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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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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
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receklerden olacaðýna dair kendisine gü-
vence verdiðini, kalbinde kendisine karþý
zerre kadar sevgi besleyenlerin de bu da-
ire içinde yer aldýðýný, düþmanlýk edenle-
rin bu kurtuluþtan nasip alamayacaðýný
söyler (Jamil M. Abun-Nasr, The Tijaniyya,
s. 43-44). Zâhidâne bir hayat yaþamak için
bütün malýný tasadduk etmek isteyen zen-
gin bir müridine hayýr severlikte ifrata kaç-
mamasýný, servetini korumasýný, ancak ser-
vetin kendisini Allah’tan koparmamasýna
dikkat etmesini, müridlerine de bu dün-
yada mutlu ve zengin olmaya çalýþmalarý-
ný söylemesi onun zühd anlayýþýný yansýt-
masý bakýmýndan önemlidir.

Ticâniyye Tarikatý. Ahmed et-Ticânî,
þeyhi Mahmûd el-Kürdî’den Halvetiyye hi-
lâfeti alýp Cezayir’e döndüðünde bir Hal-
vetî þeyhi sýfatýyla irþad faaliyetine baþla-
mýþ, Ebîsemgun’da mânevî keþfe nâil olup
Hz. Peygamber tarafýndan kendisine ir-
þad yetkisi verildiðini söyledikten sonra
hiçbir tarikatla ilgisi bulunmadýðýný bildi-
rip tarikatýna Tarîkat-ý Ahmediyye / Mu-
hammediyye adýný vermiþtir. Bu sebeple
Ticânî kaynaklarýnda tarikatýn bir silsilesi
olduðu kabul edilmez, silsile Hz. Peygam-
ber ve Ahmed et-Ticânî ile baþlatýlýr. Bu
sebeple mensuplarý Ticâniyye diye anýlma-
ya baþlanmýþ ve bu ad yaygýnlýk kazan-
mýþtýr. Osmanlý tasavvuf kaynaklarýnda
Mahmûd el-Kürdî’nin silsilesi Þeyh Hifnî,
Kutbüddin el-Bekrî, Karabaþ Velî, Þâbân-ý
Velî vasýtasýyla Halvetiyye’ye ulaþtýðýndan
Ticâniyye Halvetiyye’nin bir kolu olarak gös-
terilmektedir (Tomar-Halvetiyye, s. 85). Bu
silsileyi Ali Harâzim, Ahmed et-Ticânî’nin
teberrüken aldýðý Halvetî silsilesi diye kay-
deder (Cevâhirü’l-me£ânî, I, 43-44). Ömer
b. Saîd el-Fûtî de Ahmed et-Ticânî’nin ön-
celeri bir Halvetî þeyhi iken bizzat Hz. Pey-
gamber tarafýndan irþad görevi verildik-
ten sonra tarikatýný kurduðunu ve adýnýn
Tarîkatü’l-Ahmediyye Muhammediyye –
Ýbrâhîmiyye / Hanîfiyye / Ticâniyye olduðu-
nu söyler (Rimâ¼u ¼izbi’r-ra¼îm, I, 190-
191). Sað veya ölü diðer tarikatlara men-
sup herhangi bir velînin ziyaret edilmesi-
nin yasak olmasý Ticâniyye’nin kayda deðer
bir özelliðidir.

Ticâniyye tarikatýnda âdâb ve erkânýn
temelini Ahmed et-Ticânî’nin Hz. Peygam-
ber’den aldýðý kabul edilen “Salâtü’l-fâtih”
ve “Cevheretü’l-kemâl” adlý iki kýsa sala-
vat oluþturur. Ticânî derviþlerinin uygula-
makla yükümlü olduklarý üç evrâd türü
vardýr. Bunlarýn ilkine vird, ikincisine vazi-
fe, üçüncüsüne hadra (hazret) adý verilir.
Vird sabah ve akþam günde 100 istiðfar,

