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KÜNTI 
(~1) 

Batı ve Kuzey Afrika' da 
etkili olan bir mutasavvıf 

ve ulema ailesi . 
_j 

Batı Sahra'da Araplaşmış Zenate Ser
berileri'nden Morlar'ın bir kolu olan ve 
Cezayir, Moritanya, Mali , Nijer, Nijerya 
dahil geniş bir coğrafyaya yayılan Künte 
kabilesinin sahabi Ukbe b. Nafi' el-Fihrl'
nin soyundan geldiği kanaati yaygındır. 
Kabile. ~-yüzyıldan itibaren Cezayir'in 
Tuvat ve Moritanya'nın Tagant bölgele
rinde nüfuz sahibi olmaya başladı. Kadi
riyye tarikatını Batı Sahra'da yayan Sldl 
Ahmed el-Bekka (ei-Bekkay) el-Küntl ve 
Orta Sahra ile BiladüssGdan'da aynı ta
rikatı Muhammed b. Abdülkerlm el-Me
gm ile birlikte yayan oğlu Sldl ömer eş
Şeyh ei-Küntl ~-~1. yüzyıllarda kabile
nin önde gelen şahsiyetleridir. Evladü'l
Vafl isimli Kuntalar'ın alt kolu ~lll. yüz
yılın başında Mali'nin Azavad bölgesine 
göç ederek vaha şehri Aravan ve çevre
sine yerleşti. ilim ve tasawuf ehli olarak 
tanınan birçok kişiyi yetiştiren Künte 
kabilesinin ~lll ve XIX. yüzyıllardaki nü
fuzunu Sldl Muhtar el-Küntl, oğlu Sldl 
Muhammed ve tarunu Ahmed el-Bekka 
Sahra bölgesiyle Batı ve Kuzey Afrika'da 
yaydılar. 

Muhtar el-Keblr b. Ahmed b. Ebu-Be
kir el-Küntl, 1142 (1729) yılında Mali'
nin kuzeydoğusundaki Azavad bölgesi
nin merkez şehri Aravan'a bağlı Kathib 
Ughalu köyünde doğdu. ilk eğitimini ba
basından ve annesinin babası Sldl Ab
dülkerlm'den aldı. On yaşında iken baba
sının vefat etmesi üzerine büyük kardeşi 
Sldl Muhammed Ebu Hamiye tarafından 
yetiştirildi. On üç yaşında Aravan'a yakın 
MebrGk köyüne giderekAg el-Kelhurml'
den nahiv, hitabet ve fıkıh dersleri aldı. 
Bir müddet sonra sağlığı bozulunca ho
casının tavsiyesi üzerine 1inbüktü'ye git
tiyse de Kadiriyye'nin bölgedeki şeyhi 
Sldl Ali b. Neclb'in derslerini takip etmek 
üzere Aravan'a döndü. Dört yıl boyunca 
ondan fıkıh, tasawuf, hadis ve tefsir, ar
dından diğer bazı alimlerden nahiv, hita
bet ve edebiyat okudu. Kadiriyye, Nakşi
bendiyye ve Şazeliyye tarikatları hakkın
da bilgi sahibi olduktan sonra Ali b. Ne
clb'den Kadirl virdini aldı. 1757'de hoca
sı vefat edince onun yerine geçti; ilmi bi
rikimi ve tasawufi tecrübesiyle kendini 
~lll. yüzyılın müceddidi ilan ettiği gibi 
çevresi tarafından da kutbü'I-aktab ka-

bul edildi. XV. yüzyıldan itibaren Bek
kaiyye olarak bilinen Kadiriyye'nin bu 
kolu ona nisbetle Muhtariyye-Küntiyye 
diye anılmaya başlandı . Tinbüktü'nün 
400 km. kuzeyindeki Hille'de açtığı zavi
yede yaklaşık elli yıl boyunca tarikatını 
Sahra, BiladüssCıdan, Gambia, Senegal'in 
Kazamans bölgesi, Gine Bissau, Liberya 
ve Gana'ya kadar yaydı. Devlet adamla
rından ona bağlanan Masina Emlri Şehu 
Ahmedü (Ahmedü Lobbo) ve Sakoto Emlri 
Osman b. FCıdl de N[jer. Nijerya ve Kame
run'a kadar bu tarikatın nüfuzunu geniş
lettiler. 

Bütün Künte kabilesi ileri gelenleri 
gibi herhangi bir idarecinin hizmetine 
girmekten kaçınan Muhtar el-Küntl, ve
fatına kadar çevresindeki sultanlıklar ve 
emirlikler arasında cereyan eden savaş
larda ve revarık kabileleri içindeki taht 
kavgalarında barışı kurma yönündeki 
gayretleriyle tanındı. Masina Emlri Şehu 
Ahmedü ve el-Hac Ömer'in cihad konu
sundaki tavırlarını benimsemezken Os
man b. FGdl'nin cihadını destekiernekte 
sakınca görmedi. Ayrıca otoritesi saye
sinde Sahra ticaretinde güvenliği sağla
dığından bölgede düşmanlıklar azaldı ve 
ahalinin hayat seviyesi yükseldi. Sık sık 
seyahate çıkan Muhtar el-Küntl bu dö
nemlerde vekil olarak yerine hanımı Şeh
ya'yı bırakıyordu. Küntl'nin Halil b. is
hak'ın Maliki fıkhına dair el-Mul]taşar'ı
nı erkek talebelere okuturken hanımının 
aynı kitabı kız öğrencilere okuttuğu kay
deqilir (Abdülhay el-Kettanl, ı. 136) 

