî(derleme,Necef1967;
Şu£a râß İs lâ miy yûniçinde,Beyrut1984,
s.147-213;Bağdat1386);Şi£ruƒufâfb.
Nüdbees-Sülemî(Bağdat1967);Şi£ru
Rebî£ab.MašrûmeŠ-™abbî(Bağdat
1967); Kü meyt el-Esedî, Dîvân (I-III, 

Bağdat1969-1970;Beyrut1986); Dîvânü 

Zeydi’l-ƒayl(Necef1967,Şu£arâß İs lâ-
miy yûniçinde,Beyrut1984,s.147-213;
Bağdat1389);Şi£rü’n-Nemirb.Tevleb
(Bağdat1969);“ResâßilüSa£îdb.¥umeydveeş£âruhû”(Me cel le tü’l£Arab,VI/8[Ri-
yad1392],s.639-644);EvrâšminDîvâni
EbîBekrMu¼ammedb.Dâvûdel-İ½-
fa hânî (Bağdat1392/1972);“Merrârb.Sa£îdel-Faš£asî:¥ayâtühûvemâbašıyeminşi£rihî”(Me cel le tü’l-Mev ri di’l-£Irâšıy-
ye,II/2[Bağdat1973],s.155-184);“Şi£ruYezîdb.e¹-ªa¦riyye”(Me cel le tü’l£Arab, 
VIII/7-8[1394],s.428-436); “£Ab dullåh b. 
£Aclân en-Nehdî: ¥a yâ tü hû vemâ te beššå min şi£rihî” (Me cel le tü’l£Arab, VI/6-8
[1394],s.570-575); “£Ubeyd b. Eyyûb el-£Anberî:¥ayâtühû vemâ tebeššåminşi£rihî” (Me cel le tü’l-Mev ri di’l-£Irâšıy ye, 
III/2[Bağdat1974],s.121-136);“ƒa¹îmel-Mu¼rizî:¥ayâtühûvemâtebeššåminşi£rihî”(Me cel le tü’l-Mev ri di’l-£Irâšıy ye,III/4
[1974],s.175-186);İbnDâvûdez-Zâhirî,
ez-Zehre(Bağdat1395,İbrâhimes-Sâ-
merrâîilebirlikte);Şi£ruMüzâ¼imel-
£Ušaylî(Bağdat1396,1976,HâtimSâlih
ed-Dâminilebirlikte);DîvânüMa£anb.
Evsel-Müzenî(EbûAliel-Kålîrivayeti,
Bağdat1397,HâtimSâlihed-Dâminile
birlikte);Şi£rü’r-Râ£îen-Nümeyrî(Bağ-
dat1400,HilâlNâcîilebirlikte);“Şâ£irânminfürsâni’l-Æådisiyye:Æa£ša£b.£Amret-Temîmîve£Â½ımb.£Amret-Temîmî”
(Me cel le tü Kül liy ye ti’l-Âdâb Câmi£atü 
Ba³dâd,sy.31[Bağdat1401/1981],s.205-
251,HâtimSâlihed-Dâminilebirlikte); 
el-Müstedrek£alâ½unnâ£i’d-devâvîn
(Beyrut1994,2000,HilâlNâcîilebirlik-
te);DîvânüCirâni’l-£Avden-Nümeyrî
(İbnHabîbel-BağdâdîileEbûSaîdes-
Sükkerîrivayeti,Bağdat1402);Ziyâed-dinİbnü’l-Esîr,Kifâyetü’¹-¹âlibfînašdi
kelâmi’ş-şâ£irve’l-kâtib(Musul1982,
HâtimSâlihed-DâminveHilâlNâcîile
birlikte);Resâßilü(¿i yâßid dîn)İbni’l-E¦îr
(Musul1982,HilâlNâcîilebirlikte); Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, el-İmâßü’ş-şevâ£ir
(Beyrut1984,YûnusAhmedes-Sâmerrâî
ilebirlikte);EbûRiyâşAhmedb.İbrâhim
el-Kaysî, Şer¼uHâşimiyyâti’l-Kümeyt
b.Zeydel-Esedî(Beyrut1986;Bağdat
1987,DâvûdSellûmilebirlikte);Hişâm

