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Ebfı Ömer Muhammed b. Abdirrahman 
b. Muhammed el-Mahzfımi el-Mekki 

(ö. 291/904) 

L 

K;riiat-i seb'a imamlarından 
Ebfı Ma'bed İbn Kesir'in 
meşhur iki ravisinden biri. 

_j 

195 (81 1) yılında muhtemelen Mekke'
de doğdu . Mahzumoğulları'nın mevlası

dır. Kunbül lakabıyla meşhur olması , 

"kunbll" denen ve tedavi maksadıyla sığır 
cinsine içirilen bir ilacı gözleri için kullan
ması sebebiyledir. Mekke'de yaşayan ve 
Kunabile diye anılan bir kavme mensubi
yetinden dolayı bu lakapla anıldığı da ileri 
sürülmüştür. eJ-Vdff'de künyesinin Ebu 
Amr olarak zikredilmesi herhalde bir bas
kı hatasıdır. Ebü'I-Hasan Ahmed b. Mu
hammed b. Avn en-Nebbal ei-Kawas'tan 
arz yoluyla kıraat öğrendi. İbn Keslr'in di
ğer meşhur ravisi Bezzl'den de istifade 
etti. Yaküt ei-Hamevl'nin onu kıraat-i 
seb'a imamlarından İbn Keslr'in ( ö. 120/ 

738) talebesi olarak göstermesi (Mu'ce
mü'l-üdeba', XVII. 17) bir sehiv eseri ol
malıdır. Mekkeli pek çok talebe kıraat il
minde Kunbül'den faydalandığı gibi uzak 
yerlerden gelerek onun derslerine katı
lanlar da olmuştur. Kitabü's-Seb'a'nın 
müellifi İbn Mücahid 278'de (891) Bağ
dat'tan gelip ondan bir müddet okumuş, 
yine Bağdat kurrasından İbn Şenebuz iki 
yıl müddetle Mekke'de mücavir olarak 
kalmış ve Kunbül'den kıraat dersleri al
mıştır. Muhammed b. İshak ei-Cessas, 
Muhammed b. Musa ez-Zeynebl, Abdul
lah b. Ömer b. Şenebuz ei-Vasıtl. Muham
med b. Abdülazlz b. Sabbah da bu ilirnde 
ondan istifade edenlerden bazılarıdır. 
Kunbül ölümünden yedi veya on yıl önce 
kıraat okutınayı bıraktı. İbnü'I-Münadl, 
hayatının son yıllarında onun zihnl mele
kelerinin bozulduğunu söylediğine göre 
(Zehebl. Ma'rifetü'l-/5:urra', ı . 453) bu dö-

nemde derslerini kesmesinin buna bağlı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Hayatının ortalarında ancak ilim ve fa
zilet sahibi kimselerin tayin edildiği Mek
ke şurta arnirliği görevinde de bulunan 
Kunbül için Zehebl "şeyhu'l-mukriln, 
mukriü ehli Mekke" ifadelerini kullan
mıştır. Yaküt'a göre de İbn Keslr'in kıra
ati onun yoluyla yayılma şansı bulmuştur. 
Kıraat ilmini bizzat İbn Keslr'den tahsil 
etmediği halde imamların ravilerini iki 
ile sınıriayarak telif edilen kıraat-i seb'aya 
dair eserlerde (mesela bk. Me kk! b. Ebu 
Tali b. s. ı 75- ı 94) İbn Keslr kıraatinin iki 
ravisinden biri olarak Kunbül'ün tercih 
edilmesi herhalde onun bu ilimdeki oto
ritesi, bu kıraati icradaki başarısı, bunun 
tabii sonucu olarak rivayetinin güvenle 
ve yaygın bir şekilde okunmasıyla doğru
dan ilgilidir. Kunbül'ün kıraat rivayetini 
İbn Keslr'e ulaştıran sened şöyledir: Kun
bül- Ahmed b. Muhammed b. Avn en
Nebbal- Ebü'l-ihrlt Vehb b. Vadıh- is
mail b. Abdullah ei-Kıst - Şibl b. Abbad 
ve Ma'ruf b. Müşkan - İbn Keslr. 

