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rini anlattığı İzô.letü 'r-reyb, Cünnetü '1-
mürid dune'l-merid, Masina Emlri 
Şehu Ahmedü'ye verdiği cevapları topla
dığı el-Ecvibetü'l-Fulô.niyye bölge tari
hi ve özellikle Künte kabilesinin tarihi 
açısından önemlidir. Diğer başlıca eser
leri de şunlardır: el-Ecvibe 'an mesô.'i
li'l-fı]fhiyye, Risô.le ii f:ıu]fü]fi'n-nisô.', 
el-'A]fidetü 's-sünniyye, Şerf:ıu ismil
lô.hi'l-a'~am, er-Rav:iü '1-f:ıasib şer i). u 
Nefl).i't-tib, Cevô.b 'an şelô.şi mesô.'il 
bi 'l-virdi 'l-Kö.diri, Şerf:ıu /:ıi"t,bi'l-esrô.r, 
Şelô.şü ]faşô.'id ii medf:ıi'r-Resul, Risô.
le ilô. Al).med Lübbü el-Fulô.ni emiru 
Mô.sinô., Ma]fdle fi'l-al]lô.]fi'd-diniyye 
ve'l-va'~, el-Vaşiyyetü'l-fô.l]ire. 

Si di Muhammed'in 1 217 (1802) yılında 
doğan oğlu Ahmed ei-Bekka öğrenimini 
dedesinin ve babasının yanında tamam
ladı. Babasının vefatı üzerine yerine ge
çen ağabeyi Sldi ei-Muhtar es-Sagir ile 
birlikte 1831'de Tinbüktü'ye yerleşti. 
Ağabeyi 1 264'te ( 1848) vefat edince 
Muhtariyye tarikatının başına geçti. Ta
rikat ona nisbette Bekkaiyye diye de anıl
maktadır. Maslna, Sokoto, Hogar ve Tu
vat'a birçok defa seyahat etti. Onun dö
nemi. el-Hac ömer'in Tukulör Devleti'ni 
kurması ve Avrupalı seyyahların bölgeye 
gelmeleriyle hareketli hadiselere sahne 
oldu. el-Hac ömer' e karşı Masina emi
riyle beraber hareket eden ve el-Hac 
ömer'in temsil ettiği Ticaniliğin kendi 
bölgesinde yayılmasını istemeyen Ah
med ei-Bekka. Masina ve Segu hakim
lerinin güçlerini birleştirerek ona karşı 
gelmelerini sağladı. 1862'de Hamdalla
hi'nin el-Hac ömer'in eline geçmesi üze
rine onunl<:i barış yapmak için uğraştı. 
el-Hac ömer ondan Hamdallahi'ye gelip 
bağlılığını bildirmesini isteyince Ahmed 
ei-Bekka. Künte birliklerini savaşa so
karak Masina ordusuna destek verdi. el
Hac ömer'in 1864'te ölmesi üzerine Ma
sina ile ittifakı bozuldu. Bunu fırsat bilen 
Bandiagara'daki Ticaniler saldırıya ge
çerek 1 281 ( 1864-65) yılında Ahmed ei
Bekka'yı öldürdüler. 

Otuzu şiir kitabı olmak üzere Ahmed 
ei-Bekka'nın kaleme aldığı 1 OO'den fazla 
eserden altmış kadarı Tinbüktü Ahmed 
Baba Dokümantasyon ve Tarih Araştır
maları Merkezi'nde muhafaza edilmek
tedir. Eserlerinden bazıları şunlardır: 
Urcuzetü'l-me"t,ô.hibi'l-erba'a, Risô.le 
ii l).ükmi bey'i'l-mill). bi't-ta'ô.m, Me
sô.likü'l-cinô.n, Kaşide ii medl).i'r-Re
sul, Kaşô.'id ti't-tevl).id, Şelô.şü resô.'il 
ilô. Fulô.ni Mô.sine, Risô.le ile 'I-emir Al).-
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med b. eş-Şeyl] Al).med el-Fulô.ni, Ri
sô.le fişe'ni çiayiihi'l-İngilizi (Barth), 
Man~umô.t mütenevvi'a, Risô.le ilô. il]
vô.nihi mine'l-Fulô.n, Risô.le ilô. ebnô.'i 
'ammihi. 
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KÜNYE 
(~1) 

Arap toplumlarında 
kişiler için kullanılan 

ve genelde ebu kelimesiyle yapılan 
tanıtıcı ibare. 