100 salavât-ý þerife, 100 kelime-i tevhid
okumaktan ibarettir. Herhangi bir salavatý
okumak câiz olmakla birlikte Salâtü’l-fâ-
tih’i okumak daha faziletlidir. Otuz defa
“estaðfirullahi’l-azîm ellezî lâ ilâhe illâ
hüve’l-hayyü’l-kayyûm”, elli Salâtü’l-fâ-
tih, 100 kelime-i tevhid ve on iki Salâtü
cevhereti’l-kemâl okumaya vazife denir.
Vazife günde bir veya iki defa okunur.
Ahmed et-Ticânî, Cevheretü’l-kemâl’in
günde yetmiþ defa tekrarlandýðýnda Hz.
Peygamber ve dört halifenin orada mâ-
nen hazýr bulunup evrâdýn okunuþuna
katýldýklarýný söyler. Hadra cuma günleri
ikindi namazý cemaatle kýlýndýktan sonra
gerçekleþtirilir; bu sýrada 1000 veya
1500 defa kelime-i tevhid yüksek sesle
zikredilir. Hz. Peygamber’in öðrettiði Sa-
lâtü’l-fâtih ve Cevheretü’l-kemâl’in diðer
tarikatlarýn mensuplarýnca okunan vird-
lerden daha faziletli sayýldýðýna ve Ticânî
olmayanlarýn bunlarý okusalar dahi fayda-
lanamayacaklarýna inanýlýr.

Ahmed et-Ticânî’nin vefatýndan sonra
vasiyeti üzerine yerine geçen Sîdî Ali b. Îsâ
et-Temmâsî, Ticânî’nin oðullarý Muham-
med el-Kebîr ve Muhammed es-Sagýr’in
Fas’tan Aynimâzî’ye gitmelerini istemiþ,
kendisi, doðum yeri olan Güney Cezayir’in
Sûf bölgesinde Temmâsîn þehrindeki Ta-
malhat Zâviyesi’ne gidip irþad faaliyetine
baþlamýþtýr. Onun þeyhliði döneminde gön-
derdiði halifeler vasýtasýyla Ticâniyye Tu-
nus’un Cerîd bölgesinde, Tevârik vasýta-
sýyla Sahrâ kabileleri arasýnda yayýlmýþtýr.
Öte yandan Aynimâzî’de Ticânî’nin oðul-
larý çevresinde geniþ bir Ticânî derviþleri
grubu oluþmuþ ve Aynimâzî, Ali b. Îsâ et-
Temmâsî’nin baþýnda yer aldýðý Tamalhat
Zâviyesi’nden sonra tarikatýn bölgedeki
ikinci merkezi haline gelmiþtir. Bu sýrada
Cezayir’e hâkim olan Osmanlý idarecileri
Ticânîler’in güvenini kazanmak için Mu-
hammed el-Kebîr’i görüþmeye davet et-
miþ, ancak Muhammed’e Türkler’in ken-
disini öldürmeyi planlandýðýnýn bildirilme-
si üzerine, daha önce babasýnýn Osmanlý
yöneticileri tarafýndan Cezayir’den çýkarýl-
dýðýný hatýrlayan Muhammed el-Kebîr bu
davete uymamýþtýr. Aynimâzî 1820 ve 1822
yýllarýnda Osmanlý kuvvetleri tarafýndan
kuþatýlmýþ ve þehir Osmanlýlar’ýn kontro-
lü altýna girmiþtir. Bu durum Ticânîler’le
Osmanlý yetkilileri arasýndaki gerginliðin
artmasýna yol açmýþtýr. Osmanlý yetkilile-
rinin vergilerini düzenli biçimde ödemeyi
sürdürdükleri müddetçe Ticânîler’e birta-
kým imtiyazlar vermesine raðmen gergin-
lik giderek týrmanmýþtýr. Muhammed el-
Kebîr, 1826’da Osmanlýlar’a karþý askerî

sýnda bizzat Hz. Peygamber tarafýndan
kendisine öðretildiðini söyler. Olayýn ger-
çekleþtiði 1782 yýlý Ticâniyye tarikatý men-
suplarýnca tarikatýn kuruluþ tarihi olarak
kabul edilir.

