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yararlandığıkaynaklarızikreder.ÖzellikleikincibölümünsonundayeralanAnadoluSelçukluları’nadairbilgilerlekitabınçeşitliyerlerindebulunan,müellifinmüşahedevekanaatleriniiçerenanekdotlaronaayrıbirdeğerkazandırmaktadır.el-Ve le dü’ş-
şe fîš’in741 (134041)yılındaAksaray’daistinsahedilenyegânenüshasıSüleymaniyeKütüphanesi’ndekayıtlıdır(Fâtih,nr.
4518,298varak).AliErtuğrul’unAna do-
lu Sel çuk lu la rı Dev rin de Ya zı lan Bir 
Kay nak: Niğ de li Ka dı Ah med’in el-Ve-
le dü’ş-şe fîk ve’l-hâ fi dü’l-halîk’ıadıylahazırladığıdoktoratezi(2009,Dokuz
EylülÜniversitesiSosyalBilimlerEnsti
tüsü,III)dahasonrayayımlanmıştır(bk.
bibl.).KadıAhmed,el-Ve le dü’ş-şefîš’te EmîrŞemseddinDündârBeyb.HamzayiNekîdîadınaSel çuk nâ meadıylabireserkalemealdığınıveBüyükSelçuklular’la
(vr.141a146a)AnadoluSelçukluları’na(vr.
146a152a)ayırdığıkısımlarıbueserdenihtisarettiğinibelirtmektedir(elVeledü’ş
şefîš,vr.140b,141a).AncakgünümüzekadarböylebiresererastlanamadığıgibihiçbirkaynaktaSel çuk nâ me’yeatıfdayapılmamıştır.BİBLİYOGRAFYA:NiğdeliKadıAhmed,elVeledü’şşefîš,Sü ley

ma ni ye Ktp., Fâtih, nr. 4518, tür.yer.; İbnBîbî, 
elEvâmirü’lAlâiyye:Selçukname(trc.Mürsel
Öztürk),Ankara1996,II,202-203;Aksarâyî,Mü
sâmeretü’lahbâr(trc.MürselÖztürk),Ankara
2000, s. 8586, 194, 218; Teftâzânî,Kelâmİlmi

şereflisiolduğunusöyleyenKadıAhmed,NizâmeddinAhmedb.Ali’ninzâviyesindekalemealdığıbuFarsçamuhtasartarihineArapçabirmukaddimeilebaşlamışve
ese ri 733’ te (1333)Niğde’detamamlamıştır.Farsçaolanikincimukaddimesinden,KadıAhmed’inel-Ve le dü’ş-şefîš’i döneminİlhanlıSultanıEbûSaidBahadırHanileveziriGıyâseddin’eithafettiğianlaşılmaktadır.Hayligeniştutulanveağırbirdilleyazılanbumukaddimedensonrabirincibölümikifaslaayrılır.Birincifasıldabazıpeygamberlerinveönemlikişilerinyaşadıklarıtarihlertesbitedilmeyeçalışılır,yaklaşıkkırkpeygamberinhayatıelealınır,otuzkadarYunanveonyedikadarİslâmfilozofundansözedilir.İkincifasıldaİran’dahükümsürenKeyânî,EşkânîveSâsânîhânedanlarınamensupmeliklerinadlarıkaydedilir(vr.9a71b).EserinikincibölümüHz.Peygamber’inhicretindenitibarenmüellifindöneminekadargeçenolaylarıiçerenmuhtasarbirİslâmtarihidir(vr.72a156a).Üçüncübölümcoğrafyailekıyametveâhiretahvalinedairdir(vr.
157b198b).Hz.Peygamber’insîreti,şemâili,ahlâkıvefaziletinineninceayrıntısınakadarelealındığıdördüncübölümde(vr.
201b256a)birmukaddimeilebaşlar.el-
Ve le dü’ş-şefîš’inbeşincibölümükelâmkonularınaayrılmışvemeselelergeneldeSünnîgörüşçerçevesindedeğerlendirilmiştir (vr.257b298a).Müellif eserinde

