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KÜLSÛM b. HÝDM

( كلثوم بن الهدم )

Ebû Kays Kül sûm
b. el-Hidm b. Ýmrüilkays
el-Amrî el-Evsî el-Ensârî

(ö. 2/624)
Hicret sýrasýnda

Hz. Peygamber’i Kubâ’da
misafir eden sahâbî.

˜ ™

Evs ka bi le si nin kol la rın dan Amr b. Avf oğul la rı na men sup tur. Hic ret ten ön ce İslâ mi yet’i ka bul et ti ği, Kubâ’da ya şa dı ğı, Kays ad lı bir oğ lu, Umey re ad lı bir kı zı ve Hi lâl b. Ümey ye’nin an ne si Üney se ad lı bir kız kar de şi nin ol du ğu bi lin mek te dir. Resûli Ek rem hic ret sı ra sın da Kubâ’ya gel diğin de o sı ra da bir hay li yaş lı bu lu nan Külsûm b. Hidm’in ya nın da Hz. Ali gelin ce ye ka dar mi sa fir kal dı. Kay nak lar da fark lı riva yet ler bu lun mak la bir lik te (Buhârî,“Me
nâšıbü’len½âr”,46;İbnHişâm,II,494;Ta-
berî,II,382) Resûli Ek rem’in 8 Re bîülev vel 
1 (20 Ey lül 622) ta ri hin de Kubâ’ ya ulaş tı ğı 
ve 12 Rebîülev vel (24 Ey lül) Cu ma gü nü Me di ne’ye git mek için ha re ket et ti ği genel lik le ka bul edil mek te dir. Yo la çık ma dan ön ce Hz. Pey gam ber ge ce le ri Kül sûm’ün evin de kal dı, gün düz le ri de Sa‘d b. Hay seme’nin evin de ken di si ni zi ya re te ge len lerle gö rüş tü. Kubâ’da iken Kül sûm’ün evi nin önün de ki hur ma ku rut ma ye ri ni de içi ne alan (Şâmî,III,380) ilk mes ci din ya pı mında biz zat ça lış tı. Kül sûm’ün evi kıb le nin de ğiş me sin den son ra ye ni den in şa edi len Kubâ Mes ci di’nin gü ne yin de kal dı.Kül sûm b. Hidm’e ait evin o dö ne min şart la rı içe ri sin de mi sa fir ağır la ma ya en uy gun ev ler den bi ri ol du ğu an la şıl mak tadır. Hz. Pey gam ber’le bir lik te Hz. Ali, Zeyd b. Hâ ri se, Hz. Pey gam ber’in âzat lı la rı Ene
se (Üney se) ile Ebû Keb şe, Hz. Ham za, Ebû Ubey de b. Cerrâh, Habbâb b. Eret, Sü heyl b. Beyzâ, Safvân b. Beyzâ, İyâz b. Zü heyr, Ab dul lah b. Mah re me, Vehb b. Sa‘d b. Ebû Serh, Ma‘mer b. Ebû Serh, Amr b. Ebû Amr, Umeyr b. Avf, Ebû Mer sed Ken nâz b. Ha sîn (Hu sayn) ve oğ lu Mer sed ile Sa‘d b. Hav le de Kül sûm’ün evin de kal dı. Bu ev de hic ret ten son ra da mi sa fir ağır la ma işi sür dü rül dü. Habbâb b. Eret’in hic retten son ra Kül sûm’ün ve fa tı na ka dar onun evin de kal dı ğı bi lin mek te dir. Ay rı ca Ha beşis tan’dan Mek ke’ye dön müş olan Mik dâd b. Amr da Me di ne’ye ge lin ce bir sü re Külsûm’ün evin de mi sa fir kal dı. Cö mert ve sâlih bir zat olan Kül sûm b. Hidm, Re sûlul lah ta ra fın dan Ham za b. Ab dülmut ta lib 

