CiSTiYYE
da ciddi bir moral çöküntüsüne yol açtı.
Babasından miras kalan un değirmeniy
le meyve bahçesini satıp .kendisini gezginciliğe verdi. Semerkant ve Buhara'ya
giderek devrin önde gelen alimlerinden
tahsil gördü. Irak' a giderken uğradığı
Nfşabur bölgesindeki Harun kasabasın
da Hace Osman ei-Haronr ile tanışarak
onun müridieri arasına katıldı. Bir süre
şeyhiyle birlikte bazı seyahatlere çıktı.
Ardından Semerkant. Buhara, Bağdat,
Nfşabur, Tebriz, Evş, İsfahan, Sebzevar,
Mihne. Hırkan, Esterabad, Belh ve Gaznın gibi dönemin birçok önemli merkezini ziyaret etti. Bu seyahatleri sırasın
da Abdülkadir-i Geylani. Necmeddfn-i
Kübra, Necfbüddin es-Sühreverdf, Ebü
Safd-i Tebrfzf, Abdülvahid-i Gaznevi vb.
birçok ünlü süfi ile görüştü. Daha sonra
Hindistan'a dönerek Lahor'da Keşfü'l
maJ:ıcı1b müellifi Hücvfrfnin türbesinde
inzivaya çekildi. Silsilesinde yer alan Hace Ebü İshak eş-Şamrnin yerleştiği Herat'taki Çişt köyüne nisbetle, şeyhin diğer müridieri gibi o da Çiştr nisbesini
kullandı. Gürller'in Ecmfr'i fethinden önce Ecmfr'e ulaştı. Oldukça ileri bir yaş
ta burada evlendi. Abdülhak ed- Di hlevf, onun biri bir Hint racasının kızı ile olmak üzere iki defa evlendiğini söyler. İlk
hanımından Ebü Said, Fahreddin ve Hüsameddin adlarında üç oğlu ile Bfbf Cemal adlı bir kızı oldu. Oğullarından Ebu
Said hakkında yeterli bilgi yoktur. Hüsameddin ile Ecmfr'de çiftçilik yapan Fahreddin tasawufa ilgi duymamışlardır.
Çiştf Ecmfr'de vefat etti. Kabrine hem
Hindülar hem de müslümanlarca büyük
saygı gösterilmekte, Hint - Pakistan yarımadasının hemen her tarafından yüz
binlerce kişi onun "urs" gününde (ölüm
yıl dönümü) bir araya gelmektedir.
Çiştfnin dergahının bulunduğu

Ecmfr'in
Melve bölgesi hükümdarlar, Babür imparatorları. asiller, tüccarlar ve tasawuf
erbabınca inşa ettirilen pek çok binayı
içine alır. Delhi sultanları arasında onun
kabrini ilk ziyaret eden Muhammed b.
Tuğluk ( 1325-1351) olmuştur. Halaci hanedanına mensup sultanlar tarafından
inşa ettirilen türbesi, Ekber Şah döneminde (1556-1605) ülkenin önemli ziyaret merkezlerinden biri haline gelmiş
tir. Hemen bütün Babür hükümdarları
Çiştf'nin türbesine büyük hürmet göstermişler, Ekber de onun türbesini ziyaret
etmek için Ecmfr'e yaya olarak gitmiştir.
Çiştfnin menakıbını anlatan Mü, nisü '1-

ervah adlı bir de eser yazan Şah Cihan'ın
Cihanara ise türbenin bakımı ve temizliğini bizzat üstlenmiştir.
kızı

