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ile kardeş ilân edildi. Külsûm Medine’de,
hicretten kısa bir süre sonra vefat eden ilk
sahâbîlerdendir (Taberî,II,397).
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Ahmed el-Bekkây b. Muhammed
b. Muhtâr el-Vâfî el-Küntî
(ö. 1281/1865)

˜

Kådirî þeyhi ve Mâlikî fakihi.

™

1802 yılında bugün Mali’de bulunan
Tinbüktü’nün kuzeydoğusundaki Ezevâd
bölgesinde Mebrûk adlı yerleşim merke
zinde doğdu. Batı Sahrâ’daki Künte kabi
lesinin Evlâdü’lVâfî koluna mensuptur ve
Kådiriyye şeyhi Sîdî Muhtâr elKüntî’nin
(el-Kebîr) torunudur. Babası Muhammed
b. Muhtâr, Kådiriyye tarikatının Bekkâiyye
kolunun kurucusu kabul edilen büyük ata
larından Sîdî Ahmed elBekkây’ın (Bekkây
el-Kebîr,XVI.yüzyıl) anısına adını Ahmed
elBekkây (elBekkâ’) koydu. Ondan ayrıl
ması için Bekkây esSag¢r diye anılır. İlk
eğitimini dedesi ve babasından aldı. Dede
si Muhtâr elKüntî’nin kurduğu Küntiyye
Zâviyesi ve Medresesi’nin şeyhi olan baba
sının 1826’da vefatı üzerine ağabeyi Sîdî
Muhtâr esSag¢r ile birlikte Tinbüktü’ye
yerleşti. Mâsînâ, Sokoto, Hükâr (Hogar) ve
Tüvât bölgelerine sık sık yolculuk yaptı. Hac
dönüşü 1833 yılında geldiği Sokoto’da beş
yıl ikamet eden Ticânî şeyhi elHâc Ömer
Tâl ile görüştü. Ağabeyi ile birlikte 1833’te
çevrede hâkim olan Fûlânî kabilesi lideri,
Kådirî şeyhi ve Mâsînâ Sultanı Ahmedü
Lobbo ile (Seku Amadu) vardıkları anlaş
ma gereği otuz yıl kadar ona tâbi olarak
Tinbüktü ve çevresini yönettiler. Ahmedü
Lobbo ile birlikte rakipleri elHâc Ömer’e
karşı çetin bir mücadeleye giriştiler. Te
melde siyasal ve ekonomik sebeplerden
kaynaklanan bu mücadele Küntî’nin Ti
câniyye tarikatına karşı sert hücumlarda
bulunmasında önemli rol oynadı.
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Küntî ağabeyinin 1848’de vefatının ar
dından zâviye ve medresenin başına geç
ti. 1850 yılından itibaren yerlilere ve Fran
sız sömürgecilerine karşı cihad hareketini
yayan elHâc Ömer’in 1854’te kurduğu
Tekrûr (Tukulör) Devleti, Mâsînâ bölge
sine hâkim olmaya başladıysa da Küntî,
Tevârikler (Tuaregler), Fûlânîler ve bazı
Berberî kabileleriyle oluşturduğu ittifak
sayesinde Tinbüktü’de gücünü korumayı
başardı. 1853’te İngiltere adına çalışan
Alman seyyahı Heinrich Barth’ı kabul
ederek onu kendilerine teslim edilmesi
ni isteyen Mâsînâ Sultanı III. Ahmedü ve
çevredeki kabilelere karşı himaye altına
aldı. Barth Londra’ya döndükten sonra
İngiltere kraliçesi Küntî’ye bir teşekkür
mektubuyla kıymetli hediyeler gönderdi.
Küntî’nin elHâc Ömer’e karşı sürdürdüğü
çetin mücadele, elHâc Ömer’in 1864’te
bir savaş sırasında Küntî’nin adamları ta
rafından öldürülmesiyle neticelendi. Güç
lü rakiplerini ortadan kaldırmasının ardın
dan hilâfete hangi tarafın daha lâyık oldu
ğu tartışmaları yüzünden Fûlânîler’le olan
ittifakı bozulan Küntî’yi elHâc Ömer’in
oğlu Ahmed Tâl, Saredina’da öldürdü (15
Ramazan1281/11Şubat1865), Küntî
orada defnedildi. Tinbüktü ve çevresi
böylece Tekrûr Devleti’nin hâkimiyetine
geçti. Fransızlar’ın Merkezî Sudan’da iler
lemeleri ve ticareti kontrol etme teşeb
büsleri karşısında İngilizler’in yardımını
sağlamaya çalışan Küntî, Mâsînâ Devle
ti yöneticilerini halife değil emîr olarak
görmüş, onlara ve elHâc Ömer’e karşı
bölgede meşrû yönetim olarak Fas Alevî
sultanlarıyla devrin en büyük İslâm devleti
olan Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini sa
vunmuş, kendisini de bunların bölgedeki
temsilcisi kabul etmiştir.