Niğdeli Kadı Ahmed’in elVeledü’şşefîšve’l¼âfidü’lÅalîš  adlı eserinin ilk iki sayfası  (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 4518)

veİslâmAkaidi(haz.SüleymanUludağ),İstanbul
1991,hazırlayanıngirişi,s.36-38;Esterâbâdî, 
BezmüRezm(trc.MürselÖztürk),Ankara1990,
s. 5253; AhmetYaşarOcak,Osmanlıİmpara
torluğu’ndaMarjinalSûfîlik:Kalenderiler(XIV
XVII.Yüzyıllar),Ankara1992,s.66;AliErtuğrul, 
NiğdeliKadıAhmed’inelVeledü’şşefîkve’l
hâfidü’lhalîk’ı(AnadoluSelçuklularınaDair
BirKaynak),Ankara2015,I-II;a.mlf.,“el-Vele-
dü’şşefîš:EserîErzişmendezEvâÅiriDevrânı
SelçûšıyânıÂnâ¹ûlî” (trc.NasrullahSâlihî),Ki
tâbıMâh:TârîÅveCo³râfyâ,VI II/9091, Tah ran 

1384/2005, s. 1925; a.mlf.,“İmamEbûHâmid
elGazzâlî’ninAnadolu’dakiTorunları”,Cum
huriyetÜniversitesiİlâhiyatFakültesiDergisi,
XVI/2, Si vas 2012, s. 667688; MehmedFuadKöprülü,“AnadoluSelçuklularıTarihininYerli
Kaynakları”,TTKBelleten,VII/2527 (1943), s. 

391, 398; MehmetAltayKöymen,“Tür ki ye Sel-
çuklularıTarihineDairYeniBirKaynak:elVele
dü’şŞefik”,TTKBelgeler,XV/19 (1993), s. 122; A.C.S.Peacock,“AhmadofNiğde’salWaladal
ShafiqandtheSeljukPast”,AnatolianStudies,
LIV, Cam brid ge 2004, s. 95107.

ÿAliErtuğrul

– —NÝYÂS, Ýbrâhim b. Abdullah
( إبراهيم بن عبداله نياس )

(1900-1975)

SenegalliTicânîþeyhi,
Ticâniyye’nin

Ýbrâhimiyyekolununpîri.
˜ ™

8Kasım1900tarihindeSenegal’inSaloumbölgesindeKaolackşehriyleGambiasınırıarasındayeralanTibaNiassine(Tay be 