Muhammed b. Abdurrahman b. lsa er
Radi es-Susl. Risale fi il]tildti rivayetey 
el-Bezzi ve .Kunbül li ~ıra'ati İbn Ke
şir adıyla bir eser kaleme almıştır (yazma 
nüshas ı için bk. el-Fihrisü 'ş-şamil: 'ULa
mü'l-~ur'an, mal]tütatü'l-/5:ıra'at, Il, 535) . 
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!il TAYYAR ALTlKULAÇ 

KUNGRAT 

Başlangıçta bir Moğol kabilesi, 
sonraları Orta Asya'da 

bir Türkmen kabilesinin adı, 
Orta Orda Kazan Hanlığı'nın 

beş boyundan biri. 

-, 

_j 

Moğollar'da bir kabile adı olarak Kun
grat. Konkirat, Konkurat, Konırat, Kun
girat ve Onggirat şeklinde değişik biçim
lerde geçer. Kazak tarihçisi Niğmet M ın-

KUNGRAT 

jan, Kungratlar'la ilgili ilk bilgilere Çin'de 
Liau (Liao) ve Jin (Ch'in) hükümdarlıkları 
zamanında (XII. yüzyıl) yazılan belgelerde 
rastlandığını , Liau ve Jin hükümdarlıkla
rı döneminde Kungratlar'ın Moğolistan 
ovasında yaşayan tanınmış kabilelerden 
biri olduğunu belirtir. Reşldüddin Fazlul
lah-ı Hemedanl. Cami'u't-tevaril]'inde 
Kungratlar'ın önceleri Çin ile Moğolistan 

arasındaki Utadjie adlı bir bölgede ikamet 
ettiklerini ve Moğollar'la sıkı bir münase
bet kurduklarını , batısında Moğol. güney
batısında Tatar kabileleri, güneydoğusun
da Jin hükümdarlığı ile sınırı olduğunu 
yazmakta; Jurluk-Mergen, Kubay-Şire 
ve Tu s bu- Dau d olmak üzere üç kabileye 
ayrıldıklarını ve içlerinden birçok emlrin 
ve soylu kadının çıktığını belirtmektedir. 
Kazak tarihçisi Tınışpayev de Moğol tarih
çilerinden Sanen Sesen'in verdiği bilgilere 
dayanarak Kungratlar'ın Büyük Moğollar 

grubundan Kok Moğollar kabilesine men
sup olduğundan söz eder. Kazak Soviet 
Entsiklopediyası'nda Kungratlar'ın es
ki Kiyat (Kiyan) kabilesinin soyundan gel
diği ya da Kiyatlar'la aynı kökten olan 01-
honut, Honhirat soyuna dayandığı, ön
celeri Moğol halkının içinde olduğu ve bu 
kabilenin Ergenekon'dan çıktığı yazılıdır. 
Kaynaklardaki bilgilere göre Kungratlar 
iki büyük birliğe ayrılmıştır. Bu iki birliğe 
Friedrich Wilhelm Radloff "altı ata göğün 
oğlu, altı ata göğün kuşu" gibi ad koy
muştur. Kazak şecerelerinde de Kungrat 
kabilesi " altı ata köktenşe (kötenşe). yedi 
köşe göğün oğlu" diye ikiye ayrılmakta ve 
onlardan on üç kabilenin oluştuğu belir
tilmektedir. Köktenşeden doğan altı ata 
Sangılı . Suyümbay. Suttimbay, Akkoşkar, 

Amantay, Jamantay; Köktin ulından (gö

ğün oğ lu ndan) doğan yedi köşe Baylar, 
Jandar, Orazkeldi, Karasirak, Tokbolat, 
Kulşiağan ve Alğı'dır. Bazı şecerelerde 
Kungratlar'ın yukarıda belirtilenlerin dı
şında Boşman , Karaköse, Jetimder ve 
Küyıskansız adlı kabileleri de geçmekte
dir. Kungratlar kendilerini bu şekilde ta
nıtarak asil bir kökten geldiklerini göster
mek istemişlerdir. Nitekim Cengiz Han'ın 
annesi Ulun Eke, Kungrat kızı idi. Babası 
Yasukay Satır Cengiz'i anne tarafı olan 
Kungrat kabilesinden bir kızla evlendir
miştiL Cengiz'in bu ilk eşinden oğulları 
Cuci, Çağatay. Ögedey ve 'Ilıluy doğmuş
tur. 