el-Mecmau’l-ilmiyyü’l-Irâk¢’yeüyeolmuş,aynıyılbukuruluşungenelsekreterliği-negetirilmiştir.1980’deMecmau’l-luga-ti’l-arabiyyeti’l-Ürdünîve1982’ de el-Mec-mau’l-ilmiyyü’l-Hindîüyeliğineseçilmiştir.NûrîHammûdî,ilmîneşirlerinigerçek-leştirdiğieserlereyazdığımukaddimeler-deönemlideğerlendirmelereyervermiş-tir.Dirâsâtfi’ş-şi£ri’l-CâhilîadlıeserindeCâhiliyedönemişiirininbâkirbiralanoldu-ğunu,üzerindearaştırmalarınyapılmasıgerektiğinivurguladıktansonratartışmalıolanbudönemşiirihakkındaetraflıçalış-malaryapılmadanacelehükümvermeninyanlışolduğunubelirtmiştir.Câhiliyedö-nemitarihiylekültürününgenelkarakte-ristiğiniortayaçıkarmadabudönemeaitşiirlerinyegânekaynaksayıldığını,objek-tifbirtahlildengeçirilmesidurumundaönemliverilereulaşılabileceğiniifadeet-miştir(s.6-10).BusebepleCâhiliyeşiirininbirfihristlemeişleminetâbitutulmasıvedöneminsosyokültürel,dinîveekonomikboyutlarınınnetbirşekildeortayaçıka-rılmasıgerektiğinisavunmuş,bualandaçeşitliçalışmalarortayakoymuştur.Üçdivanınınyanısıragazetevedergi-lerdeyayımlanançoksayıdakasidesibu-lunanKaysîşiirlerindeklasikkasidefor-munuesasalmış,vezinvekafiyedüzeninibaşarılıbirşekildeuygulamış,çoğunluklafedakârlık,kahramanlık,şerefvevatanabağlılıkgibitemalarıişlemiştir.Dilisadeveakıcı,metinörgüsügüçlüolupüslûpitibariyleklasikkahramanlık(hamâse)şiir-lerininmodernbirtakipçisigibidir.Recezşiiriformundamüstakilbirdivankalemealmış,makaleleriTunus,Küveyt,SuudiArabistanveIrak’taüniversitedergilerin-deyayımlanmıştır.KaysîedebiyattarihiaraştırmalarıdolayısıylaSaddamHüseyinödülünelâyıkgörülmüştür.
Eserleri.Kaysî’nintelif,neşirvemakaleolarak130’uaşkıneseribulunmaktadır.

Telif: el-İšvâßfi’ş-şi£ri’l-Câhilî(Bağdat
1385),Dirâsâtfi’ş-şi£ri’l-Câhilî(Bağdat
1974),ŞaÅ½iyyâtüKitâbi’l-E³ånî(Bağdat
1982,DâvûdSellûmilebirlikte),Şu£arâß
İslâmiyyûn(Beyrut1984),el-Fürûsiy-
yefi’ş-şi£ri’l-Câhilî(Beyrut1984,2004), 
e¹-ªabî£afi’ş-şi£ri’l-Câhilî(Beyrut1984,
2004),Şu£arâßÜmeviyyûn(I-III,Bağdat
1402/1982;Beyrut1405/1985),Mevâšıf
mine’s-sîreti’n-Nebeviyye (Bey rut 

1405/1985),Şu£arâßü’l-¼arb¼atte’l-šar-
ni’l-evveli’l-hicrî(Beyrut1986), el-Ba¹al 

fi’t-türâ¦i’l-£Arabî(Bağdat1408).

Neşir:“el-ƒansâß”(Me cel le tü Âdâbi’l-
Müs tan½ıriy ye,I[Musul1966],s.218-236); İbnü’l-A‘râbî, “Kitâbü’l-Bißr” (Me cel le tü 