İnyâsîn)köyündedoğdu.MahallîWolofdilindeİbrâhimadınınfarklısöylenişbiçimleriolanİbrayima,İbra,İbraAstaşeklindedeanılır.1930’daMedinaBaayköyününkurulmasındansonraBaay(ba ba)Niyâslakabınıaldı.Müntesipleritarafındanda haçok“Sâhibü’lfeyzâ”unvanıylatanındı.ArapdünyasındadoğumyeriKaolack’anisbetle“Kevlahî”nisbesiylemeşhurdur.BabasıAbdullahb.MuhammedNiyâs,SineSaloumbölgesininTicânîşeyhlerinden,müfessirlerindenveMâlikîfakihlerindendi.AnnesiÂişebintİbrâhim(As ta jánga), İbrâhimNiyâs’ın ilimtahsilindeönemlikatkılarıbulunanTicânîşeyhiÖmerFaatiJállo’nunbabasınınyakınıdır.AğabeyiMuhammedNiyâsdatanınmışbirTicânîşeyhiydi.İbrâhimNiyâs,Devâvînü’s-sitadlımanzumeserindesoyununsahâbedenUkbeb.Nâfi‘edayandığınısöyler.Babasının FasMerakeş ziyaretindensonra1912’deKaolack’ınLewnaÑaseenköyündebirTicâniyye zâviyesi kurmasınınardındanailesiylebirliktebuköyeyerleşenİbrâhimNiyâs ilkdinîbilgileribabasındanaldı.CivarbölgelerdeetkinolanKådiriyye,Mürîdiyye,Ticâniyyetari
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etti,naaşımemleketinegetirilerekSenegal’inKaolackşehrindeMedinaBaayCamiiyanındakitürbesinedefnedildi.İbrâhimNiyâs’ınBatıAfrikacoğrafyasındakimüntesiplerimilyonlarlaifadeedilmektedir.Ticâniyye’ningünümüzdeenfazlamüntesibibulunankoluİbrâhimiyye’dir.İbrâhimNiyâs’ınhalifeleriarasındapekçokâlimvardır.KâtibivesıreminiBarhamDiop,ailevîişlerindensorumluhalifesiveMedinaBaayCamii’ninimamıSîdîAliSîse(Ali Cis se),EbûBekirSerembîileoğullarıAbdullah,AhmedDemveAhmedetTicânîbunlararasındasayılabilir.İbrâhimNiyâs’ınölümününardındantarikathalifeleriSîdîAliSîsevebüyükoğ luAbdullahiİbrâhimtarafındanyönetilmiştir.OnunvefatındansonradiğeroğluAhmedDem,onundavefatıylakardeşiAhmedetTicânîpostageçmiş,MedinaBaayCamii’ninbaşimamlıkvazifesiniiseSîseailesiüyeleriüstlenmiştir.AliSîse’ninoğluveİbrâhimNiyâs’ınannetarafındantorunuŞeyhHassânSîse(Has san Cis sé),camidekiimamlığınyanısıratarikatıAmerikaveİngilterebaştaolmaküzereBatıülkelerinetaşımıştır.HassânSîse,2008 Ağustosundakiâniölümünekadartarikatınbütündünyadagenelliderikabuledilmiştir.GünümüzdeMedinaBaayCamii’ninimamlığınıvetarikatınliderliğiniHassânSîse’ninenküçükoğluŞeyhTicânîSîsetemsiletmektevedünyanınöndegelendinîliderlerindenbiriolarakkabuledilmektedir.
Eserleri.İbrâhimNiyâs’ınbaştatasavvufolmaküzerefıkıhveedebiyatalanındaelliyeyakıneserivardır.Bunlarınyazmanüshalarıbabasındanintikaledengenişbir kütüphane ile birlikte Kaolack’takiMektebetüelHâcİbrâhimNiyâsKütüphanesi’ndedir(katalogbilgileriiçinbk.

Hunwick,s.278301).Bazıeserlerişunlardır:Kâşi fü’l-ilbâs £an fey²ati’l-Åatm 
Ebi’l-£Abbâs (AhmedetTicânîveTicâ
nîliğedairenmeşhureseridir,Kazab
lanka,ts.;Kahire1952,1961,1996,2001;
Nijerya1952;Kano1971;Dakar1988;bu
kitabınyayımlanmasındansonrabirçok
Ticânîşeyhikendisinetâbiolmuştur;eser
ZacharyWright,MuhtarHollandveAbdul
lahielOkeneortakçalışmasıneticesinde 
TheRemovalofConfusionConcerningthe
FloodoftheSaintlySealA¼madalTijån¢:
ATranslationofKåshifalIlbås‘anFayŠa
alKhatmAb¢al‘Abbåsadıylaİngilizce’ye
tercümeedilmiştir[KY:FonsVitae2010]); 
el-Be yân ve’t-tebyîn £ani’t-Tîcâniy ye 
ve’t-Tî câ niy yîn (Dakar1988;Kahire1997); 
es-Sır rü’l-ek ber ve’l-kibrîtü’l-a¼ mer (Ti