Hindistan· da Çiştiyye tarikatının temellerini atan ve tarikatı Şah Cihan iktidarının merkezi olan Ecmfr'de yaymaya çalışan Mufnüddin Hasan ei-Çiştf'nin,
yabancılara kuşku ile bakan bir yönetimin gözetimi altında nasıl bir yöntemle çalıştığını ayrıntıları ile veren sıhhatli
bilgiler mevcut değildir. Çok sayıda insanın onun dergahına koştuğu, Ecmfr'deki ikametinin Prithivi Raj ve kast mensubu Hindülar'ca hiç de hoş karşılan
madığı bilinmektedir. Çiştf, İltutmış'ın
hükümdarlığı döneminde (1210-1235) Delhi'yi iki defa ziyaret etmiş, ancak siyası
güç merkezinden kendisini uzak tutarak
kır kesiminde faaliyet gösterıneyi tercih
etmiştir. Siyerü '1- evli ya, adlı eserde
nakledilen bazı sözleri onun sempatik,
hoşgörülü ve insanlara sevgiyle yaklaşan
bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu kişiliği yanında benimsemiş olduğu vahdet-i vücud• anlayışının da
halkla çok yakın ilişkiler kurmasında büyük tesiri olmuştur. Çiştf, dini insana hizmet yolu olarak görmüş, kendisine bağ
lananlara "nehir misali cömertlik, güneş
misali sıcak yakınlık ve toprak misali konukseverlik kazanma" yolunu ısrarla tavsiye etmiştir. Ona göre taatin en yüksek
biçimi, güç durumda olanların sıkıntıla
rını gidermek. yardıma muhtaçlara yardım etmek. açiarı doyurmaktır. Çiştiyye
tarikatı. Şeyh Nizameddin Evliya'nın sohbetlerinde (Feva'idü 'İ·fu'ad). VII. (XIII.}
ve VIII. (XIV.) yüzyılların Çiştiyye tarikatına ait diğer eserlerinde ortaya konan
görüşleri Çiştfye borçludur.
ve görüşleri hakkında
kendi dönemine ait herhangi bir kayıt
mevcut değildir. Ona atfedilen Gencü 'Iesrar, Delilü'l- 'arifin ve Divan-ı Mu 'in
adlı eserler sonradan uydurulmuştur. Çiş
tr ile ilgili en eski bilgiler. müridierinden
Şeyh Hamfdüddin es-Süffnin tarunu tarafından derlenmiş sohbetlerinden meydana gelen Sün1rü'ş-şudı1r ile Siyerü'levliya' adlı eserlerde (s. 45-48) bulunmakla birlikte bunlar da hayatına dair
çok az bilgi ihtiva eder. Bu konuda ilk
ayrıntılı bilgi, XVI. yüzyılda yaşayan Cemaır (bk. Siyerü 'l- 'ari{fn, S. 4-17) tarafın
dan verilmiştir. Ancak bu eser de onun
şahsiyeti hakkındaki menkıbelerin gelişimini izleme bakımından bir değer taşımakla birlikte güvenilir tarihi bilgiler
açısından hayli zayıftır.
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Muinüddin Hasan el-Çişti'ye
(ö. 633/1236)
nisbet edilen Hindistan'ın ilk
ve en büyük tarikatı.

_j

Çiştf'nin hayatı

Adını. asıl kurucusu Hace Ebü İshak
eş-Şamrnin, şeyhi Mimşad

ed-Drneverf'nin emriyle yerleştiği Herat yakınla
rındaki Çişt köyünden alan tarikatın silsilesi EbO İshak eş-Şamr, Mimşad edDrneverr. Emfnüddin Ebü Hubeyre Basri, Sedfdüddin Huzeyfe ei-Mar'aşf, İbra
him b. Edhem, Fudayl b. İyaz. Abdülvahid b. Zeyd, Hasan Basri ve Hz. Ali vası
tasıyla Hz. Peygamber'e ulaşır. Çiştiyye·
nin Hindistan öncesi tarihi hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Hint müslümanlarının manevi hayatında büyük
rolü olan tarikat, XII. yüzyılın sonunda
Ecmfr'de tekkesini kuran Mufnüddin Hasan el-Çiştf tarafından sistemleştirilmiş,
daha sonra bütün Hint yarımadasına yayılmıştır. Mufnüddin Hasan'ın tarikat sil-
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silesi Osman el-Harüni, Hacı Şerif Zindani,
Mevdüd-i Çişti, Ebü Yüsuf, Ebü Muhammed b. Ahmed, Ebü Ahmed b. Feresnefe
vasıtasıyla Ebu İshak eş-Şami'ye ulaşır.
Çiştiyye tarikatının tarihi "büyük şeyh
ler" dönemi (ı 200-1356), taşra hankahları dönemi (XIV-XV. yüzyıllar) , Sabiriyye
kolunun doğuşu ve gelişmesi dönemi
(XV. yüzyıldan itibaren) ve Nizamiyye koIunun ortaya çıkışı (XVlll. yüzyıl) olarak
dört bölümde değerlendirilir. İlk dönemde Çişti şeyhleri hankahlarını Pencap'ta
ve birleşik eyaletlerdeki Racpütana'da
kurmuşlardı. Bu dönemde Hamidüddin-i
Nagavri (ö 642 / 1244) gibi bazı şeyhler
tarikatı kırsal bölgelerde yaymaya çalı
şırken diğerleri kasaba ve küçük şehir
lerde faaliyet gösterdiler ve siyasi iktidarla iş birliği yapmaktan titizlikle kaçındılar. Şeyh Feridüddin Mes'üd (ö 664 /
ı 265) ve Nizameddin-i Evliya (ö. 726 /
1325) döneminde tarikatın tesiri bütün
Hindistan'a yayıldı ve halk ülkenin uzak
köşelerinden Çişti hankahlarına akın etmeye başladı. Bu dönemde Çiştiyye tarikatı merkezi bir. yapıya sahip bulunuyordu. Muhammed b. Tuğluk' un ( 1325 1351 ı Çişti meşayihini ülkenin çeşitli bölgelerine yerleşmeye zorlayan politikası
tarikatın bu merkezi teşkilatını felce uğ
rattı. Şeyh Çırağ-ı Dehli (ö. 756/ 1355) ve
diğer bazı yaşlı şeyhler, hayatlarının tehlikeye girmesi pahasına Muhammed b.
Tuğluk'la iş birliği yapmayı reddettiler;
ancak daha sonra genç süfilerin birçoğu devlet hizmetine girdi. Öte yandan
Takıyyüddin İbn Teymiyye'den kaynaklanan tasawuf ve tarikat aleyhtarı hücumlara karşı savunma görevi Çırağ-ı
Dehlf tarafından yerine getirildi. Çırağ-ı
Dehlf'den sonra tarikatın merkezi yapısı
parçalandı ve bir merkezi otoriteye bağ 
lanma gereğinin duyulmadığı taşra hankahları dönemi başladı.
Çiştiyye tarikatının Hindistan'ın taşra

