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(I, vr. 240a), “Melâmiyye” maddesinde Ýb-
nü’l-Arabî’nin fikirlerine baþvurularak me-
lâmet ve melâmetîler (III, vr. 141b-142a),
“Halvetiyye” maddesinde celvet ve halvet
kavramlarý üzerinde durulmuþtur (I, vr.
349a). Eserde tasavvufa ve Ýslâmî ilimlere
dair yaklaþýk 240 kitaba baþvurulmuþ, 116
civarýnda Arapça, Farsça ve Türkçe risâle
aynen iktibas edilmiþtir. Bu risâlelerin
önemli bir kýsmý seyrü sülûk âdâbý ile
vird, hizib ve dua metinlerinden oluþmak-
tadýr (Tibyân’ýn kaynaklarý ve iktibas edi-
len risâlelerin listesi için bk. Çiçek, Harîrî-
zâde Mehmed Ke-mâleddin: Hayatý-Eser-
leri, II, 370-415).
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Ebû Muhammed Abdullåh b. Muhammed
b. Ahmed et-Ticânî et-Tûnisî

(ö. 718/1318’den sonra)

Seyahatnâmesiyle tanýnan âlim,
edip ve tarihçi.

˜ ™

1272-1276 yýllarý arasýnda Tunus’ta doð-
du. Maðrib-i Aksâ’da yaþayan Ticân ka-
bilesinden olan babasýnýn büyük dedesi
Ebü’l-Kasým, Muvahhidler ordusu için-
de Ýfrîkýye’ye gelerek Tunus’a yerleþmiþ-
ti (555/1160). Babasýndan, babasýnýn am-
casýnýn oðullarý Ebü’l-Hasan Ali b. Ýbrâ-
him et-Ticânî ve Ömer b. Ýbrâhim et-Ticâ-
nî, Ebû Bekir b. Abdülkerîm el-Avfî es-Se-
fâkusî, Ömer b. Muhammed b. Ulvân el-
Hüzelî ve Ebü’l-Kasým b. Abdülvehhâb b.
Kaid el-Kelâî’den ders aldý. Hafsî Sultaný II.
Ebû Asîde Muhammed zamanýnda (1295-
1309) babasý ve diðer bazý yakýnlarý gibi in-
þâ kâtipliðine getirildi. Tarihçi Ýbnü’t-Tav-
vâh, ilk acemilik zamanlarýnda inþâ konu-
sunda sýk sýk kendisine gelerek yardým
istediðini kaydeder. Sultan Ebû Asîde’nin
“þeyhü’l-muvahhidîn” (baþvezir) makamý-
na getirdiði Emîr Ebû Yahyâ Zekeriyyâ b.