baş la dı ğı hal de za man la ser best an la yı şı be nim se miş tir. İki uzun şi ir de ne me si ne rağ men da ha çok kı sa met ni ter cih et miştir. Ve zin ve ka fi ye de de gele nek ten yo la çık mış, ki şi li ği ni bul duk tan son ra ser best an la yış ta ka rar kıl mış tır.Şi ir le ri nin ke li me kad ro su bü yük öl çü de ko nuş ma di li ve halk di li nin imkânla rı na da ya nır. Bun dan do la yı üslûbu ya lın, açık, ta bii, sa de ve sa mi mi dir. Bu ni te lik le re rağ men şii rin nes rin tu za ğı na düş me sine izin ver mez. Me tin ler mıs ra la rın na zım bi ri mi ve ya bü tün için de ki ya pı sı; tek rar, aso nans, al li te ras yon sa nat la rı; yer yer ka fi ye, re dif ve vez nin sağ la dı ğı ri tim ve âhenk le bel li bir mûsi ki yi el de eder. Benzet me ler de onun şi ir le ri ni renk len di ren önem li bir un sur dur. Dil ve üslûbun da 
1960’lar dan son ra ki dö nem de az da ol  sa halk di lin den ya zı di li ne doğ ru bir kayma göz le nir. Ay rı ca ba zı me tin ler de bi raz da ha ka pa lı imaj ve sem bol ler le örül müş üslûp gay re ti dik ka ti çe ker.Tam an la mıy la ve bü tün şi ir le riy le, Cum hu ri yet son ra sı Türk şii rin de gö rü len her han gi bir edebî grup ve ya an la yı şa dahil edi le me yen Ca hit Kü le bi, 1930’lar dan 
1990’ la ra uza nan dö nem de ki Türk şiirind e ge le nek çiz gi si ne çok ya kın ve millî kaynaklar dan bes le nen, fa kat ken di ne has, fer dî ve ori ji nal şi ir ko za sı ör me ba şa rısı na ulaşmış bir şa ir dir. Bi rin ci Yeni’nin garipliği ve mev cut şi ir ge le ne ği ne tep ki sinin, İkin ci Ye ni’nin top lum dan ko puk lu ğu, ka pa lılığı ve so yut imaj düş kün lü ğü nün, sos yal / sos ya list ger çek çi le rin Mark sist ide oloji ekse nin de ki top lum cu lu ğu nun hâkim ol duğu dö nem ler de ki mi za man ken di “ben”i üze ri ne ka pa nan Kü le bi, ki mi za man da mem le ke ti ne ve mem le ke ti nin in san la rı na yö nel miş, bu iki dün ya ya ait ka lı cı, gü zel, sı cak ve sa mi mi şi ir ler kaleme al mış tır.

Eserleri.Şiir: Ada mın Bi ri (1946), Rüz
gâr (1949), Ata türk Kur tu luş Savaşınd a 
(1952), Ye şe ren Ot lar (1954), Süt (1965), 
Şi ir ler (1969), Türk Ma vi si (1973), Sıkınt ı 
ve Umut (1977), Yangın (1980), Bütün Şi
ir le ri (1982), Güz Türkü le ri (1991). Nesir: 
Şi ir Her Zaman (1985), İçi Sevd a Do lu 
Yol cu luk (1986). Tercüme: Renate (1947), 
Pa pat ya Fa lı (1965), Av ru pa Kon se yi Ül
ke le rin de Ana di li Öğretim i (1974).

BİBLİYOGRAFYA:Mu zaf fer Uy gu ner, Ca hit Kü le bi, İstanbul
1991;Ve ci hi Ti mu roğ lu, Ca hit Kü le bi, An ka ra 

1995;Ca hit Kü le bi’ye Say gı (haz.MustafaŞerif
Onaranv.dğr.),Ankara1998;İs ma il Çe tiş li, Ca hit 
Kü le bi ve Şi iri, Ankara1998;Mus ta fa Şe rif Onaran, A’dan Z’ye Ca hit Kü le bi, İstanbul2004.

