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silcileriyle temas kurmak amacýyla Mýsýr
ve Maðrib þehirlerine seyahatler düzenlemiþtir. Ahmed b. Emîn eþ-Þinkýtî (ö. 1913)
Moritanyalý önemli Ticânî âlim ve müelliflerindendir.
el-Hâc Ömer el-Fûtî’nin yaný sýra el-Hâc
Mâlik Siy ve Muhammed Hâfýz’ýn halifesi
Mevlûd Fâl, Ticâniyye’nin Senegal’de yayýlmasýný saðlayan önemli isimlerdir. el-Hâc
Mâlik Siy, Fransýz hâkimiyeti altýnda bulunan 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 Ticânî þeyhidir. Batý Afrika’da etkili olan Ticânî þeyhlerinden Þeyh Hamallah, Fransýzlar’a karþý mücadeleye giriþen Ticâniyye’ye diðer müslüman gruplarýn katýlmasý için çalýþmýþtýr. 1935 yýlýnda gözaltýna
alýnýp Fransa’ya götürülen Þeyh Hamallah’ýn iki yýl sonra ülkesine dönmesine izin
verilmiþtir. 1940’ta Cezayir’de tutuklanýp
on yýl hapse mahkûm edilmiþ, 1942’de Cezayir’den Fransa’ya götürülmüþ ve ertesi
yýl burada kaldýrýldýðý hastahanede vefat
etmiþtir. Þeyh Hamallah, mensuplarýnca
Ticâniyye’nin Hamâliyye kolunun kurucusu kabul edilir (bk. HAMÂLÝYYE).
Ticâniyye, II. Abdülhamid’i ziyaret eden
bazý Ticânî þeyhleri vasýtasýyla Ýstanbul’da çok sýnýrlý da olsa tanýnma imkâný bulmuþtur. Ticâniyye’nin Sudan’da yayýlmasýný saðlayan Þeyh Muhammed Muhtâr,
Dârfûr Sultaný Ali Dînâr’ýn elçisi olarak Ýstanbul’a gelmiþtir. II. Abdülhamid’in Ticâniyye’nin bütün Afrika’daki yaygýnlýðýndan
Ýslâm birliði siyaset baðlamýnda yararlanmak istediði, 1897’de Ýstanbul’a gelen Sîdî Muhammed el-Ubeydî ile görüþtüðü ve
Ýstanbul’da bir Ticânî zâviyesi açýldýðý kaydedilmektedir. Ancak son dönemlerde hazýrlanan Ýstanbul tekkelerine dair listelerde Ticâniyye tarikatýna ait bir tekke görünmemektedir. Bununla birlikte 1342 (1923)
yýlýnda Ýstanbul’da basýlan Risâle-i Evrâd-ý Ticâniyye’nin kapaðýnda, risâlenin
Eyüp Baba Haydar mahallesindeki Ticânî
dergâhý postniþini, Fetvâhâne-i Âlî müsevvidlerinden Mehmed Can Zeki Efendi tarafýndan hazýrlandýðý kaydedilmektedir. Bu
bilgiye dayanýlarak adý geçen dergâhýn Ýstanbul’da faaliyet gösteren ilk ve tek Ticânî dergâhý olduðu söylenebilir. Ýstanbul’a
gelen diðer Ticânî þeyhi Muhammed b.
Fâzýh, Abdülhamid tarafýndan karþýlanmýþ,

padiþah kendisine bütün Osmanlý eyaletlerinde seyahat etme hakký tanýyan bir belge vermiþtir. Ticâniyye Türkiye’de, 1906’da Ankara’da doðup hukuk tahsili yapan
Kemal Pilavoðlu’nun Ticânî þeyhi olduðu
iddiasýyla 1940’lý yýllarda ortaya çýkmasýndan sonra gündeme gelmiþtir. Müridlerinin giriþtiði bazý siyasal ve provokatif eylemler sebebiyle 1952’de yargýlanýp mahkûm edilen Kemal Pilavoðlu mecburi ikamete tâbi tutulduðu Bozcaada’da vefat
etmiþtir (1977). Ticâniyye üzerine Batý’da
çok sayýda çalýþma yapýlmýþtýr (önemlileri 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 mensuptur. Maðrib-i Aksâ’da yaþayan Ticân kabilesinden 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 üstlenmiþlerdi. Oðlu Abdullah, Ri¼letü’t-Ticânî müellifi meþhur seyyahtýr. Muhammed etTicânî babasýndan ve Ýbnü’l-Ebbâr, Ebû
Muhammed Ýbn Bürtule, Ebü’l-Abbas Ýbnü’l-Gammâz el-Belensî, Hasan b. Ömer
el-Hevvârî et-Trablusî gibi âlimlerden ilim
tahsil etti. Ýbnü’l-Ebbâr’dan bütün eserlerini rivayet icâzeti aldý. Muhtemelen Tunus Hafsî sarayýnda tuðrakeþ (kâtibü’l-alâme) olan hocasý Ýbnü’l-Ebbâr vasýtasýyla daha 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 görev 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 Zekeriyyâ Bicâye’de istiklâlini ilân etmiþtir (Ýbnü’þ-Þemmâ‘, s. 78; Brunschvig, s. 117118, 134). Sultan Ebû Asîde II. Muhammed zamanýnda (1295-1309) Emîr Ebû
Yahyâ Zekeriyyâ b. Ahmed el-Lihyânî baþvezirliðe tekabül eden “þeyhü’l-muvahhi133
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dîn” makamýna gelince Ticânî’yi tekrar Tunus’a çaðýrýp ona Dîvânü’r-resâil’de yüksek bir görev verdi; Ticânî muhtemelen
vefatýna kadar bu görevini sürdürdü. Ýbnü’l-Ahmer, Ticânî’nin ölüm tarihini vermez. Ticânî’nin arkadaþý Ebü’l-Kasým b.