Ahmed el-Lihyânî, Ticânî’yi kendi kâtipleri
arasýna kattý ve Cerbe adasýný ele geçiren
Ýspanyollar’la savaþmak üzere 14 Cemâzi-
yelevvel 706 (21 Kasým 1306) tarihinde se-
fere çýktýðýnda onu yanýna alarak Dîvânü’r-
resâil’in baþýna getirdi. Ticâni, Tunus ve
Libya topraklarýnda 708 Muharremine ka-
dar (Temmuz 1308) süren bu seferde Ýb-
nü’l-Lihyânî’ye eþlik etti; emîrin hacca git-
meye karar vermesi ve kendisinin hasta-
lanmasý sebebiyle Trablusgarp’tan 22 Mu-
harrem 708’de (12 Temmuz 1308) ayrýlýp
15 Safer 709 (25 Temmuz 1309) tarihinde
Tunus’a ulaþtý ve Dîvânü’r-resâil’deki göre-
vine devam etti. Bu seyahat eserinin so-
nunda kaydettiðine göre 975 gün sürmüþ-
tür. Sultan Ebû Asîde 709 (1309) yýlýnda
ölünce hânedan mensuplarý arasýnda taht
kavgalarý baþladý. Ebû Yahyâ Zekeriyyâ Ýb-
nü’l-Lihyânî de bu sýrada hacdan dönmüþ
ve Trablusgarp’ta geliþmeleri izlemeyi ter-
cih etmiþti. Nihayet Receb 711’de (Kasým
1311) kendisini destekleyenlerin yardýmýy-
la Tunus’ta Kaim-Biemrillâh unvanýyla Haf-
sî tahtýna çýkýnca Ticânî’yi tekrar Dîvânü’r-
resâil reisliðine tayin etti. Ýbnü’l-Lihyânî,
717’de (1317) oðlu Ebû Darbe II. Muham-
med el-Müstansýr adýna tahttan çekildi.
Ertesi yýl Hafsîler’in batý bölgelerinin hâ-
kimi Emîr II. Ebû Yahyâ Ebû Bekir el-Mü-
tevekkil, Tunus üzerine yürüdü ve Ebû Dar-
be’yi maðlûp ederek Hafsî tahtýna otur-
du. Hasan Hüsnî Abdülvehhâb, bu tarih-
ten sonra Ticânî’nin ve diðer yakýn akra-
balarýnýn hayatýyla ilgili bilgi bulunmadý-
ðýný, Mütevekkil’in Tunus’u ele geçirdiði sý-
rada rakibinin yakýn çevresinde bulunan
bu aile mensuplarýný öldürtmüþ olabilece-
ðini yahut Ticânîler’in ondan kaçýp saklan-
dýklarýný kaydeder. Nitekim Ticânî’nin ho-
casý Ebü’l-Hasan Ali b. Ýbrâhim et-Ticânî’-
nin oðlu Ebü’l-Fazl Muhammed b. Ali et-
Ticânî bu sýrada meydana gelen savaþta
katledilmiþtir (Ri¼letü’t-Ticânî, Hasan Hüs-
nî Abdülvehhâb’ýn takdimi, s. 28-29). Ticâ-
nî’nin bugüne ulaþan eserlerinden ve özel-
likle seyahatnâmesinden çok sayýda kitap
ihtiva eden bir kütüphaneye sahip oldu-
ðu, ayrýca görevi dolayýsýyla saray kütüp-
hanesinden faydalandýðý anlaþýlmaktadýr.

Eserleri. 1. Ri¼letü’t-Ticânî (er-Ri¼le-
tü’t-Ticâniyye). Müellif eserini, Emîr Ebû
Yahyâ Ýbnü’l-Lihyânî ile birlikte çýktýðý yol-
culuðu boyunca tuttuðu notlardan hare-
ketle kaleme almýþtýr. Ticânî, kuzeyden gü-
neye doðru Tunus’u ve Libya’da Trablus-
garp ile çevresini dolaþtýðý yolculuðu sýra-
sýnda uðradýðý bütün yerleþim merkezle-
ri, bu yerlerin coðrafî özellikleri, nüfus ya-
pýlarý, tarihleri, burada yaþayan kabileler,
etnik, sosyal ve dinî gruplar, örf ve âdet-

rýn sözlerinden nakillerle incelenmiþtir (I,
vr. 3a-11a).

Eserde çeþitli kollarý ve þubeleriyle mü-
kerrerler dahil toplam 199 tarikat (tek-
rarlar hariç 167) alfabetik sýra ile tanýtýl-
mýþtýr. Medyeniyye’nin bir þubesi olup Ebü’l-
Abbas Ahmed b. Muhammed el-Endelü-
sî’ye nisbet edilen Abbâsiyye ile baþlayan
eser, Þeyh Ahmed ez-Zührî el-Kayserî’ye
izâfe edilen ve Halvetiyye-i Sinâniyye’nin
Muslihiyye kolunun bir þubesi olan Züh-
riyye tarikatýyla sona erer (tarikatlarýn özet
halinde tanýtýmý için bk. Çiçek, Harîrîzâde
Mehmed Kemâleddin: Hayatý-Eserleri ve
Tibyânü vesâili’l-hakâýk fî beyâný selâ-
sili’t-tarâik. Muhtevasý ve Kaynaklarý, I,
99-237; II, 238-366). III. cildin sonunda Ýs-
mâil Hakký Bursevî’nin çok sayýda tarika-
týn ortaya çýkmasýnýn sebeplerini konu alan
Tamâmü’l-feyz ve Abdülganî en-Nab-
lusî’nin Envârü’s-sülûk fî esrâri’s-sülûk
adlý risâleleri yer alýr. Müellif eserini ken-
disine nisbet ettiði Kemâliyye tarikatýn-
dan, hayatýndan ve silsilesinden söz ede-
rek tamamlar. Harîrîzâde aslýnda bir ta-
rikat olmayýp ilk dönem sûfîlerine nisbet
edilen Muhâsibiyye, Cüneydiyye, Hallâciy-
ye, Tayfûriyye gibi akýmlarý da tarikat sa-
yýp eserine almýþ, ayrýca tarikat kurucu-
su olmadýklarý halde bazý kiþilere, meselâ
Ýmâm-ý Âzam’a ve Gazzâlî’ye tarikat nis-
bet etmiþ, fiilen tarikat halinde teþekkül
etmemiþ silsileleri de hesaba katarak ta-
rikat sayýsýný çoðaltmýþtýr.

