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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.).
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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
Ñas(doktoratezi,2007), Ya le Uni ver sity, s. 112

169; Z.V.Wright,EmbodiedKnowledgeinWest
AfricanIslam:ContinuityandChangeinthe
GnosticCommunityofShaykhIbrahimNiasse
(doktoratezi,2010), Nort hwes tern Uni ver sity, s. 

84184; SuâdEşkar,etTefsîrve’lmüfessirûn
bi’lMa³ribi’laš½â,Ka hi re 1431/2010, s. 102; R.Seesemann,TheDivineFlood:IbrahimNiasse
andtheRootsofaTwentiethCenturySufiRevi
val,Oxford2011;J.C.Froelich,“Vi si te à el-Had ji 

cânîdoktrinivetarikatınfaziletlerinedair
dir,NorthwesternUniversity,Evanston,
IL,‘UmarFalkeCollectionoftheMelville
J.HerskovitsLibraryofAfricanStudies,
595); Tenbîhü’l-ez kiyâß fî kev ni’ş-ŞeyÅ
et-Tîcânî Åâte me’l-ev liyâß (Ka hi re 1959); 
Teb½ıra tü’l-enâm fî cevâzi rüßyeti’l-Bâ-
rî fi’l-yaša¾a ve’l-menâm (Kano,ts.); 
Nü cû mü’l-hüdâ fî kev ni ne biy yinâ ef-
Ša le men de£â ilal låh ve hedâ (Rabat
1962;Ibadan196869); Teb½ıra tü’l-enâm 
fî en ne’l-£ilm hü ve’l-imâm (tarikatın
seyrüsülûkesaslarınadairdir,Kano,ts.); 
İfâ de tü’l-mürîd fi’l-cevâb £an esßile ti’s-
Sey yid Mu ¼am med el-£Îd (Ticânîşeyhi
SeyyidMuhammedelÎd’inTicânîâdâbve
erkânınadairİbrâhimNiyâs’asorduğuyir
mialtısorununcevabınıiçerir,Northwest
ernUniversity,Evanston,IL,JohnNaber
PadenCollectionoftheMelvilleJ.Hers
kovitsLibraryofAfricanStudies,310); İf-
rî ši yâ li’l-İf rî šiy yîn (DakarBaşpiskoposu
Lefebvre’nin19Aralık1959’dalaFrance
catholique’teİslâmveAfrikamilliyetçi
liğialeyhineyazdığıbirmakaleyecevap
olarakkalemealınmıştır,Fransızcaçe
virisiiçinbk.l’Afriqueauxafricans, trc.

GaneSambLo,Lagos:TimesPress,1960); 
Sebîlü’s-selâm fî ibšåßi’l-mašåm (ta

vafalanınıgenişletmekiçinMakåmıİb
râhim’inyerinindeğiştirilmesiteklifleri
karşısındakalemealınmıştır,Kano1993); 
ed-Devâvînü’s-sit te fî med¼i’r-Resûl 
(Hz.Peygamber’inmethinedair184ka
sideile3309beyittenoluşanaltıdivanı
kapsar;budivanlarıİbrâhimNiyâs’ınye
dincidivanıtakipeder,Dakar1988;Beyrut
1995;Hartum1995); EfŠalü’d-da£avât 
li-bulû³i’l-¼ayât ve ney li’l-me serrât 
(Kano,ts.;Kahire1987;Dakar1988); Er  
ba£ ša½âßid (Hz.Peygamber’inmethine
dairdir,Kano1964); Keş fü’l-³um me fî 
re fi£i’l-mirâ £ulemâßi’l-üm me fî iÅtilâfi-
him fi’l-ehil le (Kano,ts.;Ba¼¦fî¦übûti
rüßyeti’lhilâl adlı risâlesi [Kazablanka
1996]bueserinmuhtasarıdır); Da£ve ilâ 
va¼ de ti’l-müs limîn fi’s-Si nigâl (Kaolack,
MektebetüelHâcİbrâhimNiyâs,162); el-
Fey ²u’l-A¼medî fi’l-mev li di’l-Mu ¼am-
me dî (Kano,ts.); el-Fey²atü’l-câri ye fî 
me£â ni’l-İslâm ve’¹-¹arîšati’t-Tîcâniy ye 
(Zaria,ts.); ¥adîšatü’l-envâr fîmâ i¼ te-
vet  £aley hi šavâ£idü’l-İslâm mi ne’l-¼i-
kem ve’l-esrâr (Kanoemîrininsarayında
yaptığıkonuşmanınmetnidir,Kano,ts.); 
İcâ bât fet vâ fî tehâfü ti’½-½ûfiy ye (Kano
1964); Câ mi£u Cevâmi£i’d-devâvîn (İb
râhimNiyâs’ınbütünşiirleriniiçerenbir
derlemedir,Kahire1979,1996); Cevâb 
£an risâle ti ba£²i’l-mün temîn ile’l-£ilm 
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NÛDEHÎ

