
CiSTiYYE 

(Aiigarh Muslim University Library) adlı eser
lerdir. Fahreddin Zerradfnin UşUlü's-se
mct (Cihaccar 1311) adlı eseri Çiştiler'in 
sema konusundaki görüşlerini yansıtır. 
Çiştiler'in tasawuf düşüncesi ve uygu
lamalarını göstermesi bakımından önem 
taşıyan diğer bazı eserler de şunlardır: 
Rükneddin imad, Şemd'il-i En~ıyye 
(yazma. As Sac. of Bengal) ; Şeyh Muham
med Çişti, Adabü'Hdlibfn (Delhi 131 ı) ; 
AbdülkuddQs, Gara >ibü'l-fu 'dd (Cihac
car); Seyyid Muhammed b. Ca'fer Mek
ki, Bafırü'l-me'dnf (Muradabad 1889); 
Nizameddin Belhi, Riya:iü'l-~uds (Bic
nor 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 çevi
ri, Delhi 1312); Risdle-i 'Ayne'l-yalpn 
(Delhi, ts) ; Şah Adudüddin, Ma~iişıdü'l
'driffn (Ton k 1984) 

ilk dönem Çişti velilerinin biyografile
rine dair en erken yazılı bilgi, 1351 'de 
derlenmiş olan Mirhord'un Siyerü'l-ev
liyd' adlı eserinde (Delhi 1302) bulun
maktadır. XIX. yüzyılda Hace Gul Mu
hammed AhmedpOrT bu esere '?ikrü '1-
aşfiyd' adlı bir tekmile yazmıştır (Delhi 
1312). Diğer önemli biyografik eserler 
arasında şunlar sayılabilir: Cemali, Si
yerü'l- 'ariffn (Delhi 1311); Nizameddin 
Yemeni. Letd'it-i Eşreii(Delhi 1395); Ta
ceddin Rühullah, Risale-i Hdl-i ljdne
vdde-i Çişt (yazma nüshası K. A. Nizami 
özel kütüphanesi); Race (Saha). Risdle-i 
Afıvdl-i Pfrdn-ı Çişt (yazma nüshas ı K. 
A. Nizami özel kütüphanesi); Ali Asgar Çiş
ti, Cevdhir-i Ferfdf (Lahor 130 ı); Abdur
rahman. Mir'dtü'J-esrdr (bk. Storey, ı . 
1005) ; Allah Diya. Siyerü'l - a~tdb (Lek
nev 1981); Muinüddin Abdullah, Me 'dri
cü '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-td
libfn (bk Storey, 1, 1014) ve Rav:iatü'l
a~tdb (Delhi 1304); Mir Şehabeddin Ni
zam. 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 Ah
med, Enviirü'l- 'dşılpn (Haydarabad 1332); 

Gulam Muhammed Han. Mena~b-ı Sü
leymdni (Delhi 1871 ); Ahmed Ahtar M ir-
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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 Cema
leddin Hansevrnin Dfvdn 'ıdır (Delhi 1889). 
Emir Hüsrev-i Dihlevi, Çiştiyye tarikatı 

ile ilgisi olduğu halde tasawufla doğru
dan ilgili herhangi bir eser kaleme al
mamıştır. Ancak bazı şiirleri, döneminin 
tasawufi eğilimlerine ışık tutan mısra
lar ihtiva etmektedir. Mes'Qd Bekk'in 
Divan 'ı, Yusuf Ge da· nın Tuhfetü 'n -ne
şd 'ifı 'i (Lah or 1283) ve Şah Niyaz Ah
med' in Divan 'ında (Agra 1348) Çiştiyye 
tarikatı hakkında geniş bilgiler bulun
maktadır. 
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ÇİTKASRI 

L 
(bk. YILDIZ SARA YI). 
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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 Bengla
deş'in en önemli ticaret ve ihracat mer-

kezi durumundadır. Çitagong idari böl
gesi ise Dakka. Kulna ve Racşahf'nin ya
nında 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 ül
kenin ikinci önemli şehridir. Çitagong 
bölgesinin nüfusu ise 23 .322.000 'dir 
( 1981 ı .. Denizden 15 km. içeride Karna
fuJi 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 tay
funların tehdidi altında olup Mayıs 1991'
de meydana gelen ve hızı saatte 235 ki
lometreye ulaşan kasırgada 25.000 kişi 
ölmüştür. Şehrin ne zaman kurulduğu 
kesin olarak bilinmemektedir. ilk Arap 
coğrafyacıları bu bölgede liman şehri ola
rak Brahmaputra nehrinin kıyısında bu
lunduğu sanılan Semender adlı bir yer
den söz etmektedirler. XIV. yüzyıldan 

itibaren varlığı bilinen şehir, bugün ol
duğu gibi o zamanlar da önemli bir li
man olarak dikkatleri çekmiş ve Porte
kizliler tarafından "Porto Grando" (büyük 
liman) adıyla anılmıştır. ilk defa 1338 ve
ya 1340'ta Bengal Sultanlığı'nın kuru
cusu Fahreddin Mübarek Şah tarafından 
muhtemelen Arakanlılar· dan alınarak 

müslüman topraklarına katılmış, ancak 
Arakanlılar ' ın şehre karşı tecavüz ve teh
ditleri devam etmiştir. Şehir ibn Battü
ta dahil islami kaynaklarda Sonargaon 
adıyla geçer. 1345-1346 yıllarında Hin
distan'daki seyahati sırasında Delhi'den 
sonra buraya gelen ibn BatlOta daha 
sonra kuzeye Asam bölgesine doğru yo
luna devam etmiş ve bu arada Fahred-
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din Mübarek Şah'ın faki r leri gözeten, 
tasawuf ehlini seven bir kiş i olduğunu 

kaydetmiştir. 