Ticânî, Sahrâ’da yeterince yayýldýðýný dü-
þündüðü tarikatýný daha geniþ coðrafyala-
ra ulaþtýrmak amacýyla Fas’a gitmek için
Ekim 1789’da Ebîsemgun’dan ayrýldý. Fas’a
yerleþtikten birkaç yýl sonra bir müridini
Fas Sultaný Mevlây Süleyman’a göndere-
rek Cezayir yönetiminden duyduðu rahat-
sýzlýktan dolayý ülkesine sýðýndýðýný ve ken-
disiyle görüþmek istediðini bildirdi. Mev-
lây Süleyman Ticânî’ye özel konut tahsis
etti ve kendisi de müridleri arasýna katýl-
dý. Sultanýn Ticânî’ye duyduðu saygý ve gös-
terdiði itibar Fas ulemâsýný rahatsýz etti.
Ulemâdan Ýbn Kîrân onun þeyhlik iddiasý-
ný yalanladý. Ulemânýn bu düþmanca tu-
tumuna raðmen Ticâniyye tarikatý Fas’ta
iyice kökleþti. 1814’te Aynimâzî’yi ziyaret
edip tekrar Fas’a döndü. Fas’ta ikamet et-
tiði yaklaþýk yirmi altý yýl boyunca halife-
leri vasýtasýyla tarikatýný bütün Kuzey Af-
rika’ya yaydý ve yerine halifelerinden Sîdî
Ali b. Îsâ et-Temmâsî’yi tayin etti. Tarikat
þeyhliðinin Temmâsî ailesiyle kendi oðul-
larý arasýnda münâvebe ile sürdürülmesi-
ni vasiyet eden Ticânî Fas’ta vefat etti ve
buraya defnedildi. Ticânî erken yaþlarda
evlendiði hanýmýndan kýsa bir süre sonra
ayrýldý. Ardýndan evlendiði eþinden büyük
oðlu Muhammed el-Kebîr, diðer bir eþin-
den küçük oðlu Muhammed (Habîb) es-
Sagýr dünyaya gelmiþ, bunlar tarikatýn ta-
rihinde önemli fonksiyonlar icra etmiþtir.

Ahmed et-Ticânî eser sahibi olmadýðý
için görüþleri, baþta Ali Harâzim olmak
üzere halifelerinin yazdýðý kitaplar aracýlý-
ðýyla günümüze ulaþmýþtýr. Bu eserlerden
onun Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’nin kutub,
kutbü’l-aktâb, hâtemü’l-velâye, hakîkat-i
Muhammediyye gibi fikirlerinin etkisi al-
týnda bulunduðu, kendisini bu makamla-
rýn vârisi olarak gördüðü, bu sebeple ule-
mâ tarafýndan tenkit edildiði, onlara sert
cevaplar verdiði öðrenilmektedir. Ticânî ile
görüþen tarihçi Abdüsselâm en-Nâsýrî onun
çok etkili bir þahsiyet olduðunu, dinî emir-
lerin yerine getirilmesini ve kiþinin zâhiri
kadar bâtýnýný da temizlemesini temel ilke
edindiðini belirtir. Bir müridine gönderdi-
ði mektupta insanýn üstün mânevî dere-
celere ulaþsa da kulluk sýnýrýndan dýþarý
çýkamayacaðýný söyler ve Allah’ýn emirle-
rine aykýrý hareket etmekten kaçýnmayý,
gece gündüz istiðfarda bulunmayý tavsi-
ye eder. Hz. Peygamber’in cennete ilk gi-
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çilmesiyle Ticâniyye þeyhliði tekrar Tem-
mâsî ailesine geçmiþtir. Sîdî Muhammed
el-Îd de babasý gibi Fransýz iþgal güçleriy-
le çatýþmaya girmek yerine iyi iliþkiler sür-
dürmeyi tercih etmiþtir.