ÿİsmailÇetişli

An ka ra’da öl dü, me za rı 2010’da Nik sar’a nak le dil di. Ge nel de dı şa dö nük, ha ya tı ve ya şa ma yı se ven bir miza ç ser gi le yen şa ir ay nı za man da has sas, kı rıl gan ve çe kin gen ki şi lik özel lik le riy le dik ka ti çe ker.Ca hit Kü le bi’nin şi ire olan il gi si Si vas Erkek Li se si’nde ge li şip şe kil len miş, ilk şi iri “Gur bet Acı sı” 1933’te Top lan tı der gisin de ya yım lan mış tır. Bu ta rih ten 1938’e ka dar ki dö nem sa nat ha ya tı nın çı rak lık dev ri ola rak de ğer len di ri le bi lir. Asıl şi ir üslû bu na 1940’lı yıl lar da ka vu şur. Top
lan tı, Yü cel, Genç lik, So kak, Var lık, 
Ül kü, İs tan bul, Ya ra tış, Kay nak, Türk 
Di li, Ye ni lik, Hi sar, Hür ri yet Gös te ri, 
Yaz ko Ede bi yat şi ir le ri ni ya yım la dı ğı dergi ler dir. Di ğer tür le re faz la il ti fat et me yen Kü le bi şi iri ama cı ve he de fi yi ne ken di si olan söz sa na tı ola rak be nim ser. Ona gö re şi ir in sa nın ana di li çal gı sın da söy le di ği bir tür kü dür. Mü şah ha sın dün ya sı nı ifa de yi önem se yen şa iri so yut dün ya pek il gi lendir mez. Kü le bi, bel li bir çev re ve ya ta bi at için de gün lük ha ya tın çe şit li gö rü nüm le ri, ih sas la rı, ümit le ri, kı rı lış la rı, se vinç le ri ve hü zün le ri nin pe şin de dir. İn sa nı, top lu mu ve ta bi atı ta rihî de rin lik ve fel sefî bo yut ta ya ka la ma en di şe sin den uzak tır. Yaz dı ğı 
150 ci va rın da ki şii rin içe ri ği ba kı mın dan “ferdî ben” ve “ben”in dı şın da ki in san la dün ya gi bi iki ana ek sen çev re sin de yoğun la şır. Şi ir le ri nin bü yük bir kıs mın da ken di “ben”i üze rin de du rur. Sev gi, aşk, öz lem, ay rı lık, gur bet, ya şa ma se vin ci, yaş lan ma, öte duy gu su, bed bin lik, ölüm, ta bi at ve sa nat ferdîli ğin asıl te ma la rı nı teş kil eder. Şi ir le ri bü yük öl çü de ha yat ve hâtı ra la rın dan ge li şir. “Ferdî ben”in dı şında ki dün ya, in san ve olay lar üze rin de yoğun la şan şi ir le ri sos yal ol ma ni te lik le riy le be lir gin le şir. Bü yük öl çü de mem le ket konu su et ra fın da to par la na bi le cek olan bu şi ir ler onun mem le ke ti ne ve in sa nı na duydu ğu sev gi den güç alır. Yer yer ro mantik, yer yer rea list ba kış açı sıy la, sı cak ve sa mimi üslûbuy la mem le ket coğ raf ya sı, in sa nı ve ta bi atın dan man za ra lar su nan Kü lebi “mem le ket ede bi ya tı”nın önemli şairlerin den dir. Ge le nek sel ya pı için de şiire 
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“Risâle fîhâ mâ ye ci bü £ame lühû ma£a £Ömer elFûtî” (a.g.e.,II,271); “Risâle fî şeßni’limâß” (a.g.e.,II,351); “Risâle fi’l¼aŠ £ale’lcihâd” (a.g.e.,II,469); “Fetvâ fî mülâze me ti’ttaš½îr fi’sse fer e¦nâße Ra ma²ân” (a.g.e.,III,191); “Risâle fî şeßni £ašdi’nnikâ¼” (a.g.e.,III,439-440); “Risâle fi’½½ul¼” (a.g.e.,III,447); “Fetvâ fî ¼ükmi’lmu¹al laša” (a.g.e.,IV,630); “Urcûze fi’lme×âhi bi’ler ba£a” (a.g.e.,V,41) (ba 
zıkişileregönderdiğimektuplarınyazma
nüshalarıiçinbk.a.g.e.,I,326,329,333,
335-336,340,342;II,249,266,496,500,
501;III,137,307,308;IV,46,526;V,102,
104,468,597,598,605-608). Bun lar dan, Al man sey ya hı He in rich Barth’ı hi ma ye et me si için Ah me dü Lob bo’nun to ru nu Mâsînâ Sul ta nı III. Ah me dü’ye gön der diği mek tup Barth’ın se ya hatnâme si için de ya yım lan mış tır (Tra vels and Dis co veries 
in North and Cen tral Af ri ca,London1965,
III,764-767;ayrıcabk.Hunwick,IV,129;
Barth’la ilgilibirmektupvebazı kasi-
delerinyazmanüshalarıiçinbk.Fih ri sü 
maÅ¹û¹âti Mer ke zi A¼med Bâbâ,I,341,
351,352;III,493;birkasidevemektubun
metniiçinbk.SidiAmarOuldEly,s.249-
252). 2. Æa½âßid (na‘tlara,tevhidveta-
savvufa dair manzumelerine, muhtelif
şahsiyetlerimethetmekiçinyazdığıka-
sidelere,Ticâniyye’yieleştirdiğişiirlerine
veyazmanüshalarınadairbirlisteiçinbk.
Hunwick,IV,121-127;Fih ri sü maÅ ¹û¹âti 
Mer ke zi A¼med Bâbâ, I,277,374,376,
387,401,407;II,71,109,143,285,313,
327,337,347,449;III,258,306,361,405,
439,447,470;IV,92-93,110-111,166,225,
616;V,549). Man zu me le ri ara sın da il gi çeken ba zı la rı şun lar dır: “Æa½îde (Man¾ûme) fî med¼i’rResûl” (yazmanüshalarıiçin
bk.a.g.e.,I,256-259,261-262;II,155,212,
453,471,521;III,353,574;IV,79;V,371); “Æa½îde” (OsmanlıSultanıAbdülmecid’in
methinedairdir;yazmanüshasıiçinbk.
AbdülkådirMemmâHaydere,I,274;Fih
ri sü maÅ¹û¹âti Mer ke zi A¼med Bâbâ,I,
353); “Man¾ûme fî ¼ik me ti nüzûli £Îsâ £aley hi’sselâm” (yazmanüshasıiçinbk.
AbdülkådirMemmâHaydere,I,273-274); “Ed£iye man¾ûme” (yazmanüshalarıiçin
bk. Fih ri sü maÅ¹û¹âti Mer ke zi A¼med 
Bâbâ,I,284;duavetevessülleilgilikasi-
deleriiçinbk.a.g.e.,I,287-288,290,295;II,
276,421,471). 3. Bu³ye tü’lelf fî cevâbi 
İbn Yir koy Telf. Kådirî iken da ha son ra elHâc Ömer’in ta le be si olup Ticâniy ye tari ka tı na in ti sap eden Mâsînâlı Muhtâr b. Vedîatul lah’ın (YirkoyTelf) Teb ki ye tü’l
Bekkâßî (a.g.e.,I,374) ad lı red di ye si ne kar şı ka le me alın mış tır (a.g.e.,II,196;IV,

