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Hindistanlı 
mutasavvıf, Çişti şeyhi. 

4 Receb 721 'de (30 Temmuz 1321) Del
hi 'de doğdu . Herat'tan Hindistan'a göç 
ederek Delhi'de yerleşen bir seyyid aile
sine mensuptur. Babası. Seyyid Raca el
Katta! diye tanınan Seyyid Yusuf el-Hü
seyni Çişti şeyhlerinden Nizameddin Ev
liya 'nın müridiydi. Sultan Muhammed 
b. Tuğluk Dakka bölgesinde sefere giri
şip Delhili ulema ve meşayihi Devleta
bad'a göç etmeye mecbur bıraktığı yıl
larda Seyyid Raca da Delhi'yi terkede
rek Devletabad'a yerleşti. Seyyid Mu
hammed, babasının ölümünden (731 1 
1330) sonra annesi ve kardeşiyle birlik
te Devletabad'dan ayrılarak Delhi'ye ge
ri döndü (736/ 1335). Orada Seyyid Şe
refeddin Keyseli, Mevlana Taceddin Sa
hadır ve Kadi Abdülmuktedir'den dini 
ilimleri tahsil etti. Bir mürşid arayışı onu, 
sonunda kendisine "GTsüdıraz" (uzun saç
lı) lakabını veren ÇiştT şeyhlerinden Çı
rağ-ı DehlT'ye (ö 757 / 1356) intisap et
meye götürdü. 

Timur Hindistan seferine çıktığı za
man (800/ 1398) GTsüdıraz Delhi'yi ter
kedip Gevaliyar'a gitti. Bir müddet bu
rada kaldıktan sonra Gucerat'a giderek 
Hace Rükneddin Kan-i Şekker'in misa
firi oldu. Ardından Gülberge'ye göç etti 
ve oraya yerleşti. Taceddin Firüz Şah 
Behmenf onu ilgiyle karşıladı. Ancak sul
tanın filozoftarla arasının iyi olması ve 
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felsefeye temayülü GTsüdıraz'ın ondan 
uzaklaşmasına yol açtı. Fakat Firüz Şah'ın 
halefi Sultan Şehabeddin Ahmed Şah 
Behmeni GTsüdıraz ile yakın ilgi kurma
yı başardı . Ahmed Şah Behmeni, 16 Zil
kade 82S'te (1 Kasım 1422) Gülberge'
de vefat eden GTsüdıraz'ın kabri üzeri
ne muhteşem bir türbe inşa ettirdi. Ab
dülaziz b. Şir Melik Vaizi, 849 ( 1445) yı
lında tamamladığı Taril]- i lfabibi ve 
Te?kire-i Mürşidi adlı eserinde GTsüdı
raz'ın hayatı hakkında geniş bilgi ver
miştir. Ölüm yıl dönümü münasebetiyle 
düzenlenen ihtifallerde (urs) yüz binler
ce kişi türbesinde bir araya gelmekte
dir. Halen burada bulunan dergahın yö
netimi bir basımevi, aylık bir dergi ve 
kütüphanenin yanı sıra biri kızlar için 
olmak üzere çeşitli okul ve medresete
rin sahibi ve işleticisi durumundadır. 