Öte yandan Aynimâzî Zâviyesi’nin þeyh-
liðine Muhammed es-Sagýr’in oðlu Sîdî Ah-
med geçmiþ, onun Aynimâzî Zâviyesi pos-
tuna oturmasýyla Muhammed es-Sagýr’in
Fransýzlar’la kurduðu bir anlamda zoraki
temaslar gerginleþmeye baþlamýþtýr. Ev-
lâd-ý Sîdî eþ-Þeyh kabilesinin Fransýzlar’a
karþý baþlattýðý direniþi Ticânîler de des-
teklemiþtir. Bunun üzerine Þubat 1869’-
da Aynimâzî’ye hücum eden Fransýzlar, Sî-
dî Ahmed ve kardeþi Beþîr’i almýþtýr. Sîdî
Ahmed, 1870’te Fransýz makamlarýnýn ken-
disi hakkýnda duyduðu kuþkularý gidermek
amacýyla Paris’e gitmiþ, Aurel Picard adlý
bir kadýnla evlenip ertesi yýl Cezayir’e dön-
müþtür. 1876’da Tamalhat Zâviyesi þeyhi
Muhammed el-Îd’in ölümünden sonra Ay-
nimâzî Zâviyesi mensuplarý Sîdî Ahmed’i
Ticâniyye’nin tek lideri olarak ilân etmiþ,
bu giriþim karþýsýnda Temmâsîn Ticânîleri,
Muhammed el-Îd’in küçük oðlu Muham-
med es-Sagýr’i þeyhlik makamýna getir-
miþtir. Sîdî Ahmed, tarikatýn tek merkez-
den yönetilmesini saðlamak amacýyla gö-
rüþmeler yapmak üzere kardeþi Beþîr’i
1884’te Temmâsîn’e göndermiþtir. Ticânî
ailesiyle Sîdî Ali et-Temmâsî ailesi arasýn-
da þeyhlik konusunda münâvebe yoluyla
süregelen iyi iliþkiler, Tamalhat Zâviyesi
mensuplarýnýn Sîdî Ahmed’in tek liderli-
ðini kabul etmemeleri üzerine bozulmuþ-
tur. Sîdî Ahmed vefat edince (Nisan 1897)
Aynimâzî Ticânîleri kardeþi Sîdî Beþîr’i ta-
rikatýn yeni þeyhi seçmiþ, Sîdî Beþir aða-
beyinin ölümünden sonra Madame Aurel
ile evlenmiþtir. 1933’te ölen Aurel’in haya-
týnýn son yýllarýnda müslüman olduðu bil-
dirilmektedir. 1870’li yýllarda Tamalhat Zâ-
viyesi Ticânîleri ile Aynimâzî Zâviyesi Ti-
cânîleri arasýnda meydana gelen ihtilâf XX.
yüzyýlda da devam etmiþtir. Ancak bu ih-
tilâfa raðmen Ticâniyye zayýflamayýp bu iki
zâviyeden baðýmsýz þeyhler vasýtasýyla Af-
rika’da çok geniþ bir coðrafyaya yayýlma
imkâný bulmuþtur.

Ticâniyye, Tunus’ta Ahmed et-Ticânî’-
nin halifelerinden Mahmûd el-Menâî ile
âlim ve þair Ýbrâhim er-Riyâhî tarafýndan
yayýlmýþtýr. Riyâhî 1828’de Tunus baþmüf-
tüsü, daha sonra Zeytûne Medresesi baþ-
müderrisi olmuþtur. Baþta Mehmed Sâ-
dýk Paþa olmak üzere Tunus beyleri tari-
katýna intisap ederek onu desteklemiþtir.
XIX. yüzyýlýn sonunda bütün Maðrib þe-