Küntî ağa be yi nin 1848’de ve fa tı nın ardın dan zâvi ye ve med re se nin ba şı na geçti. 1850 yı lın dan iti ba ren yer li le re ve Fransız sö mür ge ci le ri ne kar şı ci had ha re ke ti ni ya yan elHâc Ömer’in 1854’te kur du ğu Tekrûr (Tu ku lör) Dev le ti, Mâsînâ böl gesi ne hâkim ol ma ya baş la dıy sa da Küntî, Tevârik ler (Tua reg ler), Fûlânîler ve ba zı Ber berî ka bi le le riy le oluş tur du ğu it ti fak sa ye sin de Tin bük tü’de gü cü nü ko ru ma yı ba şar dı. 1853’te İn gil te re adı na ça lı şan Al man sey ya hı He in rich Barth’ı ka bul ede rek onu ken di le ri ne tes lim edil me sini is te yen Mâsînâ Sul ta nı III. Ah me dü ve çev re de ki ka bi le le re kar şı hi ma ye al tı na al dı. Barth Lon dra’ya dön dük ten son ra İn gil te re kra li çe si Küntî’ye bir te şek kür mek tu buy la kıy met li he di ye ler gön der di. Küntî’nin elHâc Ömer’e kar şı sür dür dü ğü çe tin mü ca de le, elHâc Ömer’in 1864’te bir sa vaş sı ra sın da Küntî’nin adam la rı tara fın dan öl dü rül me siy le ne ti ce len di. Güçlü ra kip le ri ni or ta dan kal dır ma sı nın ar dından hilâfe te han gi ta ra fın da ha lâyık ol duğu tar tış ma la rı yü zün den Fûlânîler’le olan it ti fa kı bo zu lan Küntî’yi elHâc Ömer’in oğ lu Ah med Tâl, Sa re di na’da öl dür dü (15 

