
Kutbüddin Bahtiyar Ka ki ve Ferldüddin 
Genc-i Şeker'in sohbetlerine devam etti. 
Kutbüddin'den veya Mulnüddin Siczl'den 
Çiştiyye hırkası giydi. Gençlik yıllarında 
yaptığı uzun seyahatlerden sonra İltut
mış'ın idaresi altındaki Delhi'ye yerleşti. 
643 (1246) yılının Ramazan ayında vefat 
etti; vasiyeti üzerine Kutbüddin Bahtiyar 
Kaki'nin kabrinin yanına defnedildi. Dara 
Şüküh onun kabrini ziyaret ettiğini söy
ler (Sefinetü'l-evliya', s. 114). 

Çiştl şeyhlerinden Nizameddin Evliya 
müridlerine, "Gerek benim gerekse siz
lerin ihtiyaç duyduğu her şey Nagevrl'nin 
eserlerinde vardır" diyerek onun tasav
vuftaki üstün mertebesine işaret etmiş
tir. Semaa düşkün olması Nagevrl'ye bir
çok taraftar kazandırmışsa da aynı za
manda ulemanın kendisini ağır biçimde 
suçlayıp aleyhinde fetva vermesine ve 
sürgüne gönderilmesi için sultan nezdin
de teşebbüse geçmesine sebep olmuş
tur. Ancak semadan hoşlanan Minhacüd
din Osman b. Muhammed ei-Cüzcanl'nin 
kadı olması ile hakkındaki şikayetler so
nuçsuz kalmıştır. 

Ziraatta meşgul olup el emeğiyle geçi
nen Hamldüddin'in Hintyogilerinin, ayrı
ca vejeteryanizmin etkisi altında kaldı
ğından söz edilir (Schimmel, s. 304). Es
ma-i hüsnayı şerhetmek için yazdığı Me
tfıli'u 'ş-şümus ile ilahi muhabbet ve ma
ri fet hakkındaki kırk hadisi -şerheden 
Şer]J.-i Erba'in adlı iki eseri günümüze 
kadar gelmiştir (Aiigarh Mevlana Azad 
Ktp , Hablb Gene koleksiyonu). Abdül
hak ed-Dihlevl A.l]bfırü'l-a./:ıyfır'da (Del
hi 1309) ona ait olduğunu söylediği Le
vfı'i]J. ve Levfımi' adlı eserlerden alıntı
lar yapmıştır. Rıza Kulı Han Hidayet de 
Sühreverdiyye tarikatının Hindistan'daki 
önemli bir temsilcisi olan Nagevrl'nin Rfı
]J.atü'l-~ulCıb ve 'Iş~nfıme adlı iki eseri 
daha bulunduğunu söyleyerek ona ait iki 
rubalyi iktibas etmiştir (bk. bibl) 
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HAMiDÜDDİN SİV ALi 
(~l~.,:r-..1.11~) 

(ö. 674/1276) 

Çiştiyye tarikatına mensup 
Hindistanlı sufi. 
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VII. (XIII.) yüzyılın başlarında Delhi'de 
doğdu. Ashaptan Said b. Zeyd'in soyun
dan gelen ailesi müslüman yönetici sını
fına mensuptur. İyi bir eğitim görmesine 
rağmen gençlik yıllarında zevk ve safaya 
düşkün biri olarak dikkati çeken Haml
düddin daha sonra dini bir hayat tarzı 
sürdürmeye karar verdi ve Ecmlr'de İs
lamiyet'i yaymaya çalışan Çiştiyye tarika
tının kurucusu Hace Mulnüddin Hasan 
ei-Çiştl'ye (ö. 633/1236) intisap etti. Sü
lükünü kısa sürede tamamlaması üzeri
ne şeyhi kendisine "sultanü't-tarikin" un
vanını verdi ve bu unvanla tanındı. Çiştiy
ye tarikatından hilafet aldıktan sonra Ec
mlr'den ayrılarak Nagevr şehri yakınla
rında bir köy olan Sival'e yerleşti. Burada 
mensubu olduğu yönetici sınıfıyla ilgisini 
kesti ve iki dönümlük arazisini ekip biçe
rek geçimini sağladı. 

Hamldüddin Sivall, Çiştiyye tarikatının 
Hindistan topraklarında yayılmasını sağ
layan ilk önemli Çiştl şeyhlerinden biridir. 
Diğer Çiştl şeyhleri şehir merkezlerinde 
faaliyet gösterirken Hamldüddin irşad ça
lışmalarını kırsal kesimde sürdürmeyi 
tercih etmiştir. Ortaçağ Hint-İslam dün
yasının ünlü süfısi Bahaeddin Zekeriyya'
ya ve dönemin diğer mutasawıtlarına di
ni ve tasawufı konularda mektuplar gön
deren Hamldüddin Sivall bazı şiir ve ta
sawufı risaleler kaleme almıştır. Abdül
hak ed-Dihlev'i'nin A./:ıbfırü'l-a./:ıyfır adlı 

eserinde bu risalelerden geniş nakiller 
bulunmaktadır. 
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Kur'an-ı Kerim'de 
cehennemiikiere içirileceği bildirilen 

kaynar su 
(bk. CEHENNEM). 
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HAMiTARASLI 

HAMi S 
(~1) 

İslam devletlerinde 
ordunun savaş sırasında 
esas aldığı beşli tertip 

(mukaddime, kalb, 

meymene, meysere, saka) 

(bk. ORDU). 

HAMi ş 
(bk. HAŞiYE). 

HAMİT ARASU 
(1909-1983) 

Şarkiyat, Türkoloji 
ve falklor alanlarındaki 
çalışmalarıyla tanınan 

Azerbaycanlı ilim adamı. 
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23 Şubat 1909'da Gence'de doğdu. Asıl 
adı Hemid Mehemmedtağıoğlu'dur. Kü
çük yaşta babasını kaybettiğinden üvey 
babası tarafından büyütüldü. Babasından 
kalan zengin kütüphane ve annesi Hürrü
beyim'in klasik Şark ve Azerbaycan edebi
yatı hakkındaki bilgisi küçük yaştan itiba
ren onu etkiledi. İlk ve orta tahsilini Arap
ça ve Farsça öğrenmeye başladığı Gen
ce Medresesi'nde tamamlayarak ( 191 5-
1920) devrin en önemli okullarından biri 
sayılan Gence Darülmuallimlni'nde oku
du ( 1920-1926). Daha sonra öğretmenlik 
ve yöneticilik yaptığı N ebiağı lı köyünde 
bulunduğu esnada folklor ve halk edebi
yatıyla ilgilendi, derlemeler yaptı ( 1926-

1928). 

1928'de Bakü'ye gitti. Bu sırada bir 
yandan öğretmenliğini sürdürürken bir 
yandan da Azerbaycan Devlet Pedagoji 
Enstitüsü'nün Dil ve Edebiyat Fakültesi'
ne devam etti. Gösterdiği üstün başarı 

Ham it Araslı 
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