hirlerinde Ticânî zâviyeleri kurulmuþ, Me-
rakeþ, Ticâniyye’nin Maðrib’deki en önem-
li merkezi haline gelmiþtir. Ancak tarikat
daha çok Berberîler’in meskûn bulundu-
ðu Sûs’ta Muhammed b. Ahmed el-Kan-
sûsî’nin gayretleriyle yayýlmýþtýr. Maðrib
Ticânîleri, Aynimâzî ve Temmâsîn zâviye-
leri arasýnda gerginliðin oluþtuðu dönem-
de baðýmsýz hareket etmeye çalýþmýþtýr.
Öte yandan Ahmed et-Ticânî’nin Tilimsân
Zâviyesi’ne tayin ettiði Sîdî Tâhir, Ticânî’-
nin ölümünün ardýndan þeyhliðin kendisi-
ne geçtiðini söylemiþ, Ahmed et-Ticânî’-
nin soyuna mensup Aynimâzî þeyhlerinin
Fransýzlar’la iyi iliþkiler içinde bulunmasý-
na ve izlediði siyasî çizgiye karþý çýkmýþ,
yazdýðý risâleleri Fas bölgesindeki Ticânî-
ler’e göndererek onlarý bu duruma tepki
göstermeye çaðýrmýþtýr.

Senegal’in güneyindeki Halvar’da doðan
el-Hâc Ömer el-Fûtî, Ticâniyye tarihinin en
önemli isimlerinden biridir. 1825’te hac
sýrasýnda Mekke’de Ahmed et-Ticânî’nin
Hicaz bölgesi halifesi Þeyh Muhammed el-
Galî’ye intisap ederek üç yýl hizmetinde bu-
lunduktan sonra Batý Afrika’ya halife sý-
fatýyla gönderilen Ömer el-Fûtî etkili bir
irþad faaliyeti sonunda müridlerinden oluþ-
turduðu 30.000 kiþilik ordusuyla 1852 yý-
lýnda Fransýzlar’a karþý cihad hareketi baþ-
latmýþ, cihad ve fetih seferleri neticesin-
de binlerce putperestin müslüman olma-
sýný saðlamýþtýr. Ticâniyye’yi Senegal’den
Tinbüktü ve Sierra Leone’ye kadar yayan
el-Hâc Ömer, Tekrûr Devleti diye anýlan
baðýmsýz siyasî bir birlik meydana getir-
miþ ve 1864 yýlýnda Mâsînâ’da cephede sa-
vaþýrken þehid düþmüþtür. el-Hâc Ömer’in
Rimâ¼u ¼izbi’r-ra¼îm £alâ nü¼ûri ¼iz-
bi’r-racîm adlý eseri Ticâniyye’nin temel
kitaplarýndan biridir. Kurduðu devlet oðul-
larý tarafýndan Fransýzlar’ýn bölgede hâki-
miyeti ele geçirdiði 1893-1894 yýllarýna ka-
dar varlýðýný sürdürmüþtür.

Ticâniyye, Moritanya’ya bu bölgede do-
ðan Muhammed el-Hâfýz el-Muhtâr tara-
fýndan götürülmüþtür. Mekke’den dönü-
þünde Fas’ta Ahmed et-Ticânî’ye intisap
eden Muhammed el-Hâfýz (ö. 1830), irþad
faaliyeti için gönderildiði ülkesinde Ticâ-
niyye’yi Hz. Ali soyundan geldiðini iddia
eden Ýdev Ali kabilesi mensuplarý arasýn-
da yaymýþtýr. Ticâniyye tamamen Ticânî
olan bu kabilenin yaný sýra diðer kabileler
arasýnda da yayýlarak Moritanya’nýn millî
tarikatý haline gelmiþtir. Ýdev Ali kabilesi
Ticâniyye’nin Batý Sudan ve Senegal’de ya-
yýlmasýnda önemli rol oynamýþtýr. Ýdev Ali
Ticânîleri, tarikatýn diðer ülkelerdeki tem-