eyaletlerine yayılması, daha çok Nizameddin Evliya'nın müridieri tarafından
gerçekleştirildi. Şeyhin ülkenin çeşitli bölgelerine gönderdiği 700 kadar halifenin
bir kısmı mürşidlerinin isteği üzerine taş
ra şehirlerine yerieşirken diğerleri Muhammed b. Tuğluk tarafından gittikleri
yerlerde ikamete mecbur tutuldular. Halifelerin taşra şehirlerine gidişinin taşra
hükümdarlıklarının doğuşu ile aynı döneme ra stlaması ve bu halifeterin birçoğun un taşradaki yönetim çevresinden
kendilerini uzak tutmayı başaramama
ları , ilk dönem Çiştf şeyhlerinin siyasetten ve siyasilerden uzak kalma gelenekIerinin terkedilmesine yol açtı. Bunun
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sonucu olarak tarikat çevrelerinde hükümdar ve yüksek devlet görevlileriyle
uzlaşmak gerektiği düşüncesi ilgi görmeye başladı . Çiştiler, devlet vakıfların 
dan faydalanmaya başlamalarının karşılığı olarak yeni taşra hanedanlıklarının
kurucuianna manevi destek vermeyi taahhüt ettiler. Şeyhliğin babadan oğula
geçme ilkesi de ilk defa bu dönemde ortaya çıkmıştır.
Çiştiyye

Bengal'de, Ahf Sirac olarak tanınan Şeyh Siracüddin'in (ö 7591 1357)
çabalarıyla yayıldı. Onun yetiştirdiği Şeyh
Alaeddin b. Es'ad'ın (ö . 801 / 1398) iki seçkin müridi, Seyyid Nür Kutb-i Alem (ö
813/ 1410) ve Seyyid Eşref Cihangir-i Simnan! (ö 808/ 1405) Çiştiyye'nin Bengal,
Sihar ve birleşik eyaletlerin doğusunda
tanınmasında çok önemli rol oynadılar.
Seyyid Nür Kutb -i Alem, Raca Kans iktidarının Bengal'de yerleşmesini önlemek
için kamuoyu oluşturdu ve Kanpürlu Sultan İbrahim Şarki'yi ( 1402- 1440) Bengal'i
istilaya teşvik etti. Nür Kutb-i Alem ve
onun soyundan gelenler. Bengal ve Bihar'da Bakti hareketinin yükselişine yol
açan dinf kaynaşmanın ortaya çıkışında
önemli rol sahibi oldular.
Çiştiyye tarikatı Dakka bölgesine Şeyh
Burhaneddfn-i Garfb (ö 7411 1340) tarafından götürüldü. Müridi Şeyh Zeyneddin ise Behmeni Krallığı' nın kurucusu
olan Alaeddin Hasa·n Şah'ın (1347- 1358)
manevi hocasıdır. Daha sonraları. Çırağ - ı
Dehlf'nin müridi Seyyid Muhammed Gfsüdıraz (ö 825 / 1422) Gülberge'de bir
Çişti merkezi kurarak tarikatın Dakka
ve Gucerat'ta yayılmasını sağladı. Tarikat faaliyetleri Gucerat'ta Hace Kutbüddin'in Şeyh Mahmud ve Şeyh Hamfdüddin
adlı iki müridinin gayretleriyle daha da
yoğunluk kazandı. Sonraları Şeyh Nizameddin Evliya ·nın üç müridi Seyyid Hasan, Şeyh Hüsameddin Mültanf ve Şeyh
Barekellah bu bölgede faaliyet gösterdiler. Tarikatı etkin şekilde işleyen bir
teşkilata kavuşturma çabasını omuzlayan asıl kişi, Çırağ-ı Dehlf'nin yeğenierin
den Kemaleddin Allame'dir. Onun oğlu
Siraceddin ise (ö 8141 1411 ) Firüz Şah
Behmenf'nin Dakka'ya yerleşmesi yolundaki isteğini kabule yanaşmayıp tarikatı Gucerat bölgesinde yaymaya çalıştı.
Ayrıca bazı Çiştf şeyhleri de Gucerat bölgesine yerleştiler. Şeyh Zeynüddin Devletabadi'nin halifelerinden Şeyh Ya'küb,
Nehrevale'de bir Çiştf hankahı kurdu.
Gisüdıraz'a bağlı çizgiden gelen Seyyid
Kemaleddin e!-Kazvfnf Baroç'a yerleşti.
Şeyh Rükneddin Mevdüd, Gucerat'ta halkın çok rağbet gösterdiği bir sima oldu.