_j 

Sözlükte "maksadı üstü kapalı ve do
laylı şekilde an tatma, kinayeli söz söyle
me" manasındaki kinaye ile aynı kökten 
gelen künye Ebü'I-Kasım , EbG Bekir. Üm
mü Seleme, Ümmü Zeyneb gibi kişinin 
daha çok ilk çocuğuna izafetle anılmasını 
ifade eder. Kişinin İbn Uleyye. İbn Ömer. 
İbn ammi Resulillah, İbn Abdülmuttalib, 
Uhtü Harun, EbG Musa, Ammü Resulil
lah gibi anne. baba, dede, kardeş. amca, 
hala, dayı, teyze vb. yakınlarından birine 
izafesinin künye olup olmadığında ihtilaf 
edilmiştir. Bu tür izafeler daha çok, bir 
yakınıyla anılmanın kişiyi daha iyi tanı
tacağı veya ona bir şeref kazand ıracağı 

düşüncesiyle yapılır. Medih, zem ve vasıf 
ifade eden izafeler künye değillakap sa
yılır. Künye. yazım geleneğinde lakaptan 
sonra ve isimle nisbeden önce yazılır. 

Künyenin menşei hakkında değişik gö
rüşler vardır. İbnü' I-Eslr başlangıcını bir 
Arap hükümdarının hikayesine dayandı
rırken ( Kitabü '1-Muraşşa', s. 26) Hüseynl 
bunun, daha mantıklı bir ihtimalle geç
mişte düşmanlıkların hiç eksilmediği 

Arap yarımadasında kişinin adını gizle
me ihtiyacından doğmuş olabileceğini 
ileri sürmektedir (Türaşüna, IV/41171. s. 
ı O) . Künye. fazilet veya uğur getireceği 
ümidiyle karşıt anlam belirtmek veya 
kişinin. hayvanın yahut eşyanın tanınan 
bir özelliğini ifade için de yapılır. Bazan 
bir kimse çocuğuna mesela "ebü'l-fazl" 
künyesini vererek onun faziletli biri ol
masını umar. Künye bazan da ama için 
"ebu baslr" ( görenin babası), Azrail yahut 
ölüm için "ebu yahya" (hayatın babası) de
nilmesi gibi aksi anlam vermek üzere 
kullanılır. İbn ManzOr künyenin, tama
men ismin yerini alarak veya anılması 
hoş görülmediği zaman gizlenmesi ama
cıyla yahut saygı ifadesi olarak kullanıl
dığını söyler (Lisanü'l-'Arab, "kny" md.) . 
Arap geleneğinde yaş. mevki ve fazilet 
bakımından üstün olan kimselere künye
leriyle hitap etmek adaptan sayılır. özel
likle emirler bunun aksine davranılması
nı ve kendilerine adlarıyla hitap edilme
sini hakaret kabul ederlerdi. Bundan do
layı Kur'an'da EbG Leheb'in künyesinin 
zikredilmesi (Tebbet 111/1). onun kişili
ğinin saygınlığına değil adının (Abdüluz
za) "puta kulluk" anlamı taşımasına yo
rulmuştur. Ayrıca kafir ve müşrikler kün
yeleriyle meşhur iseler bu şekilde anıl
malarında bir sakınca görülmemiştir; ni
tekim Hz. Peygamber'in amcası EbG Ta
lib iman etmediği halde künyesiyle tanı
nıyordu. 

Künye kız veya erkek ayırımı yapılmak
sızın en büyük çocuğa göre verildiğinden 
ResGl-i Ekrem, Ebü'I-Kasım künyesini ilk 
çocuğu olan Kasım 'dan alırken sahabe
den Temlm ed-Dar! kızının adıyla Ebu Ru
kayye şeklinde künyelenmiştir. Öte yan
dan diğer çocuklarından birinin veya bir
kaçının adıyla künyetenenter de bulunu
yordu. Oğlu İbrahim doğduğunda Cebra
il'in Hz. Peygamber'e "Ya eba İbrahim" 
diye hitap ettiği rivayet edilir (DGiabi. ı. 