bir harekât baþlatmak amacýyla Masha-
ra’ya gitmiþ, burada Emîr Abdülkadir el-
Cezâirî’nin babasý, Kadirî þeyhi Muhyiddin’e
baðlý Benî Hâþim kabilesi reisleriyle Ceza-
yir valisine karþý isyan için anlaþmýþtýr. Be-
nî Hâþim ile Ticânîler arasýndaki ittifaký
öðrenen Cezayir Valisi Hasan Paþa, Garis
vahasýna gelmiþ ve Benî Hâþim kabilesi-
nin bir kýsmýný isyandan vazgeçmeye ikna
etmiþtir. Kendisini destekleyen Benî Erba
kabilesinden 300 kiþiyle yalnýz kalan Mu-
hammed el-Kebîr ve birkaç müridi sava-
þa girmekten çekinmemiþtir. Muhammed
el-Kebîr yakalanýp bir süre hapsedildikten
sonra idam edilmiþ, kýlýcý Ýstanbul’a II. Mah-
mud’a gönderilmiþtir (1827).

Kardeþinin ölümü üzerine Muhammed
es-Sagýr, Ticâniyye’nin Aynimâzî kolu þey-
hi olmuþtur. 1830 yýlýndan itibaren Ceza-
yir’in Osmanlýlar’ýn kontrolünden çýkmasý,
ülkenin güneyinde bir Ticânî devleti kur-
mak isteyen Aynimâzî Ticânîleri’ni mem-
nun etmiþtir. 1832’de Emîr Abdülkadir,
Fransýz iþgaline karþý yürütülecek savaþ-
ta Cezayir’deki kabileler tarafýndan lider
seçilmiþtir. Fakat Muhammed el-Kebîr’in
Abdülkadir’in mensup olduðu Benî Hâ-
þim’in kendisini terketmesinden dolayý öl-
düðünü düþünen Aynimâzî Ticânîleri, Emîr
Abdülkadir’in otoritesi altýna girmeyi ka-
bul etmemiþtir. Emîr Abdülkadir, Muham-
med es-Sagýr’den Aynimâzî’ye vekil olarak
tayin ettiði el-Hâc el-Arabî’ye itaat etme-
sini istemiþ, Muhammed es-Sagýr bunu
kabul etmeyince Aynimâzî, Emîr Abdül-
kadir’e baðlý kuvvetler tarafýndan kuþa-
týlmýþtýr. Altý ay süren kuþatma sonunda
taraflar arasýnda anlaþma saðlanmýþtýr
(1838). Þehri terkeden Muhammed es-Sa-
gýr ertesi yýl tekrar direniþ baþlatmýþ ve
Emîr Abdülkadir’e karþý Fransýzlar’ýn des-
teðini almaya çalýþmýþtýr. Muhammed es-
Sagýr, babasýnýn kendi yerine tayin ettiði
Tamalhat Zâviyesi þeyhi Sîdî Ali et-Tem-
mâsî’nin 1844 yýlýnda vefatýnýn ardýndan
Ticâniyye tarikatýnýn ikinci postniþini olmuþ
ve ayný yýl Tamalhat’ý ziyaret etmiþtir. Mu-
hammed es-Sagýr’in bu sýrada Maðrib sul-
tanýnýn oðluna gönderdiði, Fransýz iþgal
güçlerinden duyduðu rahatsýzlýðý dile ge-
tiren mektuplarýn Fransýzlar’ýn eline geç-
mesi, onun Cezayir halklarýný kendilerine
karþý kýþkýrtmasýndan çekinen Fransýzlar’ý
tedirgin etmiþtir. Fransýz sömürge idare-
si baþkaný 1847’de Aynimâzî’yi ziyaret et-
miþ ve Muhammed es-Sagýr tarafýndan
aðýrlanmýþtýr. Muhammed es-Sagýr’in ölü-
münden (Receb 1270 / Nisan 1854) son-
ra Sîdî Ali et-Temmâsî’nin büyük oðlu Sîdî
Muhammed el-Îd tarikatýn liderliðine se-
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padiþah kendisine bütün Osmanlý eyaletle-
rinde seyahat etme hakký tanýyan bir bel-
ge vermiþtir. Ticâniyye Türkiye’de, 1906’-
da Ankara’da doðup hukuk tahsili yapan
Kemal Pilavoðlu’nun Ticânî þeyhi olduðu
iddiasýyla 1940’lý yýllarda ortaya çýkmasýn-
dan sonra gündeme gelmiþtir. Müridleri-
nin giriþtiði bazý siyasal ve provokatif ey-
lemler sebebiyle 1952’de yargýlanýp mah-
kûm edilen Kemal Pilavoðlu mecburi ika-
mete tâbi tutulduðu Bozcaada’da vefat
etmiþtir (1977). Ticâniyye üzerine Batý’da
çok sayýda çalýþma yapýlmýþtýr (önemlile-
ri için bk. bibl.).
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Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed
b. Muhammed b. Ebi’l-Kåsým