Şeyh Rükneddin'in müridi Şeyh AzfzulIah el - Mütevekkil-ilallah, Sultan Mahmud Begara' nın (14 58-1511) manevi rehberi Şeyh Rahmetullah'ın babasıdır.

Tarikat Melve'de, Şeyh Nizameddin EvVecihüddin Yüsuf. Şeyh Kemaleddin ve Mevlana Muglsüddin adlı üç müridi tarafından teşkilatlandırıl
liya'nın Şeyh

mıştır.

Çiştiyye tarikatının Sabiriyye kolunun
kurucusu Şeyh Alaeddin Ali b. Ahmed
Sabir'in hayatı hakkında pek az şey bilinmektedir. Onun silsilesine mensup Şeyh
Ahmed Abdülhak er-Rudavlf (ö 838/ 1434)
Hudavi'da bir hankah kurmuş, kendisine nisbet edilen Ahmediyye tarikatı IX.
(XV.) yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Sabiriyye kolunun en
önde gelen siması olan Şeyh Abdülkuddüs (ö 944 / 1537). ünlü Afgan asilıadesi
Ömer Han'ın telkiniyle i 491'de Rudavl'ı
terkederek Delhi yakınındaki ŞaMbad'
da ikamete başladı. Babür'ün Şahabad'ı
istila etmesi ( 1526) üzerine Gangu'ya giderek orada yerleşti. imam-ı Rabbanf' nin babası Abdülahad 'ın da şeyh i olan
Şeyh Abdülkuddüs'ün mektuplarından
meydana gelen Mektı1bôt- ı Kuddusf adlı eser, iskender··i Lüdf (1488-1517). Babür
( 1526- ı 530) ve Hümayun (I 530- ı 556) ile
bazı Afgan ve Babür soylularına hitaben
yazılmış mektupları ihtiva etmektedir.
Sabiriyye şeyhlerinin Babür hükümdarları ile münasebetleri her zaman iyi olmamış , Ekber Şah, Şanesar'da bulunan
Şeyh Celaleddin el -Farükl'yi (ö 990/ ı 582)
ziyaret etmişse de oğlu Cihangir. Farakl'nin müridi Şeyh Nizameddin el -Farükf'ye (ö . 1036 / 1626) ka rşı düşmanca bir
tutum takınarak onu Hindistan'ı terke
zorlamıştır. Buna karşılık Dara Şüküh. AIIahabadlı Sabirf şeyhi Muhibbullah 'a (ö
1058 / 1648) büyük saygı göstermiştir.
Çiştf - Sabirf şeyhlerinden Şah Abdürrahim, Seyyid Ahmed Şehfd'in hareketine katıldı ve 1831 'de Balakat'ta savaşır
ken öldü. 1857'de Hindistan'dan göç ederek Mekke'ye yerleşen Hacı imadullah
(ö 1890) birçok ulemayı halkasına dahil
etti. Gangulu Mevlana Reşfd. Ahmed Muhaddis, Muhammed Kasım Nanavtavf,
Mevlana Eşref Ali Sanevf. Mevlana Mahmud Hasan Diyübendf, Süleyman Nedevi, Mevlana Hüseyin Ahmed Medeni, Mevlana Halil Ahmed, Mevlana Muhammed
İlyas Kandehlevf, Mevlana Ahmed Hasan
Muhaddis Emrohvf. Mevlana Muhammed Zekeriyya ve Mevlana Nesfm Ahmed Peridi Emrohvi gibi önde gelen Hint
müslüman ulemasının birçoğu Şeyh İma
dullah ·ın manevi halifeleri arasında sa-
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yılabilir. Başta