Nijer'den yaptırdığı tuz ticareti ve Tu
vat ile 1inbüktü arasındaki tütün ticare
tinden elde ettiği gelirle geçinen Küntl 
bugünkü Nijer, Mali, Moritanya, Senegal 
ve Nijerya gibi ülkelerden gelen çok sayı
da öğrencinin ihtiyaçlarını da karşılıyor
du. Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve ede
biyatı ile tasawuf konularında yetiştirdi
ği bu öğrencileri vasıtasıyla Kadiriyye 
tarikatı Sahra' nın doğusundan Atlas Ok
yanusu sahillerine kadar geniş bir coğ
rafyada güçlendi. Muhtariyye zaviyeleri 
Sahra ve BiladüssGdan'ın çeşitli devlet
Ieri yanında Mağrib'in önemli şehirlerin
den Miknas, Fas, Rabat ve Merakeş'te 
de açıldı. Küntl1226 (1811 ) yılında vefat 
etti. 

Muhtar el-Küntl fıkıh , fıkıh usulü, tef
sir, kelam, tasawuf, ahlak, ensab, tarih, 
slret, vaaz ve irşad, edebiyat ve na hiv 
gibi birçok ilim dalında kaleme aldığı 314 
kitap ve risale yanında sultanlara, emir
Iere ve talebelerine yüzlerce mektup 
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yazmıştır. Bu eserlerin yazma nüshaları 
başta Tinbüktü Ahmed Baba Doküman
tasyon ve Tarih Araştırmaları Merkezi ol
mak üzere Ra bat Kraliyet Sarayı ve Halk 
kütüphaneleri, Paris Bibliotheque Na
tionale ve Sahra'daki özel kütüphaneler
de bulunmaktadır. Maliki fıkhına dair bir 
muhtasar olan Hidfıye tü't-tullfıb adlı 

kendi eserine Fetf:ıü'l-vehhfıb 'ald Hi
dfıye ti ' t-tullfıb adıyla yazdığı şerh ya
nında Fı~hü 'l-'ayfın ii f:ıa~a'i~i 'l-Kur
'fın ve's -sünne, Keşfü'n-ni~ab 'an es
rfıri Ffıtif:ıati'l-kitfıb, Keşfü '1-lebs fimfı 
beyne'r-ruf:ı ve'n-nefs, el-Cür'atü'ş
şfıfiye ve 'n-neff:ıatü '1-kfıfiye, Nüzhe
tü 'r-rfıvi ve bugyetü 'l-f:ıfıvi fi't-tevf:ıid, 

Kitfıbü'l-Münne ii i'ti~adi Ehli's-sün
ne, Ma' nd kelimeti'l-il]lfış, Neff:ıu 't
tib fi'ş-şalfıt 'ale'n-nebiyyi'l-f:ıabib, 
Divfınü '1-mü](ık ii şalfıtini's-Sudan, 
Kaşide ii medf:ıi'r-Resul, Zevfılü'l-il

bfıs ii tardi'l-vesvfısi'l-l]annfıs, el -İr
şfıd ii meşfılif:ıi 'l-'ubbfıd, el-Ecvibe
tü' l -mühimme li-me n lehu bi-emri 
dinihi 'l-himme, Mecmu'a min af:ızfı
bihi adlı eserleri, ayrıca Arap grameri 
hakkında ibn Malik'in el-Ma]fşur ve'l
memdCıd adlı eseri için kaleme aldığı 
Fetf:ıu'l-vedud isimli şerhi bunlardan 
bazılarıdır. Soru- cevap şeklinde dini me
selelerle ilgili önemli bilgileri ve fetvala
rını ihtiva eden el-Ecvibe ve Fe tfıvfı adlı 

eserleri de bulunmaktadır. 

Küntl'nin sekiz oğlundan biri olan Sldl 
Muhammed 1178'de (1765) doğdu . Ba
basının yanında bir taraftan eğitimini 
tamamlarken diğer taraftan sosyal ve 
siyasal konularda onun yardımcısı oldu. 
Bu sırada Küntl'nin diğer oğulları Mali'
nin Azavad ile Moritanya'nın Havz (Hodh) 
bölgelerindeki kabHelere reislik yapıyor
lardı. Küntl'nin kendisine halef tayin 
ettiği Sldl Muhammed, onun vefatı üze
rine Muhtariyye'nin başına geçip Hille'
deki merkez zaviyeyi idare etti. 1241 
(1826) yılında ölümüne kadar babasının 
izinden giderek bölgede saygın bir kişi
liğe sahip oldu. Müridierinden Şeyh Sidi
ya Moritanya'da Muhtariyye'yi yayarken. 
Ahmedü Bamba Senegal'de Mürldiyye'yi 
kurdu. 

Sldl Muhammed çok sayıda kitap kale
me almış olup bunların önemli bir kısmı 
Tinbüktü Ahmed Baba Dokümantasyon 
ve Tarih Araştırmaları Merkezi'nde bu
lunmaktadır. Kitfıbü't-Tarfı'it ve't-te
lfı'id min kerfımfıti'ş-şeyl]eyni 'l-vfıli

de ve'l -vfılid dışında TekrGr. Sa h ra ve 
Moritanyalı alimlerinin hayatı ve eserle-
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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-