Çok yönlü bir alim ve verimli bir müel
lif olan GTsüdıraz özellikle Kur'an. ha
dis, fıkıh ve tasawuf alanlarında zengin 
bir birikime sahipti; ayrıca başta Arap
ça, Farsça, Sanskritçe ve Hintçe olmak 
üzere çeşitli dilleri. Hindü falklor ve mi
tolojisini de çok iyi biliyordu. Hindü yogi 
ve alimleriyle dini meseleler üzerinde 
tartışmalarda bulunurdu. Seyyid Muham
med Eşref Cihangir-i Simnani ve Mes'Qd 
Bek gibi tanınmış velTierle de teması var
dı. Çişti tasawuf esaslarını Dakka böl
gesinde yaygınlaştırmış, dini ilimierin 
çeşitli dallarında çok sayıda eser vermiş
tir. Uzun ömrünün her yılına bir eser 
düştüğü, hiçbir Hint- Çişti velisinin onun 
kadar değerli esere sahip olmadığı söy
lenir. Klasik tasawufi eserleri halka mal 
eden ilk Çişti mutasawıfı da odur. Eser
leri genellikle şerh veya tasawuf kla
siklerinin özeti niteliğinde olmakla bir
likte orijinallikten uzak değildir. Abdül
hak b. Seyfeddin ed-Dihlevi, kendine 
has bir meşrebe sahip olan GTsüdıraz'ın 
geleneksel süfi yaklaşımla her zaman 
uyum içinde olmadığını söyler. Nitekim 
Muhyiddin İbnü'l-Arabi ve Aynülkudat 
el -Hemedani hakkında tenkitleri oldu
ğu gibi et- Ta carruf müellifi KelabazT'
nin, bir safinin bu dünyada iken rü'ye
tullaha ulaşamayacağı yolundaki fikrine 
de katılmıyordu. öte yandan müridieri
nin yogi uygulamalarını ayırım gözet
meksizin benimsernelerine de müsaade 
etmemekteydi. Tasawuf geleneği bu
lunmayan topraklarda tekke hayatını 

yerleştirmek isteyen bir safi için büyük 
değer taşıdıklarından özellikle Adabü'l
müridin ve cAvarifü'l-macarif'e çok 
bağlıydı. Eserlerinde, birbiriyle çelişmek-

ten ziyade birbirini tamamlayıcı olarak 
gördüğü şeriatla tarikat arasında köp
rü kurma arzusu görülür. GTsüdıraz bü
yük bir teşkilatçı olmasına rağmen men
subu bulunduğu Çiştiyye tarikatını bü
tün Hindistan'a yaymada başarılı kabul 
edilmemektedir. 

Eserleri. 1. el-Macarif. Şehabeddin es
SühreverdT'nin CA varifü ']-ma c arif'ini n 
Arapça şerhidir. Müellif bu eseri Farsça 
olarak da şerhetmiştir. 2. Şerh-i Tacarruf. 
KelabazT'nin et- Ta carruf'u~un Farsça 
şerhidir. 3. Terceme-i Adabü'l-müri
din. Ebü'n-NecTb es-SühreverdT'nin Ada
bü'l-müridin adlı eserinin Farsça ter
cümesidir. Müellif. Adabü '1- müridin 'i 
daha önce birkaç defa Farsça'ya tercü
me ettiğini. bunun son tercüme oldu
ğunu belirtir. GTsüdıraz bu esere el-Ija
üme adıyla Arapça bir şerh de yazmış
tır. Tercüme ve şerh Hafız Seyyid Ata Hü
seyin tarafından bir arada neşredilmiş
tir (Haydarabad 1358) . 4. ŞerJ:ı-i Temhi
dat. Aynülkudat el-HemedanT'nin Tem
hidat'ının Farsça şerhidir (nşr. Hafız Sey
yid Ata Hüseyin, Haydarabad 1324, 1364) 

s. ŞerJ:ı-i Risale-i ~uşeyriyye (nşr. Ha
fız Seyyid Ata Hüseyin. Haydarabad 1361 ). 
Müellif bu eseri Arapça olarak da şer

hetmiştir. 6. lfa?-Ô, irü '1- ~u ds (c lşl!:na· 
me, Haydarabad, ts.). 7. Esmarü'l-esrar 
(nşr. Hafız Seyyid Ata Hüseyin, Haydara
bad 1350) s. Mektı1bat (nşr. Hafız Sey
yid Ata Hüseyin, Haydarabad 1362) Alt
mış altı mektuptan meydana gelmekte
dir. 9. Cevahirri cUşşa~. Abdülkadir- i 
Geylani'nin bir risalesinin şerhidir (nşr. 