Diyübend Medresesi'nin
kurucusu Kasım Nanavtavl (ö. 1878) olmak üzere Diyübend ulemasının hemen
hepsinin Şeyh imadullah vasıtasıyla Çiş
tiyye tarikatı ile manevi bağı vardır.
Çiştiyye'nin

Nizamiyye koluna yeni bir
Kellmullah Cihanc1badl (ö. 1142 / 1729). Agra'daki Tae Mahal ve Delhi'deki Cami-Mescid'i inşa etmiş olan ünlü mimarlar ailesine mensuptur. Şah Kellmullah, Çiştiyye teşkilatma
yeni bir hayatiyet aşılayan Şeyh Çırağ-ı
Dehll'den sonra eski gelenekleri canlandıran ve tarikata yeni bir merkezi teşki
lat kazandırmaya çaba harcayan büyük
bir Çiştl şeyhidir. Baş halifesi Şeyh Nizameddin (ö 1142 / 1729) Evrengabad'ı faaliyet alanı olarak seçerken onun oğlu
Şah Fahreddin (ö 1199/1784) Delhi'ye
gidip orada bir tekke kurdu. Fahreddin'in
halifesi Maharanlı Şah Nür Muhammed
ile (ö 12051 1790) Bereylili Şah Niyaz Atı
med (ö 1250/ 1834) tarikatın Pencap.
Racpütana. kuzeybatı sınırı eyaleti ve birleşik eyaletlerde yayılmasını sağladılar.
Şah Nür Muhammed'in müridieri hankahlarını Pencap bölgesindeki Taunsa,
Çaçran, KOt Mithan, Ahmedpür. Mültan.
Siyal, Gulra ve CelalpOr'da kurdular. Ş ah
Niyaz Ahmed ise esas olarak Delhi ve
birleşik eyaletlerde faaliyette bulundu.
canlılık kazandıran Şah

Çiştiyye tarikatı mensupları ilk dönemlerinde, Şeyh Şehabeddin es- Sühreverdl'nin CAvarifü'l-ma carif'ini tarikatları
nın temel kitabı olarak benimsemişler
di. Hücvlrfnin Keşfü'l-maf:ıcub'u da çok
rağbet gösterdikleri bir eserdi. Şeyh Nizameddin Evliya'nın şu sözü sık sık tekrar ettiği bilinmektedir: "Manevi rehberi bulunmayan birisi için yalnızca Keş 
fü '1- maJ:ıcub yeterlidir". Bu iki eserin dı
şında Nizameddin Evliya, Çırağ-ı Dehll.
Burhaneddln -i Garlb ve Gisüdıraz'ın sohbetlerinden derlenen eserler tarikatın
fikri yapısı hakkında bilgi veren temel
kaynaklardır. Ayrıca tasawufun erken
dönem klasikleri arasında bulunan Ebü
Talib ei-Mekkl'nin Kütü'l-kulı1b, Gazzall'nin İhya', Kuşeyrl'nin İlisale, Necmeddln-i Daye'nin Mirsadü'l - cibôd, Aynü'l-Kudat el-Hemedanl'nin Mekta.bôt
ve Kelabazl'nin et- Ta carruf adlı eserleri
de Çiştl çevrelerinde büyük rağbet görmüştür.

Çiştl tarikatının fikri yapısının esası
vahdet-i vücı1d* kavramıd ır. Ancak erken dönem Çiştl şeyhleri vahdet-i vücüd
konusunda herhangi bir şey yazmamış 
lardır. Mes'Qd Bekk'in Mir'atü'l - côrifi'n'i
ve Nı1rü'l- cayn adlı divanı bu fikirlere

