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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.
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Mu ham med elKüntî’nin ve fa tın dan son ra ka bi le nin Ezevâd böl ge sin de es ki gü cü kal ma yın ca ba zı kol la rı da ha ba tı ya çe kil mek du ru mun da kal mış tır. Ta ri kat lider li ği de Kün te ka bi le si ne men sup olmayan ha li fe si Sîdiyâ elKebîr’e in ti kal et miştir. Ba zı kay nak lar da Sîdiyâ elKebîr’in hem Sîdî Muhtâr elKüntî’nin hem Mu ham med elKüntî’nin ha li fe si ol du ğu kay de di lir ken ba zı la rın da Ezevâd böl ge sin de ki ha li fe leri nin oğul la rı Sîdî Muhtâr esSag¢r ve Sîdî Ah med elBekkây ol du ğu be lirtilir. Kådi riyye ta ri ka tı nın böl ge de ki ko lu baba sı na nisbet le Kün tiy ye / Muhtâriy ye, ona nisbet le Mu ham me diy ye di ye de anı lır. Ab dul lah Vüld Mevlûd Vüld Daddâh, Küntî üzerine bir dok to ra te zi ha zır la mış tır ( óSayh S¢di 
Mu ham med Wuld S¢d alMuhtår alKunt¢ 
[1183 h.]: Con tri bu ti on à l’his to ire po li
ti que et re li gi eu se de Bilåd óSinq¢t et des 
régi ons vo isi nes no tam ment d’après les 
so ur ces ara bes inédi tes,UniversitédePa-
ris-IV-Sorbonne,1977).

Eser le ri. 1. e¹ªarâßif ve’ttelâßid min 
kerâmâti’şşeyÅay ni’lvâli de ve’lvâlid. Ba zı nüs ha la rın da e¹ªarâßifü’ttâli de 
min kerâmâti’şşeyÅayn elvâlid ve’l
vâli de şek lin de de kay de di lir (M. Ab-
dullahİnânv.dğr.,II,715-717).Mü el li fin ba ba sı ve an ne si nin bi yog ra fi le ri ya nın da di ğer ai le fert le ri hak kın da bil gi ve ri len eser Kün te ka bi le si, Kün tiy ye Zâvi ye si ve böl ge ta ri hi için önem li bir kay nak tır. Erfâğ Şefîk, Ra bat Mu ham med elHâmis Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde eserin bir kıs mı nı bi tir me te zi ola rak neş re ha zır la mış (1992), ilk iki bö lü mü Âbidîn b. Bâb Ah med b. Ham elEmîn (Nevâki-
şot1994), ay rı ca ba zı ta sar ruf lar la Yahyâ Vüld Sey yid Ah med (Cezair2011)ta ra fından ya yım lan mış tır. 2. Cün ne tü’lmürîd 
dûne’lmerîd. Gazzâlî, Ku şeyrî, İbn Atâullah elİs ken derî gi bi âlim le rin eser le ri ne da ya nı la rak Sünnî ta sav vuf an la yı şı nın ele alın dı ğı bir eser dir (nşr.Muhammed
el-Mehdâvî,I-II,Vücde2012). Ese ri Ahmed Ebü’lA‘râf Fet¼u’llâhi’lmecîd 
fi’ltišåti fevâßid min Cün ne ti’lmürîd adıy la ih ti sar et miş tir (Fih ri sü maÅ¹û¹âti 
Mer ke zi A¼med Bâbâ,I,221).3. Ev¦ašu 
£ure’li£ti½âm li’lümerâß ve’lvü zerâß 
ve’l¼ükkâm. Si yasî ve hu kukî ko nu la rın iş len di ği na si hatnâme tü rün de bir eser dir 
(nşr.Bâdîb.Bâyb.Bâb,Riyad1419/1998;
Cidde1421). 4. elFütû¼âtü’lšudsâniy
ye bi’lec vi be ti’lFûlâniy ye (Ah med 

VüldM.Yahyâ,ƒazâßinü,s.142;Fih ri sü 
maÅ¹û¹âti Mer ke zi A¼med Bâbâ,I,334;III,
130;V,37). Fûlânî li de ri ve Mâsînâ Sul ta nı Ah me dü Lob bo’nun sor du ğu yir mi dört 

Ab del ka der Ze ba dia, “TheCareerofAhmedAl
BakkayintheOralEvidencesandRecordedDo
cuments”, RHM, sy.3(1975),s.75-83;Ch. C. Stewart, “Bakkâ’îalKuntî,Ahmadal”, The Ox ford 
Ency clo pe dia of the Mo dern Is la mic World (ed.J.
L.Esposito),NewYork1995,I,182-184.