et-Ticânî et-Tûnisî
(ö. 712/1312)

Dîvânü’r-resâil kâtibi, edip ve þair.˜ ™

Tunus’ta doðdu; birçok âlim ve devlet
adamý yetiþtiren köklü bir aileye mensup-
tur. Maðrib-i Aksâ’da yaþayan Ticân kabi-
lesinden olan büyük dedesi Ebü’l-Kasým,
Muvahhidler’in ordusu içinde Ýfrîkýye’ye
gelerek Tunus’a yerleþmiþti (555/1160).
Babasý Ahmed ve amcasý Ýbrâhim, Hafsî
sarayýnda önemli görevler üstlenmiþler-
di. Oðlu Abdullah, Ri¼letü’t-Ticânî mü-
ellifi meþhur seyyahtýr. Muhammed et-
Ticânî babasýndan ve Ýbnü’l-Ebbâr, Ebû
Muhammed Ýbn Bürtule, Ebü’l-Abbas Ýb-
nü’l-Gammâz el-Belensî, Hasan b. Ömer
el-Hevvârî et-Trablusî gibi âlimlerden ilim
tahsil etti. Ýbnü’l-Ebbâr’dan bütün eserle-
rini rivayet icâzeti aldý. Muhtemelen Tu-
nus Hafsî sarayýnda tuðrakeþ (kâtibü’l-alâ-
me) olan hocasý Ýbnü’l-Ebbâr vasýtasýyla da-
ha genç yaþta iken Dîvânü’l-inþâ’da kâtip
olarak görev aldý. Cezayir’in Bicâye þehri
Hafsî Emîri Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ebû
Ýshak Ýbrâhim’in isteði üzerine 684 (1285)
yýlýnda oraya gitti ve tuðrakeþlik görevine
tayin edildi. Ýbnü’l-Ahmer’in Ticânî’ye gö-
rev veren Bicâye emîri olarak zikrettiði
Abdülazîz b. Ýbrâhim, Ebû Zekeriyyâ’nýn
kardeþi Ebû Fâris’tir. Ebû Fâris’in 682’de
(1283) Ýbn Ebû Umâre ile yaptýðý savaþta
öldürülmesinden iki yýl sonra Ebû Zeke-
riyyâ Bicâye’de istiklâlini ilân etmiþtir (Ýb-
nü’þ-Þemmâ‘, s. 78; Brunschvig, s. 117-
118, 134). Sultan Ebû Asîde II. Muham-
med zamanýnda (1295-1309) Emîr Ebû
Yahyâ Zekeriyyâ b. Ahmed el-Lihyânî baþ-
vezirliðe tekabül eden “þeyhü’l-muvahhi-

silcileriyle temas kurmak amacýyla Mýsýr
ve Maðrib þehirlerine seyahatler düzenle-
miþtir. Ahmed b. Emîn eþ-Þinkýtî (ö. 1913)
Moritanyalý önemli Ticânî âlim ve müellif-
lerindendir.