SenegaldışındabaştaMoritanyaolmaküzerebirçokBatıveKuzeyAfrikakabilesionunşeyhliğinikabuletti.BatıAfrika’daTicânîliğinyayılmasındaenbaştagelenIdavAlikabilesi,Şeyhânî,Muhammedİbnü’nNahvîveMuhammedelMişrîgibikabileliderleri1930’luyıllardanitibarenonadestekverdi,kabileüyelerikendisinemüridoldu.BöyleceİbrâhimiyyeSenegal,Nijer,Nijerya,Mali,Gana,Çad,Kamerun,Sudanbaştaolmaküzerebölgedekiülkelerinenyaygıntarikatıhalinegeldi.NijeryaKanoEmîrielHâcAbdullahBayero,
1937’dekihacziyaretiesnasındaİbrâhimNiyâs’aintisapettiğiniveonudesteklediğinibildirdi.ArdındanKuzeyNijerya’dakipekçokmeşhurkişi,Ticânîşeyhlerivedervişlerionunhalkasınakatıldı.BunlardanbiriOkeneprensi,BirleşikKrallık’ınNijeryayüksekkomiserliğiniyapmışolan,İbrâhim Niyâs’ın en genç eşi SeyyîdeBilkisu’nunbabasıAbdülmelikAta’dır.Mağrib’denKörfezülkelerinekadarbirçokArapâlimionatâbioldu,Kaolack’takizâviyesibirziyaretmerkezihalinegeldi.Afrika’nınçeşitliyerlerindekitarikatmüntesiplerihâfızlıkveİslâmîilimleritahsiliçinçocuklarınıKaolack’takimedreseyegönderdi.BumedreseninyanısıraTibaNiassine,Lamarana,KeurMadiabalgibiyerlerdedemedreseleraçıldı.İbrâhimNiyâs1961’deKahire’yiziyaretisırasındaEzherCamii’ndecumanamazıkıldırdıveardından“şeyhülislâm”unvanıylaanılmayabaşlandı.Afrika’dakibağımsızlıkhareketlerisırasındaGanalıKwameNkrumah,GineliAhmedSekuTureveCemalAbdünnâsırgibiliderlerleyakınilişkilerkurdu,müslümanlarınhaklarınınkorunmasınadairgirişimlerdebulundu.Suud’dakiRâbıtatü’lâlemi’lİslâmî,Karaçi’dekiMü’temerü’lâlemi’lİslâmî,KahireEzherÜniversitesi’nebağlıMecmau’lbuhûsi’lİslâmiyyeveKahire’dekiMeclisü’la‘lâ lişüûni’lİslâmiyye üyesiolanİbrâhimNiyâs26Temmuz1975’te Londra’yıziyaretiesnasındaoradavefat

katlarınıyakındantanıdı.BazıkaynaklardaonunilkolarakMoritanyalıTicânîşeyhiAbdullahb.Hâctarafındanirşadedildiğiilerisürülür.RivayetegöreTicânîliğinBatıAfrikaveSenegal’deyayılmasındaönemlihizmetleriolan,IdavAlikabilesinemensupAbdullahb.Hâc,rüyasındagördüğüAhmedetTicânî’ninkendisineverdiğimânevîsırrınakledeceğikimseyibulmakamacıylaLewnaÑaseenköyündeAbdullahNiyâs’ıziyaretetmiş,buesnadaoğluİbrâhim’e,“Bufeyizseninellerindeortayaçıkacak”demiştir.1926’daAbdullahb.Hâc’dantarikaticâzetialanİbrâhimNiyâsgençlikyıllarındaailesineaitKóoosiMbittéyeen’dekitarlalardaçalıştı,babasınınmüntesiplerineKur’anveArapçadersleriverdi.İlmîvemânevîüstünlüğünerağmenhalifelikiddiasındabulunmadıvebabasının1922’devefatınınardındanağabeyiMuhammedtarikatınbaşınageçti.1929’daKóoosiMbittéyeen’dekitarladatalebelerinemârifetsırlarınınkendisineverildiğinisöyleyerekTicânîşeyhliğiniilânetti.Ticâniyye’ninİbrâhimiyyekolununpîrikabuledilen İbrâhimNiyâs, ilk tarikaticâzetini1922’deIdavAlikabilesişeyhiMuhammedMahmûdb.MuhammedesSag¢reşŞink¢tî’denaldı.Mutlakicâzetsenedinde,babasınıntarikatsilsilesindeyeralanveAhmedetTicânî’yekadaruzananonbirkişiyleTicâniyye’ninüçanakolununpîrleri(Muhammedel-Hâfız,Aliet-Tamâsînî,
Ömer Tâl)bulunur.BununyanısıraÜveysîyollaTicâniyye’ninpîriAhmedetTicânî’yedenisbetivardır.İbrâhimiyyekolunamensupşeyhlerinicâzetnâmelerindebuÜveysîsilsilezikredilmektedir.İbrâhimNiyâs1926’daAbdullahb.Hâc’dan,
1927’deAhmedelAlâvî’ninoğluMuhammedelKebîr’den,1930’daMuhammedelHâfız’ıntorunuMuhammedSaîd’den,
1935’teŞâzeliyye’ninHâfıziyyekolununbir şubesine mensup Muhammed elEmîn’denicâzetaldı.1930’daramazanbayramınamazı sonrasındakendisiyleağabeyiMuhammedNiyâs’ındervişleriarasındaçıkanolaylarınardındanküçükbirihvangrubuylabirliktedahasonralarıMedinaBaaydenilenköyetaşındı.Buradainşaettirdiğizâviyedeilimveirşadfaaliyetindebulunurkendervişleriyleberaberçiftçilikyaptı.1945’teTibaNiassine’dekibabaevineyerleşti,yakılanköyüyenidenkuraraktarikatfaaliyetlerineburadadevametti.Senegal’inyanısıraNijerya,GanaveNijer’eyaptığıseyahatlerneticesindeşöhretibütünAfrika’dakısazamandayayıldı.