yaygınlık kazandırmış,

bu eserler Çiştiy
klasikleri haline gelmiştir. Daha sonra Şeyh AbdülkuddQs'ün
ibnü'l-Arabl'nin eserleriyle ilgili şerhini,
Fahreddin -i lrakl'nin Lemacal'ına iki şerh
hazırlayan Şeyh Nizameddin Şanesarl takip etmiştir. Yine Şanesarl'nin halifelerinden Şeyh Abdülkerim-i Lahurl Fuşu
sü'l-hikem'i Farsça olarak şerhetmiştir.
Vahdet-i vücüd düşüncesinin güçlü bir
savunucusu olan Allahabadlı Şeyh Muhibbullah'ın eserleri, imam-ı RabbanT
ekolünün etkisi altında kalan Evrengzlb'in emriyle yakılmıştır.
Çiştller, kişinin Allah 'tan uzaklaşma 
sına yol açabileceği kaygısıyla özel mülkiyeti hor görür ve insana cazip gelen
maddi şeylere rağbet etmezler. Şiddet
ten uzak durmaya ve dostluğa büyük
önem verir, öç almayı hayvanlar dünyasının kanunu olarak görür. çekişme ve
tefrikadan uzal{ sağlıklı bir toplum düzeni için çalışırlar. Prensip olarak tarikat
mensuplarının devletle temasına hiçbir
şekilde izin verilmemiştir. Nitekim ilk
Çiştl safilerinden biri. "Tasawuf erbabı
arasında iki türlü suistimalci söz konusudur : Mukallid ve cerre. Mukallid bir
öğreticiye, rehbere sahip bulunmayan
kimsedir; cerre ise hükümdarları ve saray mensuplarını dolaşarak halk için para isteyen kişidir" demiştir. Çiştner'e göre safinin gayesi yalnızca Allah için yaşamak olmalı, ne cenneti ümit etmeli
ne de cehennemden korkmalı dır. Allah'a
yönelik sevgiyi "mahabbet-i islami" (islam'a yeni giren kimsenin bu yeni inanca
sahip oluşu dolayısıyla Allah'a karş ı gel i ş
tirdiği sevgi). "mahabbet-i muhibbi" (insanın Hz. Peygamber'in izinden gitme yolundaki cehdinin bir sonucu olarak geliş
tirdiği sevgi), "mahabbet-i has" (var o lu ş
h eyecanın ın sonucu olarak ortaya çıkan
sevgi) şeklinde üçe ayıran Çiştller, safinin asıl geliştirmesi gereken sevginin
sonuncusu olduğunu söylerler.
Cehrl ve hafi zikir, murakabe, çile ve
sema Çiştiyye'nin başlıca adab ve erkanındandır. Şah Veliyyullah, el-Kavlü'lcemil ve el-İntibôh ii selasili evliya 'illah adlı eserlerinde tarikatın adab ve
erkanı hakkında geniş bilgi verir.
ye

hankahtarının

Çiştiyye'nin yazılı kaynakları

melfazat
mektabat, tasawufi eserler,
menakıbnameler ve şiirlerden meydana
gelir.
(sohbetı er),

Çiştiyye şeyhlerinin düşünce

ve faaliyetlerine büyük ölçüde ışık tutan melfüz (sohbetname) yazma geleneği, Hindistan'da ilk defa Nizameddin Evliya'rıın

sohbetlerini Feva'idü'l-tu'ad (Leknev
1302) adlı eserinde toplayan Emir Hasan
es- Siczl tarafından başlatılmıştır. Diğer
önemli melfüzat türü eserler şunlardır:
1. Dürer-i Nizamı~ Ali Candar'ın Nizameddin Evliyil'nın sohbetlerinden derlediği eserin yazma nüshası Haydarabad
Salarceng Müzesi'ndedir. 2. ljayrü'lmecalis. Hamid Kalender tarafından derlenen Şeyh Çırağ-ı Dehll'nin sohbetleridir (nşr. K. A Nizami, Aligarh 1959). 3. Sürurü'ş-sudur. Şeyh Hamldüddin-i Nagavrl'nin, tarunu tarafından derlenen sohbetlerinden meydana gelmiştir (yazma
nüshaları için bk. Proceedings of the lndian
History Congress, Nagpur Session. 1950,
s. 167-169) 4. AJ:ısenü'l-akval. Mevlana
Hammad Kaşanl'nin derlediği Şeyh Burhaneddln-i Garlb'in sohbetlerini ihtiva
eder (yazma nüshası için bk. JPHS, lll / ı
119551. s. 40-41) S. Cevamicu'l-kelam.
Glsüdıraz·ın. Seyyid Muhammed Ekber
Hüseynl tarafından bir araya getirilen
konuşmalarıdır (Kanpür 1356) 6. Enva rü '1- cuyun. Şeyh Abdülkuddas'ün derlediği Şeyh Ahmed Abdülhakk'ın sohbetlerinden meydana gelmiştir (Aligarh 1905).
7. Le ta, if-i Kuddusi. Rükneddin tarafından toplanan Şeyh Abdülkuddas'ün
sohbetleridir (Delhi 1311 ). 8. Fa.l]rü't- talibin. Rükneddin Fahrl'nin derlediği Şah
Fahreddin'in sohbetlerini ihtiva eder (Delhi 1315) 9. Naficu 's-salikin. imamüddin'in topladığı Taunsalı Şah Süleyman'ın
sohbetleridir (Lahor 1285). Çiştl velilerine
ait Enisü '1- ervaJ:ı, Delilü '1- carifin, Feva'idü's-saliki'n, Esrarü'l-evliya', RaJ:ıatü '1- ~ulub, Rôhatü '1- muJ:ıibbin, Miftahu '1 - caşı~in, Efğ.alü '1- fe va , id adlı
melfüzat derlemelerinin doğruluğu şüp
heli bulunmakla beraber Çiştiyye'nin halk
arasında yaygın yorumunu temsil ettikleri ölçüde faydalıdırlar.
Çiştl tarikatıyla