10). Hz. Osman'ın Ebu Amr, EbG Abdul
lah ve Ebu Leyla şeklinde üç künyesi var
dı. Hz. Ali'nin asıl künyesi Ebü'I-Hasan 
olrriakla birlikte ResGl-i Ekrem kendisine 
EbG Türab da (toprak babası) derdi; an-



cak İbnü's-Salah bunun künye şeklinde 
lakap olduğunu söyler (Mukaddimetü İb
ni'ş-Şala/:ı, s. 200). Künye öne çıkan bazı 
özelliklere. maharet ve kabiliyete göre 
de veriliyordu; "ebü's-seyf" (kı lı ç babası 

[ustası)) gibi. Hz. Peygamber. yanlış anla
rnalara yol açan veya çirkin manalar taşı
yan bazı ad ve künyeleri değiştirmiştir. 
Önemli bir davayı çözdüğü için kabilesin
de Ebü'I-Hakem künyesiyle anılan saha
biyi. "Hakem hükmün sahibi Allah 'tır" 
diyerek büyük oğlunun adıyla Ebu Şü
reyh şeklinde künyelemiştir (Ebu DavGd. 
"Edeb", 70) . Aynı şekilde hemen her ko
nuda çok bilgili bir kişi olduğu için yine 
Ebü'I-Hakem künyesiyle tanınan Ebu Ce
hi!' e "bilgisizlik babası" anlamındaki yeni 
künyesini de ilahi gerçeği anlamamakta 
direndiği için ResGl-i Ekrem takmıştır. 
Hz. Peygamber. kendi künyesinin kulla
nılmasını hitapta dağuracağı bazı sakın
calar yüzünden yasaklamıştır. Bu konu
da mezhepler arasında ihtilaf çıkmış. 
Şafiiler bunu onun hayatta olduğu süre
ce künyesinin kullanılması ile sınırlarken 
diğerleri yasaklamayı ad ve künyesinin 
beraber alınmasına tahsis etmişlerdir 
(Kalkaşe ndl, V. 408). Nitekim bir rivayete 
göre ResGl-i Ekrem. adını alan kimsenin 
künyesini ve künyesini alanın adını alma
sını yasaklamıştır. Ancak on sahabinin Hz. 
Peygamber'in adını ve künyesini birlikte 
aldıkları bilinmekte ve onun bu duruma 
söz konusu kişilerin kendisine olan sev
gilerinden dolayı müsamaha gösterdiği 
anlaşılmaktadır (Ebu Abdullah ibn Men
de, s. 8, 21-23) 

Çocuksuz kimseleri ve küçük çocukları 
künyelemek caiz görülmüştür. Nitekim 
ResGl-i Ekrem, Abdullah b. Zübeyr'i he
nüz bebekken dedesinin künyesiyle (Ebu 
Bekir) künyelemiş. çocuğu olmadığı hal
de Hz. Aişe künyelenmek isteyince de 
ona yeğeni Abdullah ' ın (Abdullah b. Zü
beyr) adıyla Ümmü Abdullah künyesini 
vermiştir (ibnü'I-Eslr. s. 27). Ebu Bekir 
gibi künyeleriyle anılan kimselerin isim
leri nadiren kullanılır; çünkü onların kün
yeleri isimlerinin yerini almıştır. Bu ko
nuda, sahabeden Ebu Hüreyre'nin bes
lediği bir kedi yavrusu sebebiyle adını 
unutturacak kadar öne çıkan "kedicik 
babası" anlamındaki künye ile tanınması 
meşhurdur. 

İbnü'I-Eslr. Kitdbü'l-Muraşşa'da kün
yenin aslını teşkil eden "eb" (baba) ve 
"ümm" (anne) kelimelerinin yanında "ibn" 
(oğul). "bint" (kız) ile "zG. zat" (sahip) keli
melerine izafetle türetilmiş çok sayıda 

künyeyi zikreder. Bunlara "bir şeyin aslı, 
özü. sahibi. kaynağı. varlık sebebi ve en 
ma h iri " gibi anlamlar verilerek insan. 
hayvan. bitki. yer, tabiat olayları. has
talıklar ve çeşitli eşya için çoğu zamanla 
isimleşmiş pek çok künye üretilmiştir: 
"Ebü'l-beşer" (insanlığın babası. Hz. Adem) : 
"ümmü' l-kura" (karyelerin anası . Mekke); 
"ebü'l-bu 'd" (uzaklıkların babası. uçsuz bu
caks ız çöl): "ümmü'l-habais. ümmü 'l
asam" ( çi rkinlikleri n 1 günah la rı n anası. içki) ; 
"ibnü's-sebll" (yol oğlu. yolcu): "ibnü'l-arz" 
(yer oğlu. garip yolcu): "bi nt ineb" (üzümün 
kızı. şarap); "bintü'l-cebel" (dağı n kızı. aksi
seda); "zü'l-celal" (ululuk sahibi, Al lah). "zü'l
fekar" (iki çatal sahibi. Hz. Al i'nin kılıcı): "za
tü'l-hareke" (kendi kendine hareket edebilen 
cis im): "zatü'r-rie" (akc iğer iltihabı. zatürre) 
gibi. 