el-Hâc Ömer el-Fûtî’nin yaný sýra el-Hâc
Mâlik Siy ve Muhammed Hâfýz’ýn halifesi
Mevlûd Fâl, Ticâniyye’nin Senegal’de yayýl-
masýný saðlayan önemli isimlerdir. el-Hâc
Mâlik Siy, Fransýz hâkimiyeti altýnda bulu-
nan ülkesinde eðitimini üstlendiði modern
eðitim kurumlarý tesis etmeye çalýþmýþ,
halifelerinin faaliyetleriyle Ticâniyye XX.
yüzyýlda Senegal’de güçlü bir siyasî akým
haline gelmiþtir. Moritanya, Nijer, Nijerya,
Gambia, Gine Bissau, Fildiþi Sahili, Gana
ve Togo’da geniþ bir mürid kitlesi bulunan
Ýbrâhim Niyâs da Senegalli önemli bir Ti-
cânî þeyhidir. Batý Afrika’da etkili olan Ti-
cânî þeyhlerinden Þeyh Hamallah, Fran-
sýzlar’a karþý mücadeleye giriþen Ticâniy-
ye’ye diðer müslüman gruplarýn katýlma-
sý için çalýþmýþtýr. 1935 yýlýnda gözaltýna
alýnýp Fransa’ya götürülen Þeyh Hamal-
lah’ýn iki yýl sonra ülkesine dönmesine izin
verilmiþtir. 1940’ta Cezayir’de tutuklanýp
on yýl hapse mahkûm edilmiþ, 1942’de Ce-
zayir’den Fransa’ya götürülmüþ ve ertesi
yýl burada kaldýrýldýðý hastahanede vefat
etmiþtir. Þeyh Hamallah, mensuplarýnca
Ticâniyye’nin Hamâliyye kolunun kurucu-
su kabul edilir (bk. HAMÂLÝYYE).

Ticâniyye, II. Abdülhamid’i ziyaret eden
bazý Ticânî þeyhleri vasýtasýyla Ýstanbul’-
da çok sýnýrlý da olsa tanýnma imkâný bul-
muþtur. Ticâniyye’nin Sudan’da yayýlma-
sýný saðlayan Þeyh Muhammed Muhtâr,
Dârfûr Sultaný Ali Dînâr’ýn elçisi olarak Ýs-
tanbul’a gelmiþtir. II. Abdülhamid’in Ticâ-
niyye’nin bütün Afrika’daki yaygýnlýðýndan
Ýslâm birliði siyaset baðlamýnda yararlan-
mak istediði, 1897’de Ýstanbul’a gelen Sî-
dî Muhammed el-Ubeydî ile görüþtüðü ve
Ýstanbul’da bir Ticânî zâviyesi açýldýðý kay-
dedilmektedir. Ancak son dönemlerde ha-
zýrlanan Ýstanbul tekkelerine dair listeler-
de Ticâniyye tarikatýna ait bir tekke görün-
memektedir. Bununla birlikte 1342 (1923)
yýlýnda Ýstanbul’da basýlan Risâle-i Ev-
râd-ý Ticâniyye’nin kapaðýnda, risâlenin
Eyüp Baba Haydar mahallesindeki Ticânî
dergâhý postniþini, Fetvâhâne-i Âlî müsev-
vidlerinden Mehmed Can Zeki Efendi ta-
rafýndan hazýrlandýðý kaydedilmektedir. Bu
bilgiye dayanýlarak adý geçen dergâhýn Ýs-
tanbul’da faaliyet gösteren ilk ve tek Ticâ-
nî dergâhý olduðu söylenebilir. Ýstanbul’a
gelen diðer Ticânî þeyhi Muhammed b.
Fâzýh, Abdülhamid tarafýndan karþýlanmýþ,

TÝCÂNÎ, Muhammed b. Ahmed