Eserleri. Küntî’nin teliflerinin tamamı
na yakını küçük hacimli risâle, mektup
ve manzumelerden oluşmaktadır. 1. Re
sâßil (fıkhîkonularlailgilirisâleleridevletadamları,kabilelideriveyaulemâdan
birçokşahsiyetegönderdiği,odönemde
bölgedemevcutdinî-tasavvufî-siyasîfikir
veilişkileriyansıtanmektuplarıveyazma
nüshalarınadairbirlisteiçinbk.Hunwick,IV,127-133). Fıkhî konulara dair bazı
risâle ve fetvaları şu başlıkları taşımak
tadır: “Ecvibe fıšhiyye” (yazmanüshaları
içinbk.AbdülkådirMemmâHaydere,I,
145-146,222); “Cevâb fî a¼kâmi’lhedâyâ
li’sselâ¹în” (“Mektûb fî a¼kâmi bey£i’l
mil¼bi’¹¹a£âm”veİbnFûdî’nin Hidâye
tü’¹¹ullâbadlıeserihakkındakicevabıylabirlikteyazmanüshasıiçinbk. Fihrisü
maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,I,358);

“Risâle fîhâ mâ yecibü £amelühû ma£a
£Ömer elFûtî” (a.g.e.,II,271); “Risâle fî
şeßni’limâß” (a.g.e.,II,351); “Risâle fi’l
¼aŠ £ale’lcihâd” (a.g.e.,II,469); “Fetvâ
fî mülâzemeti’ttaš½îr fi’ssefer e¦nâße
Rama²ân” (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 ¼ük
mi’lmu¹allaša” (a.g.e.,IV,630); “Urcûze
fi’lme×âhibi’lerba£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). Bunlardan,
Alman seyyahı Heinrich Barth’ı himaye
etmesi için Ahmedü Lobbo’nun torunu
Mâsînâ Sultanı III. Ahmedü’ye gönderdi
ği mektup Barth’ın seyahatnâmesi içinde
yayımlanmıştır (Travels and Discoveries
in North and Central Africa,London1965,
III,764-767;ayrıcabk.Hunwick,IV,129;
Barth’la ilgili bir mektup ve bazı kasidelerinyazmanüshalarıiçinbk. Fihrisü
maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,I,341,
351,352;III,493;birkasidevemektubun
metniiçinbk.SidiAmarOuldEly,s.249252). 2. Æa½âßid (na‘tlara,tevhidvetasavvufa dair manzumelerine, muhtelif
şahsiyetlerimethetmekiçinyazdığıkasidelere,Ticâniyye’yieleştirdiğişiirlerine
veyazmanüshalarınadairbirlisteiçinbk.
Hunwick,IV,121-127; Fihrisü maÅ¹û¹âti
Merkezi 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). Manzumeleri arasında ilgi çe
ken bazıları şunlardır: “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
risü maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,I,
353); “Man¾ûme fî ¼ikmeti nüzûli £Îsâ
£aleyhi’sselâm” (yazmanüshasıiçinbk.
AbdülkådirMemmâHaydere,I,273-274);
“Ed£iye man¾ûme” (yazmanüshalarıiçin
bk. Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med
Bâbâ,I,284;duavetevessülleilgilikasideleriiçinbk.a.g.e.,I,287-288,290,295;II,
276,421,471). 3. Bu³yetü’lelf fî cevâbi
İbn Yirkoy Telf. Kådirî iken daha sonra
elHâc Ömer’in talebesi olup Ticâniyye ta
rikatına intisap eden Mâsînâlı Muhtâr b.
Vedîatullah’ın (YirkoyTelf) Tebkiyetü’l
Bekkâßî (a.g.e.,I,374) adlı reddiyesine
karşı kaleme alınmıştır (a.g.e.,II,196;IV,