Hadis ilminde ll. (V III. ) yüzyıldan sonra 
ravi sayısının artıp benzer isimlerin ço
ğalması ravilerin birbirine karıştınlma
sına yol açmış. buna bağlı olarak künye 
bilgisine ihtiyaç duyulmuştur. Künyeye 
dair ilk eserlerin Ahmed b. Hanbel. Bu
har!. Müslim. Nesa!. Ali b . Medlnl. İbn 
Ebu Hatim. İbn Hibban. Hakim en-Nisa
bGrl ve Ebü Bişr ed-Dülabi gibi muhad
disler tarafından yazıldığı görülür (Ket
tani, s. 120- 121 ). Ayrıca tabakat. rica! ve 
tarih kitaplarında ravilerin biyografile
rinde künyelerinden mutlaka söz edilir. 
bazılarında ise bu konuya müstakil bö
lümler ayrılmıştır. İbnü's-Salah ravileri 
hem künyesi hem ismi olanlar. künyele
riyle tanınıp ismi bilinmeyenler. ismi ve 
künyesi olduğu halde künye ile lakapla
nanlar. iki veya daha çok künyesi olanlar. 
ismi bilinen. fakat künyesinde ihtilaf edi
lenler, künyesi bilinip isminde ihtilaf edi
lenler. az da olsa hem isminde hem kün
yesinde ihtilaf bulunanlar. ismi ve kün
yesinde ihtilaf bulunmayanlar. ismi bilin
diği halde künyesiyle meşhur olanlar şek
linde dokuz gruba ayırır (Mukaddimetü 

İbnü 'ş-Şala/:ı, s. 198-202 ). Künye konu
sunda yukarıda anılanlar dışında İbn Adi. 
Halife b. Hayyat. Muhammed b. Hablb, 
Ebu isa et-Tirmizi. İbn Abdülber en-Ne
merl. Zehebl. Süyutl. Murtaza ez-Zebldl 
gibi alimler de eser yazmıştır. Ayrıca ule
ma. edip. şair ve ümeradan ünlü kişile
rin künye ve lakaplarıyla ilgili eserler ka
leme alınmıştır: Şeyh Abbas ei-Kumml'
nin el-Künd ve'l-el~iib'ı bu türden bir 
çalışmadır. 
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Eski bir ölçek. 

İlk önce Sumerler'in hüküm sürdüğü 
Babil (Irak) topraklarında daha çok kuru 
gıdanın ölçümünde kullanılan kürrün Su
merce'deki aslı gurdur. Akkadca kurru, 
İbranice kor. Ararnice kura. Asurca karu. 
Süryanlce kOr. kura. Ermenice kOr. kor. 
kora. Grekçe koros. Latince corus. Arap
ça k ür kelimeleri de aynı asıldan gelmek
tedir. Halbuki Costantia (Kıbrıs) pisko
posu Aziz Epiphanius (ö. 403) kelimenin 
etimolojik tahlilinde bir yandan İbranice'
den alındığını belirtirken diğer yandan 
aslen Süryanlce'de "yığ ın " anlamına ge
len kerce kelimesiyle ilişkisine işaret et~ 

mektedir. Buna göre 30 müdy (Latince 
modi us) üst üste yığıldığında bir deve yü
kü oluşturur (Epiphanius' Treatise, s. 40) . 

Uygurca'da kur. küre. küri ve kürre gibi 
farklı şekillerde telaffuz edilen yaklaşık 
22.4 kilogramlık tahıl ölçeğinin (Rasanen, 
s. 31 O; Clauson. s. 737) kür ile ilişkisi araş
tınlmaya değer. Kelime bazı Avrupa dille
rinde cor, cora, core ve kor şeklinde kul
lanılmıştır. 

K ür (kor) Yeni Ahid'de bir tahıl ölçeği 
olarak geçmektedir (Luka, 16/7) İbrahim 
en-Nehai. İbn Sir'in ve Hasan b. Salih gibi 
tabiinden gelen bazı rivayetlerde 1 kür 
hacmindeki suyun necaset tutmayacağı 
belirtilmektedir (Abdürrezzak es-San 'a
nl, 1, 8 1) 

Diğer ölçü birimleri gibi kürrün de dö
nem. bölge ve ölçülen şeyin cins ya da 
vasfına göre farklı değerler aldığı, ayrıca 
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