Hafız Seyyid Ata Hüseyin, Haydarabad 
1362 ı 1 o. Enisü '1- c uşşa~. Şiirlerini ihti
va etmektedir (nşr. Hafız Seyyid Ata Hü
seyin, Haydarabad 1360) 11 . Cevami cu 'l
kelim. Eser, müellifin, oğlu Seyyid Mu
hammed Ekber Hüseyni tarafından der
lenen sohbetlerinden meydana gelmek
tedir (Kanpür 1356) . 12. ŞerJ:ıu'J-Fı~hi'l
ekber (nşr. Hafız Seyyid Ata Hüseyin, Hay
ctarabad 1367). 13. MecmıJ.ca-i Yazde Re
sa ,il (nşr. Hafız Seyyid Ata Hüseyin, Hay
da ra bad 1360). Bu koleksiyanda yer alan 
on bir risalenin altısı GTsüdıraz'a, diğer
leri Muzaffer-i BelhT'ye aittir. 

Mi cra cü']- caşı~in ve Şikômame adlı 
eserler de GTsüdıraz'a atfedilmekle bir
likte bunların on·a ait olup olmadığı ke
sinlik kazanmamıştır. Kaynaklarda adı 

geçen ŞerJ:ıu Fuşuşi'l - J:ıikem ise günü
müze ulaşmamıştır. Bunlardan başka GT
südıraz 'ın başta tefsir olmak üzere hadis, 
siyer ve fıkha dair çeşitli eserleri de var
dır (E/2 1İng.l, ll, 1115; UDMi, XVI I. 587). 
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GIASER, Eduard 
(1855- 1908) 

Güney Arabistan harabeleri üzerindeki 
araştırmalarıyla tanınan 

L Avusturyalı kaşif. _j 

Deutsch- Rust'ta (Bohemya) doğdu ; Çek 
asıllı bir aileden gelir. Lise öğrenimin
den sonra bir süre Prag Üniversitesi'ne 
devam etti; ardından Viyana Üniversi
tesi'ne geçerek oradan mezun oldu. Üni
versite tahsili boyunca, özellikle İslami
yet ör1eesi Araplar'ına ait kitabeler üze
rine yaptığı yayımtarla ünlü, David Heln
rich Müller gibi hocalardan Arapça oku
du ve bu dili mükemmel biçimde öğre
nebilmek için yoğun çaba gösterdi. Bir 
ara Viyana Üniversitesi Rasathanesi'nde 
çalıştı; ancak kendisinde öteden beri 
mevcut olan Arap yarımadasını tanıma 
isteği aynı üniversitenin Arap dili do
çentliğine tayin edildiğinde de devam 
ediyordu. Hacası Müller onun bu ilgisini 

Güney Arabistan üzerinde yoğunlaştır

masını sağladı. Glaser. önce Arapça 'sı
nı ilerietmek ve Arap adetlerini tanımak 
için Mısır ve Tunus'a gitti; buralarda özel 
öğretmenlik yaparak geçimini temin et
ti. Böylece ileride Güney Arabistan'a ger
çekleştireceği dört ilmi seyahatin ön ha
zırlıklarını yapmış oldu. 

xvııı. yüzyılın ortalarında Kızıldeniz 

yoluyla Hindistan'a giden Batılılar, Gü
ney Arabistan'da kumlar altında kalmış 

yapılardan ve bölge halkının okuyama
dığı kitabelerden bahsedildiğini işitmek
teydiler. XIX. yüzyılın ilk yıllarında Alman
lar'ın başlattığı keşif seyahatleri İngiliz 
ve Fransızla r tarafından da sürdürüldü; 
özellikle Fransız ilim adamları Th. J. Ar
naud ve Josef Halevy'nin buldukları ki
tabeler bölge arkeolojisine duyulan ilgi
yi iyice arttırdı. 

Eski Güney Arabistan medeniyetleri
ni araştırma faaliyetleri içinde çok ba
şarılı ve mümtaz bir yere sahip olan Ola
ser, çeşitli zorluklarla geçen 1882 'deki 
ilk seyahatinde San'a'yı hareket üssü 
yaparak üç keşif seferi gerçekleştirdi. 

