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rýnýn Hz. Hârûn’dan geldiðini iddia eder-
ler.

Benî Nadîr, hicretten önce Evs ve Haz-
rec arasýnda meydana gelen Buâs sava-
þýnda Benî Kurayza ile birlikte Evs’in ya-
nýnda yer aldý ve Benî Kaynuka‘ýn yardým
ettiði Hazrec’in yenilgiye uðratýlmasýnda
rol oynadý. O dönemde kendi aralarýndaki
mücadelede de Benî Nadîr diðer yahudi
kabilelerine üstünlüðünü kabul ettirmiþ-
ti; Benî Nadîr’den bir kiþi onlardan birini
öldürdüðünde yarým diyet verirken onlar
tam diyet ödüyorlardý. Ancak hicretten
sonra Hz. Peygamber hakemlik ettiði böy-
le bir olay münasebetiyle bu eþitsizliði or-
tadan kaldýrdý. Hicretten sonra hazýrlanan
Medine anayasasýna yine Evs kabilesinin
müttefiki olarak katýlan Benî Nadîr þeh-
rin dýþ taraflarýnda Benî Hatme Mezarlýðý
civarýnda oturuyor ve yahudiler arasýnda
en kalabalýk grubu oluþturuyordu. Öncele-
ri Resûlullah’a karþý bir hareketlerine rast-
lanmayan Benî Nadîr yahudileri, Bedir Gaz-
vesi’nin ardýndan Benî Kaynuka‘ýn þehir-
den sürülmesine, ayrýca kendi kabilelerin-
den müslümanlar aleyhine kýþkýrtýcý þiirler
söyleyen ve yýkýcý faaliyetlerde bulunan ün-
lü þair Kâ‘b b. Eþref’in öldürülmesine çok
kýzdýlar; ayný zamanda korkuya kapýlarak
Resûl-i Ekrem ile yeni bir antlaþma yaptý-
lar. Fakat daha sonra Uhud Gazvesi’nin ha-
zýrlýklarý sýrasýnda bir gece 200 adamýyla
birlikte gelen Ebû Süfyân’a müslümanlar
hakkýnda istediði bilgileri verdiler; bu sa-
vaþta Ýslâm ordusunun tam bir üstünlük
saðlayamamasýndan aldýklarý cesaretle de
müþriklerin Hz. Peygamber’i öldürme tek-
lifini olumlu karþýlayýp antlaþmalarýný boz-
ma eðilimine girdiler.

Benî Nadîr’in Medine’den sürülmesine
sebep teþkil eden olayla ilgili iki ayrý riva-
yet bulunmaktadýr. Bunlardan birine gö-
re, 4. yýlýn Safer ayýnda (Temmuz 625) mey-
dana gelen Bi’rimaûne hadisesinde yet-
miþ Ýslâm davetçisinin tuzaða düþürülüp
kýlýçtan geçirilmesi esnasýnda kurtulanlar-
dan Amr b. Ümeyye ed-Damrî, olayý Re-
sûl-i Ekrem’e haber vermek üzere Medi-
ne’ye dönerken yolda kendilerine saldýran-
lardan olduklarýný zannettiði Benî Âmir ka-
bilesinden iki yeni müslümaný öldürmüþ-
tür. Bu yanlýþlýk karþýsýnda maktullerin di-
yetlerinin ödenebilmesi için Hz. Peygam-
ber bir grup sahâbîyle birlikte Nadîroðul-
larý’na giderek aralarýnda mevcut anlaþ-
ma gereði diyete iþtirak etmelerini iste-
miþ ve onlarýn kendi paylarýna düþen kýs-
mý toplamak için hazýrlýk yapmalarý sýra-
sýnda bir duvarýn dibine oturup bekleme-
ye baþlamýþtý. Ancak Benî Nadîrliler bunu

fýrsat bilmiþler ve üzerine büyük bir taþ yu-
varlayarak onu öldürmeye çalýþmýþlardý. Di-
ðer rivayete göre ise Resûl-i Ekrem’i öldür-
meleri konusunda Kureyþ’ten aldýklarý tek-
lif üzerine ona bir mektup yazarak Ýslâm’ý
kabul etmeleri için üç arkadaþýyla birlikte
gelip kendilerinin çýkaracaðý üç hahamla
tartýþmasýný istemiþler ve üç haham yeri-
ne bir suikast ekibi hazýrlamýþlardýr. Her
iki rivayete göre de Hz. Peygamber, Benî
Nadîr yahudilerinin kendisini öldürmeye
teþebbüs ettiklerini öðrenmiþ ve onlara
haber göndererek on gün içinde Medine’-
yi terketmelerini, aksi halde yakalananla-
rýn öldürüleceðini bildirmiþtir. Yahudiler,
önce þehri terketmek için hazýrlýklara baþ-
ladýlarsa da Abdullah b. Übey b. Selûl’ün
kendilerine 2000 adamýyla yardým edece-
ði, ayrýca Benî Kurayza ve Benî Gatafân’-
dan da destek geleceði haberini gönder-
mesi üzerine yerlerinden çýkmayacakla-
rýný ve savaþa hazýr olduklarýný söylediler.