Harîrîzâde tarikatlarý kol ve þubeleriyle
ayrý ayrý tanýtmýþ, söz konusu tarikatýn
hangi tarikatýn kolu veya þubesi olduðu-
nu belirtmiþtir. Meselâ Halvetiyye’yi dört
ana kolu ve yaklaþýk kýrk þubesiyle müs-
takil baþlýklar altýnda incelemiþtir. Ana
maddelerde tarikat kurucusunun tam adý-
ný ve künyesini vefat tarihiyle birlikte kay-
dettikten sonra hayatý, eserleri, tasavvu-
fî kiþiliði, menkýbe ve kerametlerini, bazý
görüþlerini, tarikatýn temel anlayýþýný ay-
rýntýlarýyla ele almýþ, “sened” baþlýðý altýn-
da tarikatýn silsilesini aktarmýþ, genellikle
tarikatla ilgili kaynaklarý da belirtmiþtir.
Birden fazla isimle bilinen tarikatlar meþ-
hur adlarýyla alýnmýþ, diðer isimlerinden
buraya atýfta bulunulmuþtur. Müellifin bir-
çok tarikat silsilesini kendisine ulaþtýrarak
bu tarikatlara mensubiyetini iddia etmesi
eleþtiri konusudur. Kitabýn en dikkate de-
ðer yönlerinden biri tarikat usulleri, ta-
savvufî konular ve kavramlara dair zengin
malzeme içermesidir. Meselâ “Celvetiy-
ye” maddesinde tarikatýn usulüne dair bil-
giler Ýsmâil Hakký Bursevî’nin Tamâmü’l-
feyz adlý eserinden aktarýlarak açýklanmýþ
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þiir ve mektuplarý içerir (Ri¼letü’t-Ticânî,
s. 164-170). 6. Tašyîd £alâ Øa¼î¼i Müs-
lim. Müellif bu eserini, Trablusgarp’ta bu-
lunduðu 707 (1307) yýlýnda Abdülazîz b.
Abdülazîm es-Sebbâî’den (Ýbn Ubeyd) Øa-
¼î¼-i Müslim’i okuduðu sýrada kaleme
almýþtýr (a.g.e., s. 255). 7. Tašyîd £alâ Øa-
¼î¼i’l-BuÅârî. Ticânî bu eseri de Trablus-
garp’ta adý geçen hocadan Øa¼î¼-i Müs-
lim’den sonra Øa¼î¼-i BuÅârî’yi okudu-
ðu sýrada yazmýþtýr (a.g.e., s. 256). 8. A¼-
kâmü ma³¢bi’l-¼aþefe. Müellif, Tu¼fe-
tü’l-£arûs’ta (s. 342) kaydettiðine göre bu
eseri 702 (1302) yýlýnda daha genç yaþta
iken hocasý Hüzelî’nin cinsel iliþkiyle ilgili
dinî hükümleri ihtiva eden eserini tamam-
lamak amacýyla kaleme almýþtýr. 9. Edâßü’l-
lâzim fî þer¼i Maš½ûreti ¥âzim. Hâzim
el-Kartâcennî’nin Hafsî Hükümdarý I. Mu-
hammed Müstansýr’ý kutlamak ve övmek
için yazdýðý el-Maš½ûre adlý eserinin þer-
hidir. 699 (1299) yýlýnda yazýlan eser günü-
müze ulaþmamýþtýr (Ri¼letü’t-Ticânî, Ha-
san Hüsnî Abdülvehhâb’ýn takdimi, s. 32).
Bu þerhin Kartâcennî’nin talebesi ve Ticâ-
nî’nin hocasý Ebü’l-Hasan et-Ticânî’ye ait
olduðu da kaydedilir (DÝA, XXIV, 519). 10.
ed-Dürrü’n-na¾îm fi’l-edeb ve’t-terâ-
cim. Muhtemelen Hafsîler dönemi ediple-
rine dair olup müellif seyahatnâmesinde
bu eserine atýfta bulunur (Ri¼letü’t-Ticâ-
nî, s. 366).
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Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed
b. Muhtâr b. Sâlim et-Ticânî

