
lunan Taba]fat-ı Ekberi'nin (Storey, lll, 
s. 434 ı 1870'te Leknev'de taş baskısı yapıl
mış. bu baskı 187S'te tekrarlanmıştır. Da
ha sonra B. De eseri İngilizce tercümesiyle 
birlikte neşretmiştir (The Tabakat-i Ak

bari [or A History of fndia from the Early 
Musalman Invasions to the Thirty-Sixth 

Year of the Reign of Akbarj, l-ll!, Kalküta 
1913-1936ı . H. M. ElliotveJ. Dowsonese
rin bazı bölümlerini İngilizce'ye (bk bibl), 
Ahmed Abdülkadir eş-Şazeli tamamını el
Müslimiln fi'l-Hind mine'l-fetl)i'l-'Ara
bi ile '1-isti'mô.ri'l-Eritani adıyla Arapça'
ya (!-lll, Kahire 1995ı çevirmiştir. 
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NizAMEDDiN el-BiRCENDi 

(bk. BİRCENDİ). 

NizAMEDDiN EVLİYA 
( ~~,ı~.>.!! ı"lliı.i ) 

Niüımüddln MahbCıb-i İlahi Muhammed 
b. Seyyid Ahmed 

b. All BedaCınl Buhaıi Dihli 
(ö. 725/1325ı 

Hindistan'da Çiştiyye tarikatının 
önde gelen şeyhlerinden. 

Bedaun şehrinde doğdu. Doğum yılı hak
kında farklı tarihler (634/1236, 636/1238, 
640/l242ı verilmektedir. Moğol istilası es
nasında Buhara'dan Hindistan'a göç eden 

bir seyyid ailesine mensuptur. Mahbüb-i 
İlahi, Sultanü'l-meşayih unvanlarıyla tanı
nır. Nizameddin, Bedaün'da bir süre kadı
lık görevinde bulunan babası Seyyid Ah
med'i beş yaşında iken kaybetti. Annesi 
Bibi Zeliha'nın teşvikiyle Şeyh Mukri adlı 
hacasından Kur' an, Mevlana Alaeddin Usü
li'den fıkıh dersleri aldı. On altı yaşında 
iken ilim tahsili için annesi ve kardeşleriy
le birlikte Delhi'ye gitti. Tahsili sırasında gi
riştiği tartışmalardaki üstün başarısından 
dolayı "bahhas" ve "mahfil-şiken" diye meş
hur oldu. Hocalarından Necibüddin Müte
vekkil, dönemin en büyük Çişti şeyhi Fe
ridüddin Mes'üd Genc-i Şeker'in kardeşi 
ve halifesiydi. Nizameddin Evliya, 6SS'te 
( l257ı Delhi'den ayrılıp Feridüddin Mes
'üd'a intisap etmek amacıyla Ecüdehen'e 
( Pakpattanı gitti. Bir yıl kadar şeyhin ya
nında kaldıktan sonra Delhi'ye dönüp ilim 
tahsilini sürdürdü. Ardından iki defa daha 
Ecüdehen'e gidip şeyhini ziyaret eden Ni
zameddin 664'te ( 1265-66 ı halife tayin edil
di. Aynı yıl şeyhinin ölümünden sonra Del
hi'nin Gıyaspür mevkiinde açtığı dergahta 
irşad faaliyetine başladı. Yetiştirdiği 700 
halifeyle Çiştiyye'nin Hindistan'ın en yay
gın tarikatı haline gelmesinde büyük rol 
oynayan Nizameddin Evliya 18 Rebiülahir 
72S'te (3 Nisan 1325ı Gıyaspür'da vefat 
etti. Sultan Muhammed b. TUğluk tara
fından inşa edilen türbesi Hindistan'ın en 
önemli ziyaretgahlarındandır. 

Nizameddin Evliya'nın tarikat silsilesi Fe
ridüddin Mes'üd, Kutbüddin Bahtiyar Ka
ki vasıtasıyla Çiştiyye tarikatının piri Mui
nüddin Çişti'ye ulaşır. Tarikatın Nizamiyye 
kolunun piri olarak kabul edilen Nizamed
din Evliya'nın en tanınmış müridi Çırağ-ı 
Dehli'dir. Fars edebiyatının önemli şairle
rinden Emir Hüsrev-i Dihlevi, Tô.ril]-i Fi
n1z Şô.hi müellifi tarihçi Bereni, sohbet
lerini derleyen Hasan Dihlevi, Burhaned
din-i Garib ve Kutbüddin Münewer onun 
diğer tanınmış müridieri arasında zikredi
lebilir. 