Abdülvehhâb b. Kaid el-Kelâî’den onun vefatý sýrasýnda bile þiir yazdýðýna dair bir nakilde bulunan Ýbnü’t-Tavvâh 712 (1312)
yýlýnda öldüðünü kaydeder (Sebkü’l-mašål,
s. 168). Çaðdaþ araþtýrmacýlardan Hasan
Hüsnî Abdülvehhâb kaynak göstermeden
Ticânî’nin 710’da (1310-11) vefat ettiðini
söyler (Ri¼letü’t-Ticânî, Hasan Hüsnî Abdülvehhâb’ýn takdimi, s. 18).
Hafsî sarayýndaki resmî görevleri yanýnda edip ve þair olarak tanýnan Ticânî’nin
þiirlerinden bazý parçalar çeþitli kaynaklarda günümüze ulaþmýþtýr. Tarihçi Ýbnü’tTavvâh ondan ders almamakla birlikte
kendisiyle çok görüþtüðünü, umumi ve
mutlak icâzet aldýðýný, edebiyat dýþýnda
bir meziyeti bulunmadýðýný, iyi bir þair olduðunu ve çok sayýda methiye yazdýðýný
belirtir ve bir mersiyesini kaydeder (Sebkü’l-mašål, s. 68; bazý kasideleri için bk.
Ticânî, s. 129-130, 198, 234; Ahmed et-Tavîlî, s. 267-272). Kadýn-erkek iliþkileri ve
cinsel konulara dair oðlu Abdullah et-Ticânî tarafýndan yazýlan Tu¼fetü’l-£arûs ve
nüzhetü’n-nüfûs adlý eser yanlýþlýkla babasýna nisbet edilerek yayýmlanmýþtýr (Kahire 1301; nþr. Ebû Hâcer, Kahire 1987; nþr.
Fuâd Þâkir, Kahire 1990; nþr. Celîl Atýyye,
London 1992; nþr. Salâh Ebü’s-Suûd, Kahire 2003).
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Kâr amaçlý mal mübadelesi mesleðine
ticâret, bu mesleðin mensubuna tâcir (çoðulu tüccâr) denir. Bir görüþe göre ticaret
Arapça’ya Ârâmîce ve Süryânîce’den geçmiþ olup aslý tiggârâ ve tâgûrtâdýr. Akkadca’da “tâcir, ithalâtçý, acente” anlamýnda t/damk/gâru ve Sumerce’de damgâr
kelimeleriyle de iliþkilidir (Jeffery, s. 90-91).