Cengiz Han'ın liderliğindeki Moğol isti
lası genişlediği sırada aynı çatı altında ya
şayan Kungrat kabileleri Cengiz Han'ın 
baskısı altında kaldılar ve başka kabile
lerle birleşerek 1200 yılında Alguybulak 
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KUNGRAT 

denen mevkide Cengiz Han ve On Han'a 
karşı savaş hazırlığı içine girdiler. Bu du
rumu kayınpederi Tay'dan öğrenen Cen
giz, Onon nehrinden geçip bu kabileterin 
oluşturduğu askeri birliği mağ!Cıp et
t i. Bu olaydan sonra Kungratlar Cengiz 
Han'ın doğrudan hakimiyeti altında kal
dılar. 120 1'de Kungrat kabilesi tekrar 
Cengiz' e karşı birlik oluşturdu. Cengiz 
Han ve On Han'ın askerleri bu birliği ikinci 
defa yenip idareleri altına aldılar. Cengiz 
Han'ın himayesine giren Kungratlar XIII. 
yüzyılda batıya düzenlenen bütün sefer
lere katıldılar. Bundan sonra Kungrat ulu
sunun bir kısmı Moğollar'la birleşerek 
asimile oldu, bir kısmı da batıya doğru 
göç ederek Orta Asya'ya gitti. Bu sonun
cuları Kazak, Özbek, Karakalpak ve Kırgız 
halklarıyla karıştı. Daha sonra Moğol isti
lası sırasında Kungrat adı göç ve seferler 
dolayısıyla batıya doğru taşındı. Böylece 
Kungrat. Aral denizinin güneyindeki Öz
bek ve Karakalpaklar arasında bir kabile 
ismi olarak belirdi. Kazak halkına dahil 
olan Kungratlar, Orta Orda Kazak Hanlı
ğı ' nın beş boyundan birini teşkil etti. Ka
zaklar arasındaki Kungratlar. 191 7 Bolşe
vik ihtilali'ne kadar Kazakistan'ın güne
yinde hayvancılıkla meşgul oldular. Kışları 
güneyde, yazları kuzey bölgesindeki Kor
galjın gölü arasında gidip geliyorlardı. 

Şeybant Han'la beraber Maveraünne
hir bölgesine göç eden Kungratlar Hive 
Hanlığı'nın temelini oluşturdu. 1360 yı
lında Kungrat asıllı Hüseyin Safi Harizm'i 
zaptetti. Hive'nin 1371'de Timur'un eline 
geçmesi sırasında öldü ve yerine kardeşi 
Yusuf Safi geçti. O da Timur'la giriştiği 
mücadelede hayatını kaybetti. 1420'de 
Kungratlar Volga'nın aşağı bölgelerine in
diler. Burada Kungrat Başbuğu Haydar 
Mirza önce Ulu Muhammed'i destekledi; 
ardından Kiçi Muhammed'in tarafına 
geçti. Haydar Mirza'nın Kungratlar'dan 
oluşan üç t ümen (30.000) adamı vardı; 

Toktamış'ın tarunu Seyyid Ahmed onun 
desteğiyle Kırım'a hakim oldu. Haydar 
Mirza'nın ölümü üzerine Kungratlar'ın 
büyük bir kısmı Volga yakınlarına gelip 
buradan da muhtemelen Özbek Hanı 
Ebülhayr'ın yanına gittiler. Bugünkü Kı
rım Kungratları 1449'dan sonra burada 
kalan Kungratlar'ın torunlarıdır. Kun
gratlar, Deştikıpçak'ta sol kanat olarak 
Temir ailesine karşı savaşta Ebülhayr 
Han'ı desteklediler. 

Tınışpayev. Şeybdniname'nin yazarı 

Muhammed Salih'e dayanarak verdiği 
bilgide. Muhammed Şeybant'nin Türkis-

376 

tan'ı fethettiği sırada yanında çok sayıda 
Kungratlı olduğunu bildirmektedir. Bu 
bilgi, Kungratlar'ın Buhara'nın kuzeyba
tı alanlarına kadar uzandığını gösterir. 
Ebülgazi'nin kaydettiğine göre 1533'te 
Kungrat batırtanndan Hafiz ve Kuntuar, 
Harizm üzerine bir sefer düzenlediler ve 
tuzağa düşürülüp Harizmli Dinmuham
med tarafından öldürüldüler. 1690 yılla
rında Kungrat asıllı Muhammed Bey Ata
_ lık Belh'i idare ediyordu. 