Ramazan1281/11Şubat1865), Küntî ora da def ne dil di. Tin bük tü ve çev re si böy le ce Tekrûr Dev le ti’nin hâki mi ye ti ne geç ti. Fran sız lar’ın Mer kezî Su dan’da ilerle me le ri ve ti ca re ti kon trol et me te şebbüs le ri kar şı sın da İn gi liz ler’in yar dı mı nı sağ la ma ya ça lı şan Küntî, Mâsînâ Dev leti yö ne ti ci le ri ni ha li fe de ğil emîr ola rak gör müş, on la ra ve elHâc Ömer’e kar şı böl ge de meşrû yö ne tim ola rak Fas Alevî sul tan la rıy la dev rin en bü yük İslâm dev le ti olan Os man lı Dev le ti’nin hâki mi ye ti ni savun muş, ken di si ni de bun la rın böl ge de ki tem sil ci si ka bul et miş tir.
Eser le ri. Küntî’nin te lif le ri nin ta ma mına ya kı nı kü çük ha cim li risâle, mek tup ve man zu me ler den oluş mak ta dır. 1. Re

sâßil (fıkhîkonularlailgilirisâleleridev-
letadamları,kabilelideriveyaulemâdan
birçokşahsiyetegönderdiği,odönemde
bölgedemevcutdinî-tasavvufî-siyasîfikir
veilişkileriyansıtanmektuplarıveyazma
nüshalarınadairbirlisteiçinbk.Hun-
wick,IV,127-133). Fıkhî ko nu la ra da ir ba zı risâle ve fet va la rı şu baş lık la rı ta şı makta dır: “Ec vi be fıšhiy ye” (yazmanüshaları
içinbk.AbdülkådirMemmâHaydere,I,
145-146,222); “Cevâb fî a¼kâmi’lhe dâyâ li’sselâ¹în” (“Mektûb fî a¼kâmibey£i’l
mil¼bi’¹¹a£âm”veİbnFûdî’ninHidâye
tü’¹¹ullâbadlıeserihakkındakicevabıy-
labirlikteyazmanüshasıiçinbk.Fih ri sü 
maÅ¹û¹âti Mer ke zi A¼med Bâbâ,I,358); 