(ö. 1230/1815)

Ticâniyye tarikatýnýn kurucusu.˜ ™

1150’de (1737) Cezayir’in Tilimsân (Tlem-
sen) bölgesindeki Aynimâzî kasabasýnda
doðdu. Bölgeye göç eden dedesi bura-
da yaþayan Berberî Ticâne kabilesinden
bir kadýnla evlendiðinden ailesi Ticânî nis-
besiyle tanýndý. Hayatý hakkýndaki bilgile-
rin büyük bir kýsmý halifelerinden Ali Ha-
râzim’in 1217 (1802) yýlýnda tamamlayýp
kendisine sunduðu Cevâhirü’l-me£ânî ve
yine halifelerinden Ýbnü’l-Müþrî’nin Kitâ-
bü’l-Câmi£ adlý eserlerine dayanmakta-
dýr. Kendi ifadesine göre soyu Hz. Hasan’a
ulaþýr. Ticânî on altý yaþýnda iken Aynimâ-
zî’de müderrislik yapan babasýný ve an-
nesini veba salgýnýnda kaybetti. Kur’an,
hadis, Mâlikî fýkhý ve edebî ilimleri Tilim-
sân’da okuduktan sonra Fas’a gitti. Bu-
rada Kadirî, Þâzelî, Nâsýrî tarikatlarýnýn zi-
kir halkalarýna katýldý. Fas’ta Þeyh Ahmed
Habîb b. Muhammed’in, Sahrâ þehirlerin-
den Abîd’de beþ yýl süreyle Sîdî Abdülka-
dir b. Muhammed’in hizmetinde bulundu.
Ardýndan Tunus’a gidip Azvâvî Zâviyesi’n-
de Halvetî þeyhi Mahmûd b. Abdurrah-
man’ýn sohbetlerine devam etti. Bir yýl
sonra Kahire’de Halvetî þeyhi Mahmûd
el-Kürdî ile tanýþtý. Þevval 1187’de (Aralýk
1773) Mekke’ye ulaþýp hac görevini yerine
getirdi ve iki yýl Mekke’de kaldý. Bu sýra-
da Hindistanlý Þeyh Ahmed b. Abdullah ile
tanýþtý. Ýki aylýk beraberliðin ardýndan ve-
fat eden Ahmed b. Abdullah, Ticânî’yi ye-
rine halife olarak býraktý. Medine’de Mu-
hammed b. Abdülkerîm es-Semmân ile
görüþüp kendisinden Semmâniyye icâzeti
aldý. Hac dönüþü tekrar Mýsýr’a uðrayan
Ticânî, þeyhi Mahmûd el-Kürdî’den icâzet
alýp halife sýfatýyla Cezayir’e döndü.

Tilimsân’da sohbet ve irþad hizmetle-
riyle dikkati çeken Ticânî, faaliyetlerinden
kuþkuya kapýlan Osmanlý Cezayir Beyi Mu-
hammed b. Osman tarafýndan tutuklandý.
Ardýndan Cezayir þehirlerinde ikamet et-
memesi þartýyla serbest býrakýldý. 1782’-
de Tilimsân’dan ayrýlan Ticânî, Sahrâ böl-
gesine gidip Sîdîebîsemgun kasabasýna
yerleþti. Bu arada Tâze þehrinde Derka-
viyye tarikatýnýn pîri Ebû Hâmid Mevlâ Ah-
med el-Arabî’yi ziyaret etti. Ticânî ayný yýl
Sîdîebîsemgun’da mânevî keþfe nâil oldu-
ðunu, tarikatýna ait evrâd ve ezkârýn rüya-