1702 yılında Suban Kulı Han'ın ölümü
nün ardından Buhara'da iki grup oluş
tu. İlki, yukarıda adı geçen Muhammed 
Bey'in liderli ğindeki Kungrat grubu, 
diğeri ise başında Muhammed Rahim 
Bey'in (Meraim) bulunduğu Mangıt gru
budur. İki grup arasındaki mücadelede 
zaferi Mangıtlar kazandı. Muhammed 
Rahim tarafından yenilgiye uğrat ı lan 

Kungratlar Doğu Buhara. Ürgenç ve Siri
derya Kırgızları'nın yanına göç ettiler. Da
ha sonra Kungratlar'ın bir kısmı aşağı Ha
rizm'de, Karakalpak bölgesinde. müsta
kil Aral hükümetini kurarak yaşadılar. 

Aral ve Karakalpak bölgesindeki Kungrat
lar çok defa Küçük Orda Kazak hanlarını 
metbü tanıdılar. 1741'de Nadir Şah'ın Ha
rizm'den gitmesini fırsat bilerek Küçük 
Orda Kazak Hanı Ebülhayr'ın oğlu N Gr 
Ali'yi davet ederek kendilerine han yap
mışlardı. 

XVIII. yüzyılda Özbek Kungratları Hive 
Hanlığı'nda ön plana çıktılar. Bu dönemde 
Hive Hanlığı'nda gerçek yönetim "inak" 
adı verilen Kungrat askeri kumandanla
rının elindeydi. 1763'te Harizm Ham TI
mur-Gazi Han'ın öldürülmesinden sonra 
Mangıt, Kıpçak ve Kungrat boyları arasın
da saltanat kavgası başladı ve Mangıt bo
yu hakimiyetini Kungratlar'a bırakmak 
zorunda kaldı. Böylece yeni Hive-Kungrat 
Devleti'nin temeli atılmış oldu (ı 763). Bu 
olayla Mangıt hanedanının devri kapana
rak Kungrat hanedam devri başladı. Mu
hammed Emin İnak'ın (ı 770- ı 79 ı) ön
derliğindeki Kungrat boyu yönetimi ele 
geçirdi. XIX. yüzyılın başlarında ise inak
lar Hive'de han unvanını aldılar. Muham
med Emin İnak'ın oğlu ivaz (Avaz) Beg han 
oldu (ı 79 ı- ı 804). Ardından İ vaz'ın oğlu 
İltüzer İnak, Ürgenç'te 1804 yılında ken
dini han ilan etti. İltüzer'den sonra yeri
ne kardeşi Muhammed Rahim Han geçti 
(1806-1825). Onun döneminde kabileler 
arasında birlik teşkil edildi. Mahalli bey
terin iktidarı kısıtlandı, sikke kesilmeye 
başlandı, vergiler bir düzene sokuldu, 
mimari gelişti. İvaz Han'ın ardından Kun-

grat hanedamndan on bir han gelmiş olup 
bunlardan üçü Rı..ısya hakimiyeti altında 

hüküm sürdü. Bu hanedan 1873'e kadar 
kendi başına, 1873'ten 1920'ye kadar 
Ruslar'ın hakimiyeti a ltında Harizm'de 
idareyi elinde tutti.ı. 

Kungrat kabile ismi Amuderya delta
sında bir yerleşim yerine de verildi. Bu 
bölge Hoca- ili ve Aral gölü kıyıları arasın
daki bir yol üzerindedir. Bağımsız bir bey
lik şeklinde olan bölgenin merkezi xVIII. 
yüzyıldan 1811' e kadar Kungrat olmuş

tur. Bu bölge, Ruslar'ın General Kauf
mann kumandasında Hive'ye karşı yap
tıkları 1873 operasyonunda önemli bir 
stratejik konuma sahipti. Ayrıca Aral gö
l ünden gelen deniz kuwetleri ve Oren
burg ile Mangışlak'tan gelen kara kuv
vetleri için bir toplanma merkezi olmuş

tur. 
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KÜNOS, lgnacz 
(1862-1945) 

Türk dil bilimi 
ve halk edebiyatı uzmanı. 
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22 Eylül 1862'de Macaristan'da Debre
cen'in Hajdusamson kasabasında doğdu. 
Liseyi Debrecen'de bitirdikten sonra Bu
dapeşte Pazmany Peter Üniversitesi'nde 