Nûdehî’ninatalarıvasıtasıylaNurbahşiyyetarikatıileAlevîtarikatından,babasınınamcasıŞeyhAliedDulepmevîvesilesiyleKådiriyyetarikatındanicâzetaldığıbilinmektedir.OnunirşadfaaliyetlerisayesindeKådiriyye,KuzeyIrak’taveBerzencîaşiretiarasındadahagenişbiryayılmaalanıbulmuştur.Nûdehî,aynıdönemdeSüleymaniyeveçevresindeetkilerihızlayayılmayabaşlayanNakşibendîşeyhiHâlidelBağdâdîiçinTa¼rîrü’l-Åitâb fi’r-red £alâ 
ƒâli di’l-ke××âbadıylabirrisâletelifediponakarşıağırithamlardabulunmuşsadasonralarıözürdilemekamacıylakendisinemektupyazmıştır.BurisâleyecevapolarakBağdatmüftüsüSeyyidUbeydullahelHaydarîelMervânîtarafındanbirrisâleyazılmıştır.UzletveinzivayıtercihedenNûdehîpekçokesertelifetmişvetalebeyetiştirmiştir.TalebeleriarasındaMuhammedFeyzîezZehâvî,HüseyinelKådî,MahmûdelKilderî,MahmûdelGilâlîveMollaAbdürrahimMevlevîgibiâlimlerbulunmaktadır.

Eserleri.Nûdehî’ninArapça,FarsçaveKürtçeeserlerininçoğumanzumdur.BunlarınbirkısmıönceMuhammedHâltarafındankendisihakkındayazılankitaptatoplanmış,dahasonraIrakVakıflarveDiyanet Bakanlığı’nın oluşturduğu birheyettarafındanbirprojekapsamındaedebiyat,dil,duavezikirler,fıkıh,mantıkkelâmvediğerkonularolarakaltıcilthalindeyayımlanmıştır(elA£mâlü’lkâmi
leli’şŞeyÅMa£rûfenNûdehîelBerzencî
elKürdî,Bağdat19841988). Gramer: el-
İ³ râb fî na¾mi Æavâ£idi’l-i£râb (li’bnHi
şâmenNa¼vî); Tar ½î fü’l-mebânî fî na¾-
mi Ta½rîfi’z-Zencânî (elA£mâlü’lkâmile,
elMecmû£atü’nna¼viyyeve’½½arfiyye, 
III,21105); et-Ta£rîf bi-eb vâ bi’t-ta½rîf; 
el-Æu¹ûfü’d-devânî fî ¼u rû fi’l-me£ânî 
(a.g.e.,elMecmû£atü’lu½ûliyye,V,319
370); Kifâye tü’¹-¹âlib na¾ mu Kâfi ye ti 
İb ni’l-¥âcib (a.g.e.,elMecmû£atü’nna¼
viyyeve’½½arfiyye,II,3331); eş-Şâ mil 
li’l-£Avâmil (a.g.e.,elMecmû£atü’nna¼
viyyeve’½½arfiyye,III,113279); el-Man-
¾û me tü’¾-¾ar fiy ye (a.g.e.,elMecmû£a
tü’nna¼viyyeve’½½arfiyye,III,291301); 
el-A¼me diy ye fî ter ce me ti’l-£Ara biy ye 
bi-lisâni’l-Kür diy ye (Bağdat1936,1949,
1953;Ahmedî[Kürtçetrc.],Erbil1973;
Kerkük,ts.). Edebiyat: TaÅ mî sü Æa½îde-
ti En£ame £ay şen (İbnKayyimelCev
ziyye[?]) (elA£mâlü’lkâmile,I,6170); 
TaÅ mî sü Bânet Sü£âd (Kâ‘bb.Züheyr) 
(a.g.e.,I,71125); TaÅ mî sü Æa ½î de ti’l-
Bür de (Bûsîrî) (a.g.e.,I,129210;Bağdat
1933); TaÅmîsü’l-Æa½îde ti’l-Mu Šariy-