ÿAhmetÖzel

– —KÜNTÎ, Muhammed b. Muhtâr
( محّمد بن مختار الكنتي )
Ebû Abdillâh Muhammedb. Muhtâr b. Ahmed b. Ebî Bekrel-Vâfî el-Küntî

(ö. 1241/1826)
Kådiriyye þeyhi ve fýkýh âlimi.

˜ ™

1178 (1764) yı lı do lay la rın da bu gün Mali’de bu lu nan Tin bük tü’nün ku zey do ğusun da ki Ezevâd’da doğ du. Ba tı Sah râ’daki Kün te ka bi le si nin Evlâdü’lVâfî ko lu na men sup olup meş hur mu ta sav vıf Sîdî Muhtâr elKüntî’nin oğ lu dur. Ta le be le rin ilim tah si li için çev re de ki mer kez le ri dola şıp çe şit li âlim ler den ders al ma la rı bu böl ge de ge le nek ol du ğu hal de Küntî’nin Ezevâd’dan ay rıl ma yıp bü tün dinî ilim le ri ve ta sav vuf eği ti mi ni ba ba sın dan al dı ğı an la şıl mak ta dır. Ba ba sı nın sağ lı ğın da bir ba kı ma onun si ya sal ve sos yal mis yo nu nu üst le ne rek böl ge de ki ka bi le ve li der ler arasın da bir çok et kin lik te bu lun du. Baba sı nın ve fa tı üze ri ne (1226/1811) irşad ma ka mına geç ti. Bu se bep le “Sîdî elHalîfe” di ye anı lır. En önem li yar dım cı sı, ba basının öğren ci le rin den ve ken di si nin ya kın mürid lerin den Sîdiyâ elKebîr b. Muhtâr b. Heybe elEb yeyrî’dir. Küntî, on beş yıl ka dar sü ren me şi ha tı dö ne min de ba ba sı nın bir yö ne ti ci ola rak Kün te ka bi le sin de sağ la dığı kon tro lü ve nü fu zu tam ic ra ede me di. Ka bi le nin Tin bük tü ve çev re sin de ki eko nomik men fa at le ri, ay nı za man da kendisi nin mü ri di olan Mâsînâ böl ge sin de ki Fûlânî li de ri Ah me dü Lob bo ta ra fın dan ko runmak la bir lik te do ğu da Tevârik (Tuareg) ka bi le le ri ara sın da ki nü fuzu gi de rek azalma ya baş la dı. Bun da Ba tı lı dev let le rin bölge si ya se ti ve ti ca re tin de güç ka zan ma ça ba la rı, bu ve si ley le çev re de ar tan Ba tı lı sey yah sa yı sı ve bun la rın fa ali yet le ri, Batı lı güç ler le iş bir li ği ko nu sun da ka bi le ve ta ri kat li der le ri ara sın da mey da na ge len gö rüş ay rı lık la rı, ay rı ca Ticâniy ye ta ri ka tının gi de rek güç len me si nin önem li et ki si ol muş tur. Küntî 2 Şev val 1241 (10Mayıs
1826) ta ri hin de ve fat et ti ve ba ba sı nın Bûlenvâr’da ki me za rı nın ya nı na def ne dil di 
(halifesiSîdiyâel-Kebîr’inonunhakkında
yazdığıbazışiirleriçinbk.M.MuhtârVüld
Ebbâh,s.245-251).