172;Telf’inbueseriveÖmerb.Muhammedel-Havsî’ninKüntî’yeyazdığıreddiye
içinbk.Ahmedel-Ezmî,III,292-301). 4.
Fet¼u’lÆuddûs fi’rred £alâ Ebî £Abdil
lâh Mu¼ammed Ekensûs (yazmanüshalarıiçinbk. Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi
A¼med Bâbâ,I,220-221;II,340;Küntî’nin
Ticâniyye’yişiddetleeleştirdiğibirrisâlesiveMerakeşliTicânîfakihiMuhammed
b.AhmedEkensûs’unelCevâbü’lmüskit
fi’rred £alâ men tekelleme fî ¹arîši’lİmâm
etTicânî bilâ te¦ebbütadlıcevabıiçinbk.
Ahmedel-Ezmî,II,133-167;“Resâßilbeyne
A¼medelBekkâyveEkensûs”başlıklıbir
yazmaiçinbk. Fihrisü maÅ¹û¹âti Merkezi
A¼med Bâbâ,I,214;“Æa½îdefi’rred£ale’t
Tîcâniyye”adlıbirşiiriçinbk.a.g.e.,I,224)

(Küntî’ninteliflerininbirlistesiveyazma
nüshalarıiçinbk.Hunwick,IV,119-134).
Abdülkådir Zebâdiye (Abdelkader Zebadia),
Londra Üniversitesi’nde The Career and
Correspondance of Ahmad AlBakkây
AlKuntî of Timbuctu: An Historical
Study of His Political and Religious
Role (18471866) adıyla bir doktora tezi
hazırlamıştır (1974).
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fi’lMa³rib ve’sSûdâni’l³arbî, Rabat1421/2000,
II,133-167;III,156-169,292-301; Muhammed
ezZarîf, el¥areketü’½½ûfiyye ve e¦eruhâ fî ede
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2003,IV,118-134; a.mlf., “Kunta”, EI° (İng.),
V, 394; Abdülkådir Memmâ Haydere, Fehâri
sü’lmaÅ¹û¹âti’lİslâmiyye: elMektebetü’zZey
niyye, BûcbîheMâlî (nşr.EymenFuâdSeyyid),
London1427/2006,I,144-146,222,273-274;
II,278; The Meanings of Timbuktu (ed. Shamil
Jeppie–SouleymaneBachirDiagne),CapeTown
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Ebû Abdillâh Muhammed
b. Muhtâr b. Ahmed b. Ebî Bekr
el-Vâfî el-Küntî
(ö. 1241/1826)

˜

Kådiriyye þeyhi ve fýkýh âlimi.

™

1178 (1764) yılı dolaylarında bugün Ma
li’de bulunan Tinbüktü’nün kuzeydoğu
sundaki Ezevâd’da doğdu. Batı Sahrâ’da
ki Künte kabilesinin Evlâdü’lVâfî koluna
mensup olup meşhur mutasavvıf Sîdî
Muhtâr elKüntî’nin oğludur. Talebelerin
ilim tahsili için çevredeki merkezleri do
laşıp çeşitli âlimlerden ders almaları bu
bölgede gelenek olduğu halde Küntî’nin
Ezevâd’dan ayrılmayıp bütün dinî ilimleri
ve tasavvuf eğitimini babasından aldığı
anlaşılmaktadır. Babasının sağlığında bir
bakıma onun siyasal ve sosyal misyonunu
üstlenerek bölgedeki kabile ve liderler ara
sında birçok etkinlikte bulundu. Babasının
vefatı üzerine (1226/1811) irşad makamı
na geçti. Bu sebeple “Sîdî elHalîfe” diye
anılır. En önemli yardımcısı, babasının öğ
rencilerinden ve kendisinin yakın müridle
rinden Sîdiyâ elKebîr b. Muhtâr b. Hey
be elEbyeyrî’dir. Küntî, on beş yıl kadar
süren meşihatı döneminde babasının bir
yönetici olarak Künte kabilesinde sağladı
ğı kontrolü ve nüfuzu tam icra edemedi.
Kabilenin Tinbüktü ve çevresindeki ekono
mik menfaatleri, aynı zamanda kendisinin
müridi olan Mâsînâ bölgesindeki Fûlânî
lideri Ahmedü Lobbo tarafından korun
makla birlikte doğuda Tevârik (Tuareg)
kabileleri arasındaki nüfuzu giderek azal
maya başladı. Bunda Batılı devletlerin böl
ge siyaseti ve ticaretinde güç kazanma
çabaları, bu vesileyle çevrede artan Batılı
seyyah sayısı ve bunların faaliyetleri, Ba
tılı güçlerle iş birliği konusunda kabile ve
tarikat liderleri arasında meydana gelen
görüş ayrılıkları, ayrıca Ticâniyye tarikatı
nın giderek güçlenmesinin önemli etkisi
olmuştur. Küntî 2 Şevval 1241 (10Mayıs
1826) tarihinde vefat etti ve babasının
Bûlenvâr’daki mezarının yanına defnedildi
(halifesiSîdiyâel-Kebîr’inonunhakkında
yazdığıbazışiirleriçinbk.M.MuhtârVüld
Ebbâh,s.245-251).

