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29Temmuz1881’deSenegal’ingüney
batısındayeralanSineSaloumbölgesin
dekiSelikköyündedoğdu.Halkarasında
HalifeMuhammed,MuhammedAminata,
MameHalifeNiyâsadlarıylameşhuroldu.
Diolofbölgesindenbiraşiretemensuptur.
BatıAfrika’daTicâniyye’ningelişmesin
deönemlikatkılarıolanAbdullahNiyâs’ın
(ö. 1922)oğludur.AnnesiÂmineTiyâm
meşhursûfîŞeyhİbrâhimTiyâm’ınkızıdır.
KardeşiİbrâhimNiyâs (ö.1975)Ticâniy
ye’ninNiyâsiyyekolununAfrikaveBatı’da
yayılmasındaroloynamıştır.

MuhammedNiyâs,Passyyakınlarında
DjossongköyündekiŞeyhHassânSîse’den
(HassanCissé)Kur’anokumayıöğrenip
hıfzını tamamladıktan sonra bölgenin
âlimleriveTicânîşeyhlerindentefsir,ha
dis,akaid,felsefe,fıkıh,mantık,belagat,
aruz,matematikveeczacılıkokudu.On
sekizyaşınageldiğindebölgeninenyet
kinkişileriarasınagirdi.İlkTicânîvirdini
babasındanaldı.1910’dababasıylabirlik
teAhmedetTicânî’ninFas’ınFesşehrin
dekikabriniveTicânîâsitânesiniziyaret
etti.BusıradaTicâniyye’ninöndegelen
şahsiyetlerindenSîdîMuhammedBeşîr
etTicânî,SîdîAhmedSekîrec,SeydiArabî
elMuhib,SîdîTâibSefianiiletanıştı.Bu
radahaccagitmekniyetiylebabasından
ayrılıpMarsilya’yageçti,oradanİstanbul’a
veİstanbul’dandemiryoluileMedine’ye
ulaştı. Hacdan sonra 1911’de Fes’ten
babasınıalarakSenegal’edöndü.Dönüş
yolculuğusırasındaMoritanya,FutaTo
roveSaintLouis’euğradı.Tivaouone’de
TicânîşeyhiMâlikSîile(Mâlikb.Osman)
görüştü.FransızyönetimininailesiniKao
lack’tazorunluikametetâbitutmasının

ardındanLewnaÑaseenköyüneyerleşti.
Babasınınvefatındansonra 14Haziran
1922’deonunKaolack’takihalifesioldu.
ArdındanMağrib’eikinciseyahatiniger
çekleştirdi.Dârülbeyzâ(Kazablanka)şehri
negidipAhmedetTîcânî’nintorunların
danSîdîMahmûdb.MuhammedBeşîr
etTîcânî’denTicânîvirdiicâzetialdı.Sîdî
Mahmûd’unkardeşiSîdîMuhammedta
rafındankendisinemutlakicâzetverildi.
BudönemdeMoritanya,MağribveCeza
yirulemâsıylayakınilişkilerkurdu.Kardeşi
İbrâhimNiyâsilearasındakihilâfetreka
betinerağmenzâviyeninmaddîişlerini
yerinegetirdi.“Hadra”tertibinde,İslâmî
ilimlerinöğretimindebütünsorumluluk
larınıifaetti,kardeşlerininilimtahsiline
yardımcıoldu.SeneGambiyabölgesinde
birçoktalebeyetiştirdivemüridedindi.
İbrâhimNiyâs’ın 1929’damârifetsırları
nınkendisineverildiğinisöyleyerekTicânî
şeyhliğini ilân etmesine kadar Kaolack
merkezliTicânîNiyâsîyolununtekşey
hiolarakfaaliyetlerinisürdürdü. 1Mart
1959’daburadavefatetti.
Eserleri.MuhammedNiyâs’ıneserleri

ninçoğuHz.Peygamber’eveAhmedet
Tîcânî’yemethiyeleriçerenArapçaşiirler
denmeydanagelmekte;yazmanüshaları
daSenegalKaolack’takiMuhammedNi
yâsözelkütüphanesindebulunmaktadır
(kütüphanekayıtlarıiçinbk.ArabicLiter
atureofAfrica,IV,275278).Başlıcaeser
lerişunlardır: 1. Mirßâtü’½-½afâ fî sîreti’l-Mu½¹afâ (Kahire1925,Muhammed
MuhtâreşŞerîfelHaseneelAlevîelMo
ritânîşerhiylebirlikte). 2. el-Cüyûşü’¹¹ulla£ bi’l-mürhefâti’l-šu¹¹a£ ilâ İbn Mayaba aÅî et-tena¹¹u£ (MuhammedHıdr
İbnMayaba’nınTicâniyyealeyhineyazdığı
Müsteha’lÅârifi’lcânîfîreddizelešåti’t
Ticânîadlıkitabareddiyedir,Kahire1929;
Dakar1996). 3. el-Edilleti’l-mušni£a ilâ
¹uruši’l-menfa£a (Kahire 1933). 4. Hem-