Savaþ hazýrlýklarýný tamamlayýp 4. yýlýn
Rebîülevvel ayýnda (Aðustos 625) yola çý-
kan Hz. Peygamber önce Benî Kurayza’-
nýn üzerine giderek onlarla bir tarafsýzlýk
antlaþmasý yaptý. Ardýndan Benî Nadîr’in
oturduðu yeri kuþattý. On beþ gün sonra
kuþatmanýn þiddetinden bunalan Benî Na-
dîr yahudileri, bekledikleri yardým da gel-
meyince develerinin yüklenebildiði kadar
yükle Medine’den ayrýlma talebinde bu-
lundular; taleplerinin kabul edilmesi üzeri-
ne bir kýsmý 600 deve yükü ile Suriye ve
Ezriât’a, daha az sayýdaki bir kýsmý da
Hayber’e gidip yerleþtiler. Benî Nadîr ya-
hudilerinin geride býraktýðý mallar, bölge-
den sürülmelerinin ardýndan nâzil olan
ve Benî Nadîr adýyla da bilinen Haþr sûre-
sinin 6-10. âyetleriyle fey statüsüne tâbi
tutularak Resûl-i Ekrem’e tahsis edildi.
Resûl-i Ekrem bunlardan bir kýsmýný ken-
di þahsî ve ailevî harcamalarý için, bir kýs-
mýný cihad amacýyla kullandý; bir kýsmýný
da uygun gördüðü kiþilere verdi. Gani-
metler arasýnda elli zýrh, elli miðfer ve
340 kýlýç bulunuyordu.

Hayber’e yerleþen Benî Nadîr yahudileri
kýsa sürede bir tehdit unsuru ve nifak kay-
naðý haline geldiler, sonuçta da Hendek
Gazvesi’nin tertipçisi oldular. Nihayet Re-
sûl-i Ekrem 7 (628) yýlýnda Hayber üzerine
sefere çýktý ve kazandýðý zaferden sonra
yine yahudilerin canýný baðýþlayarak ortak-
çý sýfatýyla eski topraklarýnda oturmalarý-
na izin verdi. Ayrýca esirler arasýnda bulu-
nan Benî Nadîr reislerinden Huyey b. Ah-
tab’ýn kýzý ve Kinâne b. Rebîa’nýn karýsý Sa-
fiyye’yi bedelini ödeyip âzat ederek nikâ-
hýna aldý, böylece onlarla bir de hýsýmlýk

dirildiði hac yolculuðu sýrasýnda da kur-
banlýk yirmi devenin bakýmý ve sürücülü-
ðü iþini Nâciye yaptý. Vedâ haccýnda Re-
sûl-i Ekrem’in 100 civarýndaki kurbanlýk
devesini Mekke’ye götürmesi iþi Nâciye b.
Cündeb baþkanlýðýnda bir grup gence ve-
rildi.