ilgili kaynaklar arayer alan mektabat türünün belli
başlı örnekleri şunlardır: ŞaJ:ıa'itü's-sü
lılk (Ahmed Fakır'in mektupları. Cihaccar.
ts.); BaJ:ırü'l-me cani' (Seyyid Ca'fer Mekki'nin mektupları, Muradabad 1889); Mektı1bôt-ı Kelimi (Şah Kellmullah Cihanabadi'ye ait mektuplar. Del hi ı 30 ı); Mektı1bôt-ı Eşrefi (Seyyid Eşref Cihangir-i Simnan!' nin mektupları); Mektı1bôt (Seyyid
Nür Kutb-i Alem) ; Mektı1bôt-ı Kuddusi
(Şeyh Abdülkuddüs)
sında

Çi ştl süfileri tarafından tasawufa dair yazılan en eski iki eser özdeyişler biçimindedir. Bunlar Şeyh Cemaleddin Hanevi'ye ait Mülhemat (Aivar 1306) ile Emir
Hasan es-Siczl'ye ait Mu.l]l]u 'l-me cani
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(Aiigarh Muslim University Library) adlı eserlerdir. Fahreddin Zerradfnin UşUlü's-se
mct (Cihaccar 1311) adlı eseri Çiştiler'in
sema konusundaki görüşlerini yansıtır.
Çiştiler'in tasawuf düşüncesi ve uygulamalarını göstermesi bakımından önem
taşıyan diğer bazı eserler de şunlardır:
Rükneddin imad, Şemd'il-i En~ıyye
(yazma. As Sac. of Bengal) ; Şeyh Muhammed Çişti, Adabü'Hdlibfn (Delhi 131 ı) ;
AbdülkuddQs, Gara >ibü'l-fu 'dd (Cihaccar); Seyyid Muhammed b. Ca'fer Mekki, Bafırü'l-me'dnf (Muradabad 1889);
Nizameddin Belhi, Riya:iü'l-~uds (Bicnor 1887) ; Şah Kelimullah, MuraMa'-i
Kelfmf (Delhi 1311) ve Keşkulü'l-Kelf
mf (Del hi 1308); Se vd' ü's-sebfl (yazma,
RampOr Ktp.); Nizameddin Evrengabadi,
Ni?dmü'l-~ulub (Del hi 1309); Fahreddin
Dihlevi, Nizamü'l- 'akii'id (Urduca çeviri, Delhi 1312); Risdle-i 'Ayne'l-yalpn
(Delhi, ts) ; Şah Adudüddin, Ma~iişıdü'l
'driffn (Ton k 1984)
ilk dönem Çişti velilerinin biyografilerine dair en erken yazılı bilgi, 1351 'de
derlenmiş olan Mirhord'un Siyerü'l-evliyd' adlı eserinde (Delhi 1302) bulunmaktadır. XIX. yüzyılda Hace Gul Muhammed AhmedpOrT bu esere '?ikrü '1aşfiyd' adlı bir tekmile yazmıştır (Delhi
1312). Diğer önemli biyografik eserler
arasında şunlar sayılabilir: Cemali, Siyerü'l- 'ariffn (Delhi 1311); Nizameddin
Yemeni. Letd'it-i Eşreii(Delhi 1395); Taceddin Rühullah, Risale-i Hdl-i ljdnevdde-i Çişt (yazma nüsha sı K. A. Nizam i
özel kütüphanesi); Race (Saha). Risdle-i
Afıvdl-i Pfrdn-ı Çişt (yazma nü shas ı K.
A. Nizami özel kütüphanesi); Ali Asgar Çiş
ti, Cevdhir-i Ferfdf (Lahor 130 ı); Abdurrahman. Mir'dtü'J-esrdr (bk. Storey, ı .
1005) ; Allah Diya. Siyerü'l - a~tdb (Leknev 1981); Muinüddin Abdullah, Me 'dricü '1- veldye (yazma nüshası K. A. Nizami
özel kütüphanesi); Alaeddin Bernevi. Çiş
tiyye-i Bihiştiyye (b k. Storey, 1, I 008);
Ekrem Berasvi, İ~tibdsü'l-envar (Lahor
1895); Muhammed Bulak, MatJubü't-tdlibfn (bk Storey, 1, 1014) ve Rav:iatü'la~tdb (Delhi 1304); Mir Şehabeddin Nizam. Mend~ıb-ı Fal]riyye (Delhi 1315);
Rahim Bahş, Şeceretü'l-envar (yazma
nüshası K. A. Nizami özel kütüphanesi);
Muhammed Hüseyin, Envdrü '1- 'driffn
(Leknev 1876); Necmeddin, Mendkıbü'l
mafıbUbeyn (Leknev 1876) ; Müştak Ahmed, Enviirü'l- 'dşılpn (Haydarabad 1332);
Gulam Muhammed Han. Mena~b-ı Süleymdni (Delhi 1871 ); Ahmed Ahtar Mir-