ziyyetü’l-medî¼ fi’r-Resûli’ş-şâfî (Ce
zayir1955). 5. el-Kibrîtü’l-a¼mer fî medâßi¼i’l-šu¹bi’l-ekber Mevlânâ A¼med
et-Tîcânî (ellibirkasidevetoplam3246
beyittenmeydanagelenkitapMuhammed
MuhtâreşŞerîfelHaseneelAlevîelMo
ritânîtarafındanşerhedilmiştir,Kahire
1955;Dakar1996). 6. ƒâtimetü’d-dürer
£alâ £uš†di’l-cevher fî med¼i seyyidi’lbeşer (Dakar1996). 7. Bulû³u’t-tevessül
fî med¼i’r-Resûl (ƒâtimetü’ddürer’in
[Dakar1996]zeyliolarakbasılmıştır). 8.
Miftâ¼u’l-vu½ûl ilâ ¥a²reti ŞeyÅinâ
İbni’r-Resûl (ƒâtimetü’ddürer’in[Da
kar1996]zeylidir). 9. Keşfü’l-³umme fî
med¼i nebiyyi’r-ra¼me (Dakar,ts.).
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1166 (1753)yılındaSüleymaniyeşeh
rininkuzeydoğusundabulunanNûdekö
yündedoğdu.SoyuIrak’ınmeşhurailele
rindenBerzencîler’edayanır.İlkeğitimini
babasıŞeyhMustafaNûdehî’denaldıktan
sonraBabanEmirliği’ninmerkeziÇuvalan
(Kalaçolan)Kalesi’ndekiGazâiyyeMedre
sesi’ndeMollaMuhammedelGazâî’nin
yanındaöğreniminisürdürdü. 1178’de
(1764)bölgeninemîriSüleymanPaşa’nın
öldürülmesininardındanşehriterkedip
köyünedöndüvebabasınınyanındatah
silinedevametti.AynıyılSüleymaniye’nin
HezarMirdköyünegiderekİbnü’lHâcdi
yetanınanMollaMuhammedb.Hasan’ın
medresesinegirdi.Buradakitahsilisıra
sındaâlimveedipMollaMuhammedel
Beytûşîilegörüşmefırsatıbuldu.Özellikle
edebîmelekesinigeliştirmekonusunda
ondanfaydalandı. 1182’de (1768)Hezar
Mird’denayrılıptekrarÇuvalanKalesi’nde
kiGazâiyyeMedresesi’negittiveMolla
MuhammedelGazâî’denumumiicâzet
aldı. 1185’te (1771)HezarMird’edöndü,
birsüreöğrenimineoradadevametti.Er
tesiyılMollaMuhammedelBeytûşîilegö
rüşerekkendisindenicâzetaldı.Ardından
köyüNûde’dedersvermeyebaşladı.Daha
sonraÇuvalanKalesi’ndemüderrislikve
kütüphaneyöneticiliğiyaptı.1200 (1786)
yılındaSüleymaniyeşehrinininşaedilme
sininardındanburadakiBüyükCamiKül
liyesi’nebaşmüderrisolduvehayatının
sonunakadarbugörevdekaldı.Nûdehî
Süleymaniye’devefatetti.

Nûdehî’ninatalarıvasıtasıylaNurbahşiy
yetarikatıileAlevîtarikatından,babasının
amcasıŞeyhAliedDulepmevîvesilesiyle
Kådiriyyetarikatındanicâzetaldığıbilin
mektedir.Onunirşadfaaliyetlerisayesinde
Kådiriyye,KuzeyIrak’taveBerzencîaşire
tiarasındadahagenişbiryayılmaalanı
bulmuştur.Nûdehî,aynıdönemdeSüley
maniyeveçevresindeetkilerihızlayayıl
mayabaşlayanNakşibendîşeyhiHâlidel
BağdâdîiçinTa¼rîrü’l-Åitâb fi’r-red £alâ
ƒâlidi’l-ke××âbadıylabirrisâletelifedip
onakarşıağırithamlardabulunmuşsada
sonralarıözürdilemekamacıylakendisine
mektupyazmıştır.Burisâleyecevapola
rakBağdatmüftüsüSeyyidUbeydullah
elHaydarîelMervânîtarafındanbirrisâle
yazılmıştır.Uzletveinzivayıterciheden
Nûdehîpekçokesertelifetmişvetale
beyetiştirmiştir.TalebeleriarasındaMu
hammedFeyzîezZehâvî,HüseyinelKådî,
MahmûdelKilderî,MahmûdelGilâlîve
MollaAbdürrahimMevlevîgibiâlimlerbu
lunmaktadır.

Eserleri.Nûdehî’ninArapça,Farsçave
Kürtçeeserlerininçoğumanzumdur.Bun
larınbirkısmıönceMuhammedHâltara
fındankendisihakkındayazılankitapta
toplanmış,dahasonraIrakVakıflarve
Diyanet Bakanlığı’nın oluşturduğu bir
heyettarafındanbirprojekapsamında
edebiyat,dil,duavezikirler,fıkıh,man
tıkkelâmvediğerkonularolarakaltıcilt
halindeyayımlanmıştır(elA£mâlü’lkâmi
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el-Æu¹ûfü’d-devânî fî ¼urûfi’l-me£ânî
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