172;Telf’inbueseriveÖmerb.Muham-
medel-Havsî’ninKüntî’yeyazdığıreddiye
içinbk.Ahmedel-Ezmî,III,292-301). 4. 
Fet¼u’lÆuddûs fi’rred £alâ Ebî £Ab dil
lâh Mu¼am med Ekensûs (yazmanüs-
halarıiçinbk.Fih ri sü maÅ¹û¹âti Mer ke zi 
A¼ med Bâbâ,I,220-221;II,340;Küntî’nin
Ticâniyye’yişiddetleeleştirdiğibirrisâle-
siveMerakeşliTicânîfakihiMuhammed
b.AhmedEkensûs’unelCevâbü’lmüs kit 
fi’rred £alâ men te kel le me fî ¹arîši’lİmâm 
etTicânî bilâ te¦eb bütadlıcevabıiçinbk.
Ahmedel-Ezmî,II,133-167;“Resâßilbeyne
A¼medelBekkâyveEkensûs”başlıklıbir
yazmaiçinbk.Fih ri sü maÅ¹û¹âti Mer ke zi 
A¼med Bâbâ,I,214;“Æa½îdefi’rred£ale’t
Tîcâniyye”adlıbirşiiriçinbk.a.g.e.,I,224) 
(Küntî’ninteliflerininbirlistesiveyazma
nüshalarıiçinbk.Hunwick,IV,119-134). Ab dülkådir Zebâdi ye (Ab del ka der Ze ba dia), Lon dra Üni ver si te si’nde The Ca re er and 
Cor res pon dan ce of Ah mad AlBakkây 
AlKuntî of Tim buc tu: An His to ri cal 
Study of His Po li ti cal and Re li gi ous 
Ro le (18471866) adıy la bir dok to ra te zi ha zır la mış tır (1974).

BİBLİYOGRAFYA:G. Ni co las, Dyna mi que de l’Is lam au sud de 
Sa ha ra,Paris1957,s.183,185,186,219;J. S. Tri ming ham, A His tory of Is lam in West Af ri ca, 
Oxford1962,s.180,184,185;Ja mil M. AbunNasr, The Ti ja niy ya,London1965,s.108-110,
124-127,129,138;M. Abit bol, Tom bo uc tou et 
les Ar ma,Paris1979,s.236-238;P. B. Clar ke, 
West Af ri ca and Is lam,London1982,s.133,135,
157;M. Muhtâr Vüld Ebbâh, eşŞi£r ve’şşu£arâß fî 
Morîtânyâ,Tunus1987,s.78,370;Halîl enNahvî, 
Bilâdü Şinš¢¹: elMenâre ve’rribâ¹,Tunus1987,
s.560-561;Si di Amar Ould Ely, “LesZawiyades
Kounta”, Cul tu re et ci vi li sa ti on is la mi qu es: le 
Ma li,Rabat1408/1988,s.138;a.mlf., “Ahmad
alBakkay”, a.e.,s.245-252;D. Ro bin son, La gu
er re sa in te d’alHajj Umar: Le Sou dan oc ci den
tal au mi li eu du XI Xe siècle,Paris1988,s.37,39,
47-48,102-103,107-109,248,268,272-274,
281,284-290,309-310,336;Fih ri sü maÅ¹û¹âti 
Mer ke zi A¼med Bâbâ li’ttev¦îš ve’lbu¼û¦i’t
târî Åiy ye biTin büktû,London1995-98, I-V,
tür.yer.;Ah med elEzmî, e¹ªarîšatü’tTicâniy ye 
fi’lMa³rib ve’sSûdâni’l³arbî, Rabat1421/2000,
II,133-167;III,156-169,292-301;Mu ham med ezZarîf, el¥are ke tü’½½ûfiy ye ve e¦eruhâ fî ede
bi’½Øa¼râßi’lMa³ri biy ye (18001956),Dârülbey-
zâ2002,s.108,109-111,271,287,372,450;J. O. Hun wick, Ara bic Lite ra tu re of Af rica: The 
Wri tings of Wes tern Su danic Af ri ca, Lei den 

2003,IV,118-134;a.mlf., “Kunta”, EI° (İng.), 
V,394;Ab dülkådir Memmâ Hay de re, Fehâri
sü’lmaÅ¹û ¹âti’lİslâmiy ye: elMektebe tü’zZey
niy ye, Bûc bîheMâlî (nşr.EymenFuâdSeyyid), 
London1427/2006,I,144-146,222,273-274;
II,278;The Mea nings of Tim buk tu (ed. Sha mil 

Jeppie–SouleymaneBachirDiagne),CapeTown
2008,s.208,213,233,235,237;Hamâhul lah Vüld esSâlim, ¥üccâc ve muhâcirûn: £Ulemâßü 
bilâdi Şin š¢¹ (Morîtânyâ) fi’lbilâdi’l£Ara biy
ye ve Türkiyâ,Beyrut1433/2012,s.115-117;