İbrâhim
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IbrahimaNiasse”,l’Afriqueetl’Asie,sy. 8384 

(1968), s. 3741; M.Hiskett,“The‘Community
ofGrace’anditsOpponents,the‘Rejecters’:A
DebateAboutTheologyandMysticisminMuslim
WestAfricawithSpecialReferencetoitsHausa
Expression”,AfricanLanguageStudies,XVII, 

Lon don 1980, s. 99140; Y.A.Quadri,“Ibrahim
Ni ass (190275),theTijaniyyahShaykh”,Islam
andtheModernAge,XVI, New Del hi 1985, s. 

109120; C.Gray,“The Ri se of the Ni as se ne Ti-
janiyya,1875tothePresent”,Islametsociétés
ausudduSahara,sy. 2 (1988), s. 3460; A.Brigaglia,“TheFaydaTijaniyyaofIbrahimNyass:
GenesisandImplicationsofaSufiDoctrine”,a.e.,
sy. 1415 (20002001), s. 4156.

ÿSemihCeyhan

– —NÝYÂS, Muhammed b. Abdullah

( محّمد بن عبداله نياس )
(1881-1959)

SenegalliTicânîþeyhi.
˜ ™

29Temmuz1881’deSenegal’ingüneybatısındayeralanSineSaloumbölgesindekiSelikköyündedoğdu.HalkarasındaHalifeMuhammed,MuhammedAminata,MameHalifeNiyâsadlarıylameşhuroldu.Diolofbölgesindenbiraşiretemensuptur.BatıAfrika’daTicâniyye’ningelişmesindeönemlikatkılarıolanAbdullahNiyâs’ın
(ö. 1922)oğludur.AnnesiÂmineTiyâmmeşhursûfîŞeyhİbrâhimTiyâm’ınkızıdır.KardeşiİbrâhimNiyâs(ö.1975)Ticâniyye’ninNiyâsiyyekolununAfrikaveBatı’dayayılmasındaroloynamıştır.MuhammedNiyâs,PassyyakınlarındaDjossongköyündekiŞeyhHassânSîse’den
(HassanCissé)Kur’anokumayıöğreniphıfzını tamamladıktan sonra bölgeninâlimleriveTicânîşeyhlerindentefsir,hadis,akaid,felsefe,fıkıh,mantık,belagat,aruz,matematikveeczacılıkokudu.Onsekizyaşınageldiğindebölgeninenyetkinkişileriarasınagirdi.İlkTicânîvirdinibabasındanaldı.1910’dababasıylabirlikteAhmedetTicânî’ninFas’ınFesşehrindekikabriniveTicânîâsitânesiniziyaretetti.BusıradaTicâniyye’ninöndegelenşahsiyetlerindenSîdîMuhammedBeşîretTicânî,SîdîAhmedSekîrec,SeydiArabîelMuhib,SîdîTâibSefianiiletanıştı.BuradahaccagitmekniyetiylebabasındanayrılıpMarsilya’yageçti,oradanİstanbul’aveİstanbul’dandemiryoluileMedine’yeulaştı. Hacdan sonra 1911’de Fes’tenbabasınıalarakSenegal’edöndü.DönüşyolculuğusırasındaMoritanya,FutaTo roveSaintLouis’euğradı.Tivaouone’deTicânîşeyhiMâlikSîile(Mâlikb.Osman) görüştü.FransızyönetimininailesiniKaolack’tazorunluikametetâbitutmasının