ile kar deş ilân edil di. Külsûm Me di ne’de, hic ret ten kı sa bir sü re son ra ve fat eden ilk sahâbîler den dir (Taberî,II,397).
BİBLİYOGRAFYA:İbn Hişâm, esSîre, II,137-138,494;İbn Sa‘d, 

e¹ªa ba šåt, I,233;III,9,22,44,47-49,161,165,
404,407-408,410,415,417-418,623-624;VIII,
349;Ta berî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl),II,382,397;İbn Ab dül ber, elİstî£âb, III,1327-1328;İb nü’lEsîr, 
Üs dü’l³åbe, IV,495-496;İbn Kesîr, elBi dâ ye, 
III,174,197,229,235;İbn Ha cer, elİ½â be, III, 
305;Semhûdî, Vefâßü’lvefâ biaÅbâri dâri’l
Mu½ ¹a fâ (nşr.M.MuhyiddinAbdülhamîd),Bey-
rut1374/1955,I,244;Şâ mî, Sü bü lü’lhüdâ, III, 
379-383;Kök sal, İslâm Ta ri hi (Medine),I,6-7,
148;Mu ham med Ha mî dul lah, İslâm Pey gam be ri 
(trc.MehmetYazgan),İstanbul2014,s.155.

ÿOsmanÇetin

– —KÜNTÎ, Ahmed b. Muhammed
( أحمد بن محّمد الكنتي )

Ahmed el-Bekkây b. Muhammedb. Muhtâr el-Vâfî el-Küntî
(ö. 1281/1865)

Kådirî þeyhi ve Mâlikî fakihi.
˜ ™

1802 yı lın da bu gün Ma li’de bu lu nan Tin bük tü’nün ku zey do ğu sun da ki Ezevâd böl ge sin de Mebrûk ad lı yer le şim mer kezin de doğ du. Ba tı Sah râ’da ki Kün te ka bile si nin Evlâdü’lVâfî ko lu na men sup tur ve Kådi riy ye şey hi Sîdî Muhtâr elKüntî’nin 
(el-Kebîr) to ru nu dur. Ba ba sı Mu ham med b. Muhtâr, Kådi riy ye ta ri ka tı nın Bekkâiy ye ko lu nun ku ru cu su ka bul edi len büyük atala rın dan Sîdî Ah med elBekkây’ın (Bekkây 

el-Kebîr,XVI.yüzyıl) anı sı na adı nı Ah med elBekkây (elBekkâ’) koy du. On dan ay rılma sı için Bekkây esSag¢r di ye anı lır. İlk eği ti mi ni de de si ve ba ba sın dan al dı. De desi Muhtâr elKüntî’nin kur du ğu Kün tiy ye Zâvi ye si ve Med re se si’nin şeyh i olan ba bası nın 1826’da ve fa tı üze ri ne ağa be yi Sîdî Muhtâr esSag¢r ile birlikte Tin büktü’ye yer leş ti. Mâsînâ, So ko to, Hükâ r (Ho gar) ve Tüvât böl ge le ri ne sık sık yolcu luk yap tı. Hac dö nü şü 1833 yılında gel di ği So ko to’da beş yıl ika met eden Ticânî şey hi elHâc Ömer Tâl ile gö rüş tü. Ağabe yi ile bir likte 1833’te çev rede hâkim olan Fûlânî kabile si li de ri, Kådirî şey hi ve Mâsînâ Sulta nı Ahme dü Lob bo ile (Se ku Ama du) vardıklar ı an laşma ge re ği otuz yıl ka dar ona tâbi ola rak Tin bük tü ve çevresini yö netti ler. Ah me dü Lob bo ile birlikte ra kip le ri elHâc Ömer’e kar şı çe tin bir mü ca de le ye gi riş ti ler. Temel de si ya sal ve eko no mik se bep ler den kay nak la nan bu mü ca de le Küntî’nin Ticâniy ye ta ri ka tına kar şı sert hü cum lar da bu lun ma sın da önem li rol oyna dı.