Bu seyahatten döndüğünde yanında 280 
parça eski eser ve kitabe bulunuyordu. 
Bunların bir kısmını çalışmalarına finans
man desteği sağlayan Paris Akademi
si'ne verdi. 1885'teki ikinci seyahatinin 
masraflarını ise hemen tamamen ken
disi karşıladı; dolayısıyla San'a ve Aden 
arasında yaptığı keşif gezilerinde ele ge
çirdiği çok sayıdaki eseri kimseye ver
mek zorunda kalmadan hepsini British 
Museum'a ve Berlin Müzesi'ne sattı. Bu 
seyahati sırasında eline geçen Yemen 
Zeydileri'ne ait 250 adet çok değerli yaz
mayı da Berlin Müzesi'ne satmıştır. El
de ettiği para ile 1887 Ekiminde üçüncü 
ve en önemli keşif gezisine çıktı. Aden'
den San'a'ya geçti ve bu defa çeşitli zor
(u'kları aşarak gerçek hedefi olan eski 
Seôe Devleti'nin başşehri Me'rib'e ulaş
tı. Bu antik şehirde altı hafta kalarak 
çok kıymetli malzemeler topladı; özel-

Eduard Glaser 

GLASER, Eduard 

likle Sebe ve Himyeri dilleriyle yazılmış 
1 OOO'in üzerinde kitabe ve kitabe par
çası ele geçirdi. Me'rib yakınlarında böl
ge halkının Belkıs'ın sarayı dediği. aslın 

da bir mabed olan büyük surtarla çevrili 
yapının kalıntılarını ve Sebe Seddi ile 
(arim) su kanallarını inceleyerek ölçüm
lerini yaptı. Böylece onun gerçekleştir

diği tesbitler sayesinde Sebe uygarlığı 

büyük ölçüde aydınlatılmış oluyordu. Ma
li güçlüklerle yarıda bırakmak zorunda 
kaldığı bu seyahatinden sonra 1892'de 
dördüncü defa yola çıktı. Yine Aden'den 
San'a'ya geçtiyse de bu defa yöredeki 
ayaklanmalar sebebiyle şehirden ayrıla

madı. Bunun üzerine bazı bedevilere 
mulaj kağıdı ile taş kitabelerden süret 
çıkarma tekniğini öğreterek onları civar 
bölgelere yolladı ve bu metotla, o zama
na kadar ulaşılamamış yerlerden çok 
sayıda tarihi kitabenin kopyasını getirt
ti ; bunların bazıları daha önce tanınma
yan Kataban diliyle yazılmıştı. İki yıl sü
ren bu gezinin arkeolajik buluntutarını 
Viyana Sanat Tarihi Müzesi'ne sattı. Top
ladığı bütün bilgileri de pek çoğu isa
betli olan kendi yorumlarıyla birlikte ki
tap halinde yayımiadı ve eserleri olduk
ça yankı uyandırdı. Eduard Glaser Mü
nih'te öldü. Şahsi koleksiyonu ölümün
den sonra Viyana İlimler Akademisi'nce 
satın alınmıştır . Aynı akademi Glaser'in 
ilmi değeri çok yüksek olan bu koleksi
yonunu yayımlama işini üstenmiş ve 1911 
yılında başlayan çalışmalar mükemmel 
şekline Sammlung Eduard Glaser neş
rinde ulaşmıştır (l - ll, Viyana 1944-1961) 

Eserleri. Südarabische Streitfragen 
(Prag 1887): Skizze der Geschichte und 
Geographie Arabiens ... (l -ll , Münih 1889-

Berlin 1890): Die Abessinier in Arabien 
und Afrika (Münih 1895): Punt und die 
Suedarabischen Reiche (Berl in 1899) : 

Zwei lnschriften Über den Dammbruch 
von Marib (Berlin 1897) : Altjemenische 
Nachrichten (Münih 1908): Reise nach 
Marib (nşr. D. H. von Müller, N. Rhodo
kanakis, Sammlung Eduard Olaser I için
de, Viyana 1913) . 
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