(RisâleilâNiyâmî) (Kano1975); Ken zü’l-
£âri fîn fî med¼i sey yi di’l-ev velîn ve’l-
âÅi rîn (Beyrut1995;Hartum1995); ƒu-
¹eb (Kano1964); Mecmû£u ša½âßidi’l-
mev li di’n-ne bevî (yedikasideyiihtiva
eder, Kano 1379/195960; Kahire, ts.;
Kano,ts.); Mecmû£u Ri¼alâti’ş-ŞeyÅ 
İb râ hîm (İbrâhimNiyâs’ınHicazveMo
ritanya’yayaptığıseyahatlerinedairdir,
Kahire,ts.); Mecmû£atü ¦elâ¦ mecâlis-
seniyye meß¦ûre £an Åulefâßi mür şi-
di’s-sâ li kîn ve mü reb bi’l-mü rîdîn el-
šu¹ bi’r-rabbânî ve’l-£âri fi’½-½amedânî 
Sîdî A¼ med et-Tî câ nî (19521953yılla
rındaKano,KatsinaveKaolack’tayaptığı
konuşmametinleriniiçerir,Kahire1956); 
MuÅtârât fî sîre ti ve menâšıbi şey Åi nâ 
ve sey yi dinâ Ebi’l-£Abbâs A¼ med et-
Tîcânî (enNûrü’rrabbânîfîsîretiA¼med
etTîcânî,ªayyibü’lenfâs fîmedâßi¼i’l
ÅatmEbi’l£Abbâsadlıüçeseriniiçerir,
Dakar1994); Va½ıy ye (İbrâhimNiyâs’ın
19Ocak1974tarihindekalemealdığıva
siyetnâmesiolupRisâletü’ttevbeadlıese
rininsonundabasılmıştır[Beyrut1975]). İbrâhimNiyâs’ın19501960yıllarındaWolofdilindeyaptığıtefsirderslerialtmışikikasetlikbirserihalindeyayımlanmıştır
(NewYork,ts.).

BİBLİYOGRAFYA:ÂmirSamb,elEdebü’l£Arabiyyü’sSene³ålî,
Cezayir1978,II,21,220;M.TâhirMîg¢rî,eş
ŞeyÅİbrâhimİnyâsesSene³ålî:¥ayâtühûve
ârâßühûvete£âlîmüh,Bey rut 1979, s. 8182; HassanCissé,ShaykhIbrahimeNiasse,Revi
valistoftheSunnah,NewYork1984;Culture
etcivilisationislamiques:LeSenegal,Ra bat 

1994, s. 138139; C.Garonne,Leslimitesd’une
politiquemusulmane:lecasdeCheikhIbra
himaNiasse.Unsaintambiguau tournant
deladecolonisation(doktoratezi,19951996), 
UniversitédeProvenceAix-Marseille;OusmaneKane,FihrisMakh¹†¹åtalShaykhM†rMbay
S¢s¢waMaktabatal¥ajjMålikSiwaMaktabat
alShaykhIbråh¢mNiyåsf¢alSinighål,Lon don 

1997; a.mlf.,“ShaykhalislâmalhajjIbrâhim
Niasse”,Letempsdesmarabouts(ed.D.Ro
binson–J.L.Triaud), Pa ris 1997, s. 299316; a.mlf.,“Laconfrérie‘TijâniyyaIbrâhimiyya’de
KanoetsesliensaveclazâwiyamèredeKao
lack”,IslametsociétésausudduSahara,sy. 

3, Pa ris 1989, s. 2740; J.O.Hunwick,Arabic
LiteratureofAfrica:TheWritingsofWestern
SudanicAfrica,Lei den 2003, s. 279301; J.Hill, 
DivineKnowledgeandIslamicAuthority:Re
ligiousSpecializitionamongDisciplesofBaay
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