KÜNTÎ, Muhammed b. Muhtâr

Muhammed elKüntî’nin vefatından
sonra kabilenin Ezevâd bölgesinde eski
gücü kalmayınca bazı kolları daha batıya
çekilmek durumunda kalmıştır. Tarikat li
derliği de Künte kabilesine mensup olma
yan halifesi Sîdiyâ elKebîr’e intikal etmiş
tir. Bazı kaynaklarda Sîdiyâ elKebîr’in hem
Sîdî Muhtâr elKüntî’nin hem Muhammed
elKüntî’nin halifesi olduğu kaydedilirken
bazılarında Ezevâd bölgesindeki halifele
rinin oğulları Sîdî Muhtâr esSag¢r ve Sîdî
Ahmed elBekkây olduğu belirtilir. Kådiriy
ye tarikatının bölgedeki kolu babasına nis
betle Küntiyye / Muhtâriyye, ona nisbetle
Muhammediyye diye de anılır. Abdullah
Vüld Mevlûd Vüld Daddâh, Küntî üzerine
ó
bir doktora tezi hazırlamıştır (Sayh
S¢di

Muhammed Wuld S¢d alMuhtår alKunt¢
[1183 h.]: Contribution à l’histoire poli
ó
tique et religieuse de Bilåd Sinq¢t
et des
régions voisines notamment d’après les
sources arabes inédites,UniversitédePa-

ris-IV-Sorbonne,1977).
Eserleri. 1. e¹ªarâßif ve’ttelâßid min
kerâmâti’şşeyÅayni’lvâlide ve’lvâlid.
Bazı nüshalarında e¹ªarâßifü’ttâlide
min kerâmâti’şşeyÅayn elvâlid ve’l
vâlide şeklinde de kaydedilir (M. Abdullahİnânv.dğr.,II,715-717). Müellifin
babası ve annesinin biyografileri yanında
diğer aile fertleri hakkında bilgi verilen
eser Künte kabilesi, Küntiyye Zâviyesi
ve bölge tarihi için önemli bir kaynaktır.
Erfâğ Şefîk, Rabat Muhammed elHâmis
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ese
rin bir kısmını bitirme tezi olarak neşre
hazırlamış (1992), ilk iki bölümü Âbidîn
b. Bâb Ahmed b. Ham elEmîn (Nevâkişot1994), ayrıca bazı tasarruflarla Yahyâ
Vüld Seyyid Ahmed (Cezair2011)tarafın
dan yayımlanmıştır. 2. Cünnetü’lmürîd
dûne’lmerîd. Gazzâlî, Kuşeyrî, İbn Atâul
lah elİskenderî gibi âlimlerin eserlerine
dayanılarak Sünnî tasavvuf anlayışının
ele alındığı bir eserdir (nşr.Muhammed
el-Mehdâvî,I-II,Vücde2012). Eseri Ah
med Ebü’lA‘râf Fet¼u’llâhi’lmecîd
fi’ltišåti fevâßid min Cünneti’lmürîd
adıyla ihtisar etmiştir (Fihrisü maÅ¹û¹âti
Merkezi A¼med Bâbâ,I,221). 3. Ev¦ašu
£ure’li£ti½âm li’lümerâß ve’lvüzerâß
ve’l¼ükkâm. Siyasî ve hukukî konuların
işlendiği nasihatnâme türünde bir eserdir
(nşr.Bâdîb.Bâyb.Bâb,Riyad1419/1998;
Cidde1421). 4. elFütû¼âtü’lšudsâniy
ye bi’lecvibeti’lFûlâniyye (Ahmed
VüldM.Yahyâ, ƒazâßinü,s.142; Fihrisü
maÅ¹û¹âti Merkezi A¼med Bâbâ,I,334;III,
130;V,37). Fûlânî lideri ve Mâsînâ Sultanı
Ahmedü Lobbo’nun sorduğu yirmi dört
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