Arakanlılar'ın kralı Bosaw- Pyu 1459'
da Çitagong'u işgal etti. Bu tarihten 1 S 12 
yılına kadar geçen sürede şehrin tekrar 
müslüman hakimiyetine girip girmediği 
tesbit edilememekte, ancak bu dönem
de Rükneddin Berbek Şah'ın (1460-1474) 
kumandanlarından Rasti Han tarafın

dan şehirde bir mescid yaptınldığı bilin
mektedir. 1512'de Bengal Sultanı Sey
yid Alaeddin Hüseyin Şah Arakanlılar ' ı 

yenerek şehre hakim oldu ve buraya 
Fethabad adı nı verdi. Bengal'in son ba
ğımsız sultanı Gıyaseddin Mahmud Şah 'ın 

( 15 3 3-1 5 39) ilk yıllarında h ücum etmeye 
başlayan Portekizliler 1 S38'de şehre ha
kim oldular. KarranTier sülalesinden Ben
gal'e hakim olan Süleyman Karrani (1 564-
1572) ve oğlu Davud Şah Karrani ( 1572-
1576) Çitagong'da bulundularsa da 1 576'
da Racmahal Savaşı 'ndan galip çıkan Ba
bürlüler'den Ekber Şah şehri ele geçir
di. 1 587' de şehri tekrar Arakanlılar al
dılar, ancak 1 590 ·da Portekiziii er yine 
ağırlıklarını hissettirmeye başladılar. O 
dönemde önemli bir liman şehri olan Çi
tagong. Bengal körfezi kıyılarında dola
şan Portekizli ve Arakanlı denizciler ara
sında devamlı surette el değiştirdi. Ni
hayet 1666 yılında Babürlü Hükümdan 
Evrengzib'in Bengal Valisi Newab Şayes
te Han kesin olarak şehri Arakanlı lar'
dan aldı. Fetihten sonra islamabad adını 
alan ve 1760 yılına kadar Babürlüler'in 
doğrudan yönetiminde kalan şehirde Şa
yeste Han'ın oğlu Büzürg-Ümmid Han 
tarafından Babürlü mimarisinde büyük 
bir cami inşa edildi. Çitagong son nev
vab Mir Kasım Han zamanında ingiliz iş 
gali altına girdi (1760) 

Kalküta'dan sonra Bengal körfezinin 
en önemli limanı olan Çitagong demir
yolu ile Asam'a bağlıdır. Yakın dönem
de, yurt dışına mal sevkinin çoğaltılabil
mesi amacıyla ihracatı geliştirme bölge
si ilan edilen bu bölgedeki şirketler it
halat muamelelerinden ve vergilerden 
muaf tutulmuşlar ve gerekli malları böl
geye ithal ederek bu yolla geniş çapta 
ihracat yapmaya başlamışlardır. Böyle
ce Çitagong liman bölgesi ülkenin kal
kınmasında önemli rol oynamaktadır. 

Çitagong bölgesinde yerli halkın ya
nında çok değişik kökenli göçmen un
surlar da bulunmaktadır. Bunlar ara
sında, ataları Arap ülkelerinden gelmiş 
olanlar önemli bir yekün tutmakta ve 
% 7S'i müslüman olan halk arasında bu 

Arap kökenli nüfus sebebiyle yayılan 

Arapça'nın tesiri açıkça görülmektedir. 
Çitagong'da Hint- islam mimarisinin çok 
güzel yapı örneklerine rastlanır. Şehir 

merkezine 6 km. kadar mesafede meş
hur mutasawıf Bayezid-i Bistamfnin adı

na XVIII. yüzyılın başlarında inşa edil
miş olan Bayezid-i Bistami Camii, Der
gahı ve Türbesi bulunur. Ancak mahalli 
tarihçi Hamidullah Han türbenin gerçek
ten Bayezid-i Bistami'ye ait olamayaca
ğını , çünkü iran'dan ayrılmadığı bilinen 
Bistami'nin Bengal'e geldiğinin tesbit 
edilemediğini söyler. Muhtemelen bu
rası Bistami'ye hürmeten kurulmuş bir 
makamdır. XIV. yüzyıl ulema ve muta
sawıfla rından Şeyh Bedrülalem'in şehir 
merkezinde bulunan ziyaretgahı ile Der
gah-ı Penç Pir diye bilinen beş muta
sawıf kabri şehirdeki önemli ziyaret yer
lerindendir. "Kadem-i resaı· veya "ka
dem-i mübarek" diye meşhur olan Hz. 
Peygamber'in Topkapı Sarayı'nda mu
kaddes emanetler arasında bulunan ayak 
izinin bir benzeri de 1719'da Resulna
gar'da yapılmış olan bir mescidde mu
hafaza edilmektedir. Yine 1719'da inşa 
edilen Hamza Han Camii şehrin az dışın

da ve Bağ-ı Hamza denilen yerdedir. Çi
tagong'un dışında 13 km. kuzeyde Ku
mira civarında bulunan Hamid Han Camii 
XVI. yüzyıla ait olan eserler arasındadır. 