Nâciye b. Cündeb Hudeybiye’de bulundu
ve Bey‘atürrýdvân’a katýldý. Burada su sý-
kýntýsýnýn baþ gösterdiði, Hz. Peygamber’in
bir mûcizesiyle bu sýkýntýnýn giderildiði, su-
yu daðýtma iþinde onun da görev aldýðý ri-
vayet edilmiþtir. Hayber Gazvesi’nde, Hu-
deybiye’de, Mekke’nin fethinde ve Vedâ
haccýnda da bulunan Nâciye b. Cündeb’in
Hz. Peygamber’den bir hadis naklettiði,
kendisinden de Urve b. Zübeyr b. Avvâm,
Abdullah b. Amr el-Eslemî ve Meczee b.
Zâhir el-Eslemî’nin rivayette bulunduðu
bilinmektedir. Nâciye ayný zamanda karþý-
laþtýðý olaylar hakkýnda anýnda þiirler söy-
leyebilen bir þair olarak tanýnmaktadýr.
Muhtemelen yaþlýlýðý sebebiyle Hulefâ-yi
Râþidîn döneminde kendisine aktif bir
görev verilmeyen Nâciye b. Cündeb’in Mu-
âviye b. Ebû Süfyân’ýn hilâfeti yýllarýnda
(661-680) Medine’de vefat ettiði tahmin
edilmektedir.
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Hicretten sonra Medine’den sürülen
ikinci yahudi kabilesi.
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Muhtemelen Kudüs’ün milâttan önce
587’de Buhtunnasr veya milâttan sonra
70’te Titus tarafýndan iþgali sýrasýnda böl-
geden kaçarak Medine civarýna yerleþen
üç yahudi kabilesinden biridir (diðerleri
Benî Kurayza ve Benî Kaynuka’dýr); soyla-
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lar) tarafýndan iþgali üzerine Meþhed ve ci-
varýnýn baðýmsýz hâkimi olan Melik Mah-
mûd-ý Sîstânî’ye katýldý. Ancak ona karþý
gerçekleþtirilmek istenen bir suikasta adý
karýþýnca bir grup arkadaþýyla birlikte kaç-
mak zorunda kaldý. Meþhed bölgesinde
sahip olduðu yüksek meziyetlerle kendini
kabul ettirip Horasan’ýn meþhur emîrlerin-
den biri oldu (1137/1725). Bu sýrada Safevî
tahtý için mücadele veren Abbas Mirza’-
nýn (II. Tahmasb) talebi üzerine muhafýz
kuvvetleri kumandanlýðýna getirildi ve ma-
iyetindeki 2000 kiþiyle onun hizmetine gi-
rerek Tahmasb Kulý Han unvanýyla anýlma-
ya baþlandý. Meþhed’in zaptýnda önemli
rol oynadý. Ýsfahan ve Þîraz’ý Galzaylar’dan
geri aldý (1142/1729). Ardýndan Ýstanbul’-
daki Patrona Halil Ýsyaný’ný fýrsat bilerek
harekete geçip Hemedan ve Tebriz dahil
Irâk-ý Acem ve Azerbaycan’da Osmanlý-
lar’ýn elinde bulunan yerleri yeniden Safe-
vîler’e kazandýrdý.

Bir müddet sonra doðuya yönelerek Ab-
dâlîler’den Herat’ý aldý. Bu arada Osman-
lýlar’ýn karþý harekâtý neticesinde Heme-
dan ve Kirmanþah’ý ele geçiren Þark Seras-
keri Ahmed Paþa’nýn II. Tahmasb’ý yenilgi-
ye uðratmasý, Hekimoðlu Ali Paþa’nýn Ur-
miye ve Tebriz’e girmesiyle iki taraf ara-
sýnda antlaþma yapýlmýþtý (12 Receb 1144 /
10 Ocak 1732). Tebriz, Hemedan ve Kir-
manþah’ý Safevîler’e; Gence, Tiflis, Revan,
Þirvan ve Daðýstan’ý Osmanlýlar’a býrakan
bu antlaþma, Osmanlý Hükümdarý I. Mah-
mud’u memnun etmediði gibi Ýsfahan’a
dönen Nâdir tarafýndan da kabul görme-
di. Nâdir antlaþmayý bozdu, II. Tahmasb’ý
tahttan indirip yerine onun henüz birkaç
aylýk olan oðlu III. Abbas’ý geçirdi. Kendisi-
ni de “vekîlü’d-devle” ve “nâibü’s-saltana”
ilân ederek yönetime hâkim oldu (17 Re-
bîülevvel 1145 / 7 Eylül 1732). Ardýndan
emrindeki kuvvetleri üçe ayýrdý, baþýnda
bulunduðu orduyla Erbil’e gitti, oradan da
Baðdat’a yürüyüp þehri kuþattý (Receb
1145 / Ocak 1733). Ancak yardýma gelen
Erzurum Valisi Topal Osman Paþa kuman-
dasýndaki Osmanlý askerleri karþýsýnda da-
yanamayýp yaralý olarak Hemedan’a dön-
dü (7 Safer 1146 / 20 Temmuz 1733). Ayný
yýlýn aralýk ayýnda yeniden Irak seferine çýk-
tý, Kerkük’ün kuzeyinde Akderbend mev-
kiinde Osmanlý kuvvetlerini yenerek Bað-
dat’ý kuþattý. Fakat Ýran’da kendisine kar-
þý baþlatýlan bir giriþimi haber alýnca mu-
hasarayý kaldýrýp geri döndü. Zira bu sýra-
da Ýran’ýn güneydoðusunda Mahmud Han
isyan etmiþti. Nâdir Ramazan 1146’da
(Þubat 1734) isyaný bastýrýp Þîraz’ý ele ge-
çirdi. Oradan Ýsfahan’a gitti ve Osmanlý-
lar’a karþý Ruslar’la bir ittifak yaptý. 1147

Þevvalinde (Mart 1735) Ruslar’ýn deste-
ðiyle Gence’yi kuþattýysa da ele geçireme-
di ve Kars’a yürüdü. Burada bir günlük