leri, sosyal ve ekonomik durumlarý, tarihî
eserleri, âlim, edip, þeyh, kumandan gibi
þahsiyetleri hakkýnda yazýlý kaynaklardan
ve þifahî olarak elde ettiði bilgileri ve mü-
þahedelerini derlemiþtir. VIII. (XIV.) yüzyýl-
da Tunus bölgesi hakkýnda ilk elden ve-
rilen bilgiler bakýmýndan büyük önem ta-
þýyan eser önce William Marçais tarafýn-
dan neþredilmiþ (Tunus 1345), daha son-
ra Hasan Hüsnî Abdülvehhâb tarafýndan
müellif ve eserleri hakkýnda yazdýðý geniþ
mukaddime ve indekslerle birlikte yayým-
lanmýþtýr (Tunus 1377/1958, 1402/1981).
Eser Batýlý araþtýrmacýlarýn dikkatini çek-
miþ, Michele Amari bazý kýsýmlarýnýn Ýtal-
yanca tercümesini Biblioteca arabo-si-
cula’da neþretmiþtir (Leipzig 1857, 45.
bölüm). Alfred Bel, Les Benou Ghânya
adlý eserinde (Paris 1903) seyahatnâme-
nin bir bölümünü çevirisiyle beraber yayým-
lamýþ, kýsmî bir tercümesi de M. Alphonse
Rousseau tarafýndan Journal Asiatique’-
te neþredilmiþtir (“Voyage du Scheikh El-
Tidjani dans la régence de Tunis”, 4. seri,
XX [1852], s. 57-208, 5. seri, I [1853], s. 101-
168, 354-425). Eserin Mehdiye þehriyle il-
gili bölümünü F. Soudan notlarla birlikte
Fransýzca’ya çevirmiþtir (bk. bibl.). 2. Tu¼-
fetü’l-£arûs ve nüzhetü’n-nüfûs. Kadýn-
erkek iliþkileri, ailede karþýlýklý haklar ve
sorumluluklar, evlenmenin önemi ve bu-
nunla ilgili dinî hükümler, iffet, kadýnlarýn
özellikleri, huylarý, cinsel iliþkinin niteliði,
âdâbý, fayda ve zararlarý, kýskançlýk, süs-
lenme, cinsel konularla ilgili anekdotlar vb.
konulara dairdir. Eserde ayrýca fýkhî hü-
kümlere, edip ve bilgelerin sözlerine, çeþit-
li þiirlere yer verilmiþtir. Yanlýþlýkla müel-
lifin babasýna nisbet edilerek yayýmlanan
eserin (Kahire 1301; nþr. Ebû Hâcer, Ka-
hire 1987; nþr. Fuâd Þâkir, Kahire 1990;
nþr. Celîl Atýyye, London 1992; nþr. Salâh
Ebü’s-Suûd, Kahire 2003) A. Rousseau
tarafýndan yapýlan Fransýzca tercümesi
(Touhfat el arous ou le cadeau des époux,
Algiers-Paris 1848) eksik ve son derece ha-
talýdýr. 3. el-Vefâß bi-beyâni fevâßidi’þ-
Þifâß. Kadî Ýyâz’ýn meþhur eseri üzerine
yazýlmýþ önemli bir þerh olup iki cilt hac-
mindeki bir bölümü Tunus Zeytûne Ca-
mii Kütüphanesi’ndedir (nr. 1321). 4. £Alâ-
metü’l-kerâme fî kerâmeti’l-£alâme.
Tuðra (alâme) görevi ve tuðrakeþ maka-
mýna gelen kâtipler hakkýndadýr. Ýbnü’þ-
Þemmâ‘ bu eserden nakillerde bulunmuþ-
tur (el-Edilletü’l-beyyine, s. 51, 55). 5. Ne-
fe¼âtü’n-nisrîn fî muÅâ¹abeti Ýbn Þib-
rîn. Tunus’ta görüþtüðü Gýrnata kadýsý ve
edip Muhammed b. Ahmed b. Þibrîn el-
Cüzâmî es-Sebtî ile birbirlerine yazdýklarý