Hayatı boyunca iktidar ve güç sahiple
rinden uzak durmaya özen gösteren Niza
meddin Evliya kendisiyle görüşme talebin
de bulunan sultaniara iltifat etmemiştir. 
Onun ısrarla ziyaretine gelmek isteyen Del
hi Sultanı Alaeddin Halaci'ye evinin iki ka
pısı olduğunu, geldiği takdirde o bir kapı
dan girerken kendisinin diğer kapıdan çı
kıp gideceğini bildirmiştir. Siyasi mesele
lerle ilgilenmediği gibi halife ve müridie
rine de aynı yolu izlemelerini tavsiye et
miştir. Delhi müslümanlarının çoğunun ta
sawufa ve ibadete yönelmesinde Niza
meddin Evliya'nın büyük etkisi olduğu, 

NiZAMEDDiN EVLiYA 

onun zamanında Delhi'de şarap içme, ku
mar oynama ve tefeciliğin kalmadığı, hal
kın yalan söylemediği kaydedilmektedir. 

Tasavvufun gayesinin kalplere ve gönül
lere huzur ve mutluluk vermek olduğunu 
söyleyen Nizameddin Evliya insanlığa hiz
metin bir ibadet sayıldığı hususuna yap
tığı vurgu ile dikkat çekmiştir. Onun za
manında da Çişti dergahları kimsesizler, 
yoksullar ve yolcular için sığınak hizmeti 
görmüş, şeyhe gelen büyük hediyeler der
gahlarda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 
Nizameddin Evliya'ya göre bir derviş için 
gerekli olan üç şey aşk, akıl ve ilimdir. Aşk 
varlığın sebebi, akıl "hikmet" anlamında 
varlığın amacı, ilim ise bunların idrakidir. 
Nizameddin Evliya semaı vasıta olarak ka
bul eder ve zaman zaman müridleriyle bir
likte mOsiki dinlerdi. Kaynaklarda pek çok 
kerameti aniatılmakla birlikte onun asıl 
kerametinin hayatını insanlığa vakfetme
si olduğu özellikle vurgulanır. Hakkındaki 
anekdotlar aynı zamanda pratik zekasma 
işaret etmektedir. Bunlardan birine göre 
olağan üstü yeteneklere sahip bir Hindu 
yogi bu hale nefsinin isteklerine karşı dur
makla ulaştığını söyleyince şeyh ona nef
sinin İslam'ı kabul edip etmediğini sor
muş, yogi "hayır" deyince bu defa neden 
nefsinin bu arzusuna muhalefet etmedi
ğini sormuş, bunun üzerine Hindu İslam'ı 
kabul etmiştir. 

Nizameddin Evliya dini ilimlerdeki de
rinliğine rağmen yazılı bir eser bırakma
mıştır. Kendisinden günümüze bir hutbe-

Nizameddin Evliva'nın Yeni Del hi' deki türbesi 
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sinin intikal ettiği, bu hutbenin zaman za
man Hindistan camilerinde okunduğu be
lirtilmektedir. Şeyhin sohbetleri Feva'i
dü'l-tu'ad başlığı ile Hasan Dihlevl tara
fından bir araya getirilmiştir (Leknev 1302/ 
1885) . Eser Urduca'ya (tre. Muhammed La
tlf Mal ik, Lah o re ı 966) ve ingilizce'ye (tre. 
B. B. Lawrence, Morals for the Heart, New 
York 1992) tercüme edilmiştir. Ziyaü'l-Ha
san Farı1ki . Feva'idü'I-tu'ad'dan bazı bö
lümleri ingilizce'ye tercüme edip 1980-
1985 yılları arasında Islam and the Mo
dern Age dergisinde yayımlamış , bu me
tinler daha sonra kitap haline getirilmiştir 
(Fawa 'id al-fu 'ad: Spiritual and Literary 
Discourses of Shaikh l'fizamuddin A w liya, 
New Delhi 1996). Ali Candar'ın Nizamed
din Evliya'nın sohbetlerinden derlediği Dü
r er-i Ni~ami adlı eserin yazma nüshası 
Haydarabad Salarceng Müzesi'ndedir. 
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liJ A zMi ÖzcAN 

NizAMEDDiN HAMOş 
( ._;,~Ub .:Y-~ı FUiı.i ) 
(ö . 853/ 1449 civarı) 

Nakşibendi şeyhi. 