Sandvip adasını Portekizliler'den temiz
leyen kumandan Dilaver Han'ın 1618-
1622 yılları arasında adada yaptırdığı 

kale ile cami ise Çitagong bölgesindeki 
Hint - Türk mimarisinin en güzel örne
ğidir. 
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~ MusTAFA L. B iLGE 

çMzADE MEHMED EFENDi 

(ö. 995 / 1587) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

937 (1530-31 ) yılında istanbul'da doğ
du. Şeyhülislam Çivizade Muhyiddin Meh
med Efendi'nin oğludur. 9SO'de (1543) 
babası ile birlikte hacca gitti. Döndükten 
sonra Perviz Efendi, Taşköprizade Ah
med Efendi, Karesili Hasan Efendi, Malul 

ÇiViZADE MEHMED EFENDi 

Emir Efendi'den ders aldı ve 959 ( 1552) 
yılında Abdurrahman Efendi'den müla
zim oldu. 1 557-1 564 yılları arasında Ka
sımpaşa, Mihrimah Sultan, Sahn-ı Seman, 
Ayasofya ve Süleymaniye medreselerin
de müderrislik yaptı. Daha sonra kadılı
ğa geçerek 1 569 ·da Şam. bir yıl sonra 
Mısır. 1 572' de Bursa. ardından Edirne 
ve 1575'te de istanbul kadısı oldu. Ay
nı yıl Anadolu kazaskerliğine , 1 577 ve 
1 S81'de iki defa Rumeli kazaskerliğine 
tayin edildi. 21 Ocak 1582 tarihinde Ma
lulzade Mehmed Efendi'nin yerine şey
hülislamlığa getirildi. Beş yıl üç ay kadar 
bu makamda kaldıktan sonra 6 Mayıs 

1587'de vebadan öldü ve Eyüp'te baba
sının yanına defnedil di. istanbul Zeyrek'
te bir cami ile medrese. Şehremini 'nde 

bir mescid yaptırdığı bilinmektedir. 

Sağlam bir kişiliğe sahip olan Çiviza
de'nin, şeyhülislamlığı döneminde çeşit

li siyasi ve içtimai olaylara katıldığı. bun
lara dair fetvalar verdiği kaynaklarda 
belirtilmektedir. Sadrazamların şeyhülis
lamiarı ziyareti ilk defa 1 584 'te. Sadra
zam Özdemiroğlu Osman Paşa'nın pa
dişah emr iyle Çivizade'yi ziyaret etme
siyle başlamış ve daha sonra bu teamül 
haline gelmiştir. Sülüs ve nesih yazıda 
usta bir hattat olan Çivizade'nin fetva
larında gösterdiği dikkat ve fetva met
ninin hazırlanmasındaki titizliği övülmüş
tür. Nev'izade Atai biyografısini verirken 
kendisinin yakınında bulunduğunu, ilmi 
ve dürüstlüğü ile örnek bir alim oldu
ğunu belirtir. Teamül gereği muayyen 
süreler için tayin edilen kadıların "tev
kit" adıyla görevlerinde yapılan kısıntı

lardan dolayı mağdur edilmeyip bunun 
daha sonra değerlendirilmesi usulü ilk 
defa Çivizade 'nin zamanında uygulan
mıştır. Ayrıca askeri* lerin terekelerinin 
taksiminden dolayı alınacak ücretlerde 
düzenlemeler de onun döneminde ya
pılmıştır. 

Nuruosmaniye Kütüphanesi katalo
gunda ve buna dayandığı anlaşılan bazı 
araştırmalarda (iA, lll , 439 ; EJ2Iing.J. ll, 
57) Çivizade'ye atfedilen Mecmu ca tü '1-
fetdvd'nın (Fetava) . babasına ait aynı adı 
taşıyan eserin bazı nüsha larıyla (Süley
maniye Ktp ., Esad Efendi, nr. 958; Şe h id 
Ali Paşa , nr. ı 068) yapılan karşılaştırıl

ması sonucunda kitabın babası Muhyid
din Efendi'ye ait eserin eksik bir nüsha
sı olduğu anlaşılmıştır. Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nde (nr. 1959) kendisine at
fedilen Zübdetü Fetdvd Kiiğil]dn ' ın ona 
aidiyeti ise. Keşfü ·:z - :zun un 'da Fetavd 
~iidfl]an 'ın meselelerinin Muhammed 
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