Bazý kaynaklardan Câhiliye Araplarý’nýn ticareti içki alým satýmýyla özdeþleþtirdiði
anlaþýlmaktadýr (Ýbnü’l-Esîr, I, 181). Üretim-tüketim baðlantýsýný saðlayan ara iktisadî aþamayý oluþturan ticaretle bey‘ ve
þirâ‘ kelimeleri arasýnda umum-husus iliþkisi vardýr. Ticaret kelimesi yedisi Medine’de inen sekiz âyette dokuz yerde geçer (elBakara 2/16, 282; en-Nisâ 4/29; et-Tevbe
9/24; en-Nûr 24/37; Fâtýr 35/29; es-Saf 61/
10; el-Cum‘a 62/11) ve genel hukukî düzenlemeden söz eden ikisi hariç (el-Bakara 2/282; en-Nisâ 4/29) bu âyetlerde,
ticaretin simgelediði kýsa vadeli dünyevî
kazanca odaklananlarý uyarýp âhiretteki
gerçek kazanýma yönlendirme ve ticarî iþlemlerin müminleri Allah’ý hatýrlamaktan
alýkoymasýný engelleme amacý ön plandadýr. Nisâ sûresinin 29. âyetinde insanlara,
karþýlýklý rýzaya dayanan ticaret imkâný
varken haksýz yollara tevessül edilmemesi
uyarýsý yapýldýktan sonra hukukî ve ticarî
iþlemlerin aldanma ve aldatmadan uzak,
açýk ve güvenilir biçimde taraflarýn bilgi ve
hür iradesiyle gerçekleþtirilmesi ilkesi
vurgulanýr. Bu anlamda ticaret Ýslâm’da
övülmüþ ve Hz. Peygamber, “Güvenilir, dürüst tâcir peygamberler, sýddîklar ve þehidlerle beraberdir” (Müsned, III, 437; Ýbn
Mâce, “Ticârât”, 1; Tirmizî, “Büyû.”, 4); “Rýzkýn onda dokuzu ticarettedir” (Ýbn Hacer
el-Askalânî, VII, 352) buyurmuþtur. “Muhakkak Allah’tan korkan, iyilik yapan ve
doðru olanlar dýþýndaki tâcirler kýyamet
günü fâcirler olarak diriltilecektir” meâlindeki hadis (Müsned, III, 428, 444; Ýbn Mâce,
“Ticârât”, 3; Tirmizî, “Büyû.”, 4; Dârimî,
“Büyû.”, 7), ticarî iþlemlerde harama düþmeme konusunda âzami dikkatin gösterilmesi uyarýsýný yansýtmaktadýr. Usulüne

uygun yapýldýðýnda ticaret helâl kazancýn en yaygýn, tabii ve meþrû yolu olduðu gibi insanlar arasýnda mallarýn mübadelesini saðladýðý, ihmali durumunda herkesin zarara uðrayacaðý göz önüne alýnarak bu mesleðin icrasý farz-ý kifâye, tâcirin
meslek hükümlerini öðrenmesi farz-ý ayýn
sayýlmýþtýr. Nitekim Hz. Ömer ahkâmýný bilmeyenleri ticaretten sakýndýrmýþtýr. Halifenin sahâbeye ticareti yabancýlara veya
kölelere kaptýrýp onlarýn egemenliði altýna girmemeleri konusundaki tavsiyesi de
bu baðlamda ele alýnmalýdýr.
Ýslâm ticaret hukuku çerçevesinde hür
iradeyi tam yansýtmayan faizli ve hileli muameleler, kumar / þans oyunu niteliðindeki mülâmese, münâbeze, müzâbene gibi
ve garar içeren muhâkale, muhâdara gibi Câhiliye ticaret usullerinin yaný sýra aldatýcý reklamcýlýk, yalan yere yemin, musarrât (satýþa çýkarýlacaðý için sütü bir
müddet saðýlmamýþ hayvan) ve çalýntý mallarýn piyasaya sürülmesi haram kýlýnmýþtýr. Pazara mal getirenlerin yolda karþýlanýp piyasa fiyatýný öðrenmeden mallarýný ellerinden ucuza alma (telakki’r-rukbân),
ihtikâr*, neceþ, devam eden bir pazarlýk
üzerine pazarlýk (bk. MÜSÂVEME), bir satýþta iki satýþ, malýn ayýbýný gizleme ve etiket bilgilerinde sahtekârlýk yasaklanmýþtýr. Bunlara saðlýða zararlý içeriðe sahip
ürünlerin ticareti de katýlabilir. Esasen söz
konusu yasaklar standart ürünlerin bulunmadýðý, dolayýsýyla ticaret metâýnýn baþta fiyat, kalite ve ölçüsünden þüphe edildiði, yeterince açýklýk ve bilgi dolaþýmýnýn
bulunmadýðý o piyasalarda bilinmezlik ve
belirsizliðin yaný sýra -bununla da baðlantýlý biçimde- fâhiþ haksýz kazançlar doðurmasý mümkün bütün iþlemleri içermektedir. Hür insan; meyte, içki, domuz, kan,
put, kumar ve falcýlýk aletleri gibi tüketimi veya kullanýmý haram kýlýnmýþ necis
þeyler; mâdum ve ihraz edilmemiþ sahipsiz mallar ile müstehcen neþriyat ticareti
yasak olan kalemlerdir. Fýkýh kitaplarýnda
alým satýmla baþlayan ayrý ayrý akid türleri ve konu baþlýklarý altýnda ayrýntýlý biçimde ele alýnan muâmelât bölümü, bir bütün halinde ayný zamanda ticarî iþlemlerin temel fýkhî çerçevesini dinî ve ahlâkî
yönüyle beraber çizmekte, bu alandaki temel yasaklama ve sýnýrlamalarýn yaný sýra kural ihlâllerinin hukukî sonuçlarýný da
vermektedir. Ticaret mallarýnýn zekâta tâbi olmasý, zekâtýn sarf yerleri arasýnda yolda kalmýþlarla borçlularýn da sayýlmasý ve
ödeme imkâný bulunmayan borçlara devlet desteði saðlanmasý giriþimcilerin dayanýþma ruhunu ve risk yüklenme cesa-