Muhtemelen Semerkant'ta doğdu ve 
orada yetişti. Bahaeddin Nakşibend'in ha
lifelerinden Alaeddin Attar'ın mürididir. 
SükGt ve istiğrak hali galip olduğu için "Ha
muş" (suskun) lakabıyla tanınmıştır. Semer
kant'ta yaşayan Nizameddin bir ara bu 
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şehre gelen Alaeddin Attar ile görüşüp 
kendisine intisap etti. Seyrü sülGkünü 
onun yanında tamamladı. Şeyhinin vefa
tından sonra Semerkant'ta irşad faaliyeti
ne başladı. Maveraünnehir'in meşhur alim
lerinden Seyyid Şerif el-Cürcanl, Alaeddin 
Attar'a intisap edince Attar onun tasav
vufi eğitimi için Nizameddin HamGş'u gö
revlendirdi. Nizameddin HamCış'un, şeyh

lik iddiasında bulunduğu ve Cürcanl'yi mü
rid edindiği söylenerekAttar'a şikayet edil
diği, Çaganiyan tarafında bulunan Attar'ın 

Semerkant'a haber gönderip HamGş'u hu
zuruna çağırdığı, Hamfiş'un Cürcanl ile 
birlikte Çaganiyan'a gittiği, yapılan görüş
menin ardından söylentiterin dedikodudan 
ibaret olduğunun anlaşıldığı kaydedilmek
tedir. 

Rivayete göre Nizameddin Hamuş'un 
oğlu Semerkant'ta Uluğ Bey'in haremin
den bir kadınla gönül ilişkisine girmiş, an
cak olay duyulunca kaçmış, bunun üzerine 
Uluğ Bey Nizameddin HamGş'u huzuruna 
getirtip kendisini azarlamış. aralarında ge
çen konuşmalardan sonra onu serbest bı

rakmıştır. Diğer bir rivayete göre ise bazı 
kimseler Uluğ Bey' e Nizameddin Hamfiş'un 

halkı etkileyip kendisine bağladığını, halkın 

da ona çok itibar ettiğini, saltanata öze-

nip isyan etmesinden korkulduğunu söy
leyince hükümdar onun Semerkant'tan ay
rılmasını istemiş, bu sırada Semerkant'
ta bulunan Ubeydullah Ahrar da onu Taş
kent'e götürüp evinde misafir etmiştir. Bir 
süre sonra Taşkent'te doksan yaşlarında 
vefat eden Nizameddin Hamfiş'un eski 
muteber kaynaklarda ölüm tarihi kayde
dilmemiştir. Dara ŞükGh ve ondan naklen 
geç döneme ait bazı kaynakların verdiği 7 
Cemaziyelahir 860 (13 Mayıs 1456) tarihi 
halifesi Sa'deddln-i Kaşgarl' nin vefat tari
hidir. Nizameddin, Uluğ Bey'in öldürüldü
ğü tarih olan 853'e ( 1449) yakın bir tarihte 
vefat etmiş olmalıdır. 

Nizameddin Hamfiş'un çok hassas ol
duğu , yanındaki insanların halinden etki
lendiği , hatta soğuk bir günde değirmen 
suyuna düşen müridinin üşümesiyle onun 
da üşümeye başladığı , müridi ısındıktan 
sonra kendisindeki üşüme durumunun da 
sona erdiği nakledilmektedir. insanlara 
"sen" diye tekil olarak hitap eden, çoğul hi
tabın kesrete işaret ettiğini ve tevhid eh
linin tekil ifade kullanmasının daha doğru 
olduğunu söyleyen Hamfiş'un mezar ziya
retinde bir Fatiha, bir Ayetü'l-kürsl, on iki 
ihlas ve iki salavattan oluşan bir terkibi 
oku m ayı alışkanlık haline getirdiği bilin-
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