BİBLİYOGRAFYA:P.Marty,Etudessurl’IslamauSénégal,Pa ris 

1917, I, 137138; ÂmirSamb,Essaisurlacontri
butionduSénégalàlalittératured’expression
arabe,Dakar1972,s.167,213,220,223,226;a.mlf.,elEdebü’l£Arabiyyü’sSene³ålî,Cezayir
1979, II, 214; OusmaneKane,“MuhammadNiasse
(18811956)etsarépliquecontrelepamphlet
antitijânîdeIbnMayaba”,LaTijâniyya:Une
confrériemusulmaneàlaconquêtedel’Afrique
(ed.J.L.Triaud–D.Robinson), Pa ris 2000, s. 

219235; J.O.Hunwickv.dğr.,ArabicLiterature
ofAfrica:TheWritingsofWesternSudanicAf
rica,Lei den 2003, IV, 275278; KabaImourana
[Kebâİmrân],eşŞi£rü’l£Arabîfi’l³arbi’lİfrîš¢,
Ra bat 1432/2011, II, 438; C.Grey,“The Ri se of 
theNiasseneTijaniyya,1875tothePresent”, 
IslamatsociétésausudduSahara,sy. 2, Pa ris 

1988, s. 3460. ÿImouranaKaba

– —NÛDEHÎ
( نودهي )

Muhammed Ma‘rûf
b. Mustafâ Nûdehî Berzencî

(ö. 1254/1838)

Iraklýâlim,sûfîveedip.˜ ™

1166 (1753)yılındaSüleymaniyeşehrininkuzeydoğusundabulunanNûdeköyündedoğdu.SoyuIrak’ınmeşhurailelerindenBerzencîler’edayanır.İlkeğitiminibabasıŞeyhMustafaNûdehî’denaldıktansonraBabanEmirliği’ninmerkeziÇuvalan
(Ka la ço lan)Kalesi’ndekiGazâiyyeMedresesi’ndeMollaMuhammedelGazâî’ninyanındaöğreniminisürdürdü.1178’de
(1764)bölgeninemîriSüleymanPaşa’nınöldürülmesininardındanşehriterkedipköyünedöndüvebabasınınyanındatahsilinedevametti.AynıyılSüleymaniye’ninHezarMirdköyünegiderekİbnü’lHâcdi yetanınanMollaMuhammedb.Hasan’ınmedresesinegirdi.BuradakitahsilisırasındaâlimveedipMollaMuhammedelBeytûşîilegörüşmefırsatıbuldu.Özellikleedebîmelekesinigeliştirmekonusundaondanfaydalandı.1182’de(1768)HezarMird’denayrılıptekrarÇuvalanKalesi’ndekiGazâiyyeMedresesi’negittiveMollaMuhammedelGazâî’denumumiicâzetaldı.1185’te (1771)HezarMird’edöndü,birsüreöğrenimineoradadevametti.ErtesiyılMollaMuhammedelBeytûşîilegörüşerekkendisindenicâzetaldı.ArdındanköyüNûde’dedersvermeyebaşladı.DahasonraÇuvalanKalesi’ndemüderrislikvekütüphaneyöneticiliğiyaptı.1200 (1786) yılındaSüleymaniyeşehrinininşaedilmesininardındanburadakiBüyükCamiKülliyesi’nebaşmüderrisolduvehayatınınsonunakadarbugörevdekaldı.NûdehîSüleymaniye’devefatetti.

ardındanLewnaÑaseenköyüneyerleşti.Babasınınvefatındansonra14Haziran
1922’deonunKaolack’takihalifesioldu.ArdındanMağrib’eikinciseyahatinigerçekleştirdi.Dârülbeyzâ(Kazablanka)şehrinegidipAhmedetTîcânî’nintorunlarındanSîdîMahmûdb.MuhammedBeşîretTîcânî’denTicânîvirdiicâzetialdı.SîdîMahmûd’unkardeşiSîdîMuhammedtarafındankendisinemutlakicâzetverildi.BudönemdeMoritanya,MağribveCezayirulemâsıylayakınilişkilerkurdu.KardeşiİbrâhimNiyâsilearasındakihilâfetrekabetinerağmenzâviyeninmaddîişleriniyerinegetirdi.“Hadra”tertibinde,İslâmîilimlerinöğretimindebütünsorumluluklarınıifaetti,kardeşlerininilimtahsilineyardımcıoldu.SeneGambiyabölgesindebirçoktalebeyetiştirdivemüridedindi.İbrâhimNiyâs’ın1929’damârifetsırlarınınkendisineverildiğinisöyleyerekTicânîşeyhliğini ilânetmesinekadarKaolackmerkezliTicânîNiyâsîyolununtekşeyhiolarakfaaliyetlerinisürdürdü.1Mart
1959’daburadavefatetti.

Eserleri.MuhammedNiyâs’ıneserlerininçoğuHz.Peygamber’eveAhmedetTîcânî’yemethiyeleriçerenArapçaşiirlerdenmeydanagelmekte;yazmanüshalarıdaSenegalKaolack’takiMuhammedNiyâsözelkütüphanesindebulunmaktadır
(kütüphanekayıtlarıiçinbk.ArabicLiter
atureofAfrica,IV,275278).Başlıcaeserlerişunlardır:1. Mirßâtü’½-½afâ fî sîre-
ti’l-Mu½¹afâ (Kahire1925,Muhammed
MuhtâreşŞerîfelHaseneelAlevîelMo
ritânîşerhiylebirlikte). 2. el-Cü yû şü’¹-
¹ul la£ bi’l-mür hefâti’l-šu¹¹a£ ilâ İbn Ma-
ya ba aÅî et-te na¹¹u£ (MuhammedHıdr
İbnMayaba’nınTicâniyyealeyhineyazdığı
Müsteha’lÅârifi’lcânîfîreddizelešåti’t
Ticânîadlıkitabareddiyedir,Kahire1929;
Dakar1996). 3. el-Edil le ti’l-mušni£a ilâ 
¹u ru ši’l-men fa£a (Ka hi re 1933). 4. Hem-
ziy ye tü’l-medî¼ fi’r-Re sû li’ş-şâfî (Ce
zayir1955). 5. el-Kib rî tü’l-a¼mer fî me-
dâßi ¼i’l-šu¹ bi’l-ek ber Mevlânâ A¼med 
et-Tî câ nî (ellibirkasidevetoplam3246
beyittenmeydanagelenkitapMuhammed
MuhtâreşŞerîfelHaseneelAlevîelMo
ritânîtarafındanşerhedilmiştir,Kahire
1955;Dakar1996). 6. ƒâti me tü’d-dü rer 
£alâ £uš† di’l-cev her fî med¼i sey yi di’l-
be şer (Dakar1996). 7. Bulû³u’t-te ves sül 
fî med ¼i’r-Resûl (ƒâtimetü’ddürer’in
[Dakar1996]zeyliolarakbasılmıştır). 8. 
Mif tâ ¼u’l-vu½ûl ilâ ¥a²re ti ŞeyÅinâ 
İb ni’r-Re sûl (ƒâtimetü’ddürer’in[Da
kar1996]zeylidir). 9. Keş fü’l-³um me fî 
med ¼i ne biy yi’r-ra¼me (Dakar,ts.).