346

za, Mend~ıb-ı Ferfdi (Del hi 1314); Hadi
Ali Han, Mend~ıb-ı l:fdiıziyye (Kanpür
1305) ; Nisar Ali, ljavdri~-ı Hadviyye
(Delhi 1927)
Hace Muinüddin ve Hace Kutbüddin
Bahtiyar'a atfedilen divanların onlara ait
olduğu şüphelidir. Hint Çişti mutasawıf
larına ait en eski şiir derlernesi Cemaleddin Hansevrnin Dfvdn ' ıdır (Delhi 1889).
Emir Hüsrev-i Dihlevi, Çiştiyye tarikatı
ile ilgisi olduğu halde tasawufla doğru
dan ilgili herhangi bir eser kaleme almamıştır. Ancak bazı şiirleri, döneminin
tasawufi eğilimlerine ışık tutan mısra
lar ihtiva etmektedir. Mes'Qd Bekk'in
Divan 'ı, Yusuf Ge da· nın Tuhfetü 'n -neşd 'ifı 'i (Lah or 1283) ve Şah Niyaz Ahmed' in Divan 'ında (Agra 1348) Çiştiyye
tarikatı hakkında geniş bilgiler bulunmaktadır.
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ÇİTAGONG
Bengladeş'te

L

bir liman

şehri

ve idari bölge.

_j

Bengal körfezinin kuzeydoğu köşesin
de, 22' 21' kuzey eniemi ve 91 ' 50' doğu
boylamı üzerinde yer alan liman Bengladeş'in en önemli ticaret ve ihracat mer-

kezi durumundadır. Çitagong idari bölgesi ise Dakka. Kulna ve Racşahf'nin yanında ülkenin dört eyaletinden birini teş
kil eder. Nüfusu 1941 'de 84.000, 1951'de 294.000 ve 1981 ·de 1.391.877 olan
Çitagong, başşehir Dakka'dan sonra ülkenin ikinci önemli şehridir. Çitagong
bölgesinin nüfusu ise 23 .322.000 ' dir
( 1981 ı. Denizden 15 km. içeride KarnafuJi nehrinin sağ kıyısında bulunan şe
hir, devamlı olarak sular altında kalan
Bengal vadisinden içeride adeta tabii bir
Jimanın kıyısında kurulmuştur. Bununla
birlikte Bengal körfezinde görülen tayfunların tehdidi altında olup Mayıs 1991'de meydana gelen ve hızı saatte 235 kilometreye ulaşan kasırgada 25.000 kişi
ölmüştür. Şehrin ne zaman kurulduğu
kesin olarak bilinmemektedir. ilk Arap
coğrafyacıları bu bölgede liman şehri olarak Brahmaputra nehrinin kıyısında bulunduğu sanılan Semender adlı bir yerden söz etmektedirler. XIV. yüzyıldan
itibaren varlığı bilinen şehir, bugün olduğu gibi o zamanlar da önemli bir liman olarak dikkatleri çekmiş ve Portekizliler tarafından "Porto Grando" (büyük
liman) adıyla anılmıştır. ilk defa 1338 veya 1340'ta Bengal Sultanlığı'nın kurucusu Fahreddin Mübarek Şah tarafından
muhtemelen Arakanlılar· dan alınarak
müslüman topraklarına katılmış, ancak
Arakanlılar ' ın şehre karşı tecavüz ve tehditleri devam etmiştir. Şehir ibn Battüta dahil islami kaynaklarda Sonargaon
adıyla geçer. 1345-1346 yıllarında Hindistan'daki seyahati sırasında Delhi'den
sonra buraya gelen ibn BatlOta daha
sonra kuzeye Asam bölgesine doğru yoluna devam etmiş ve bu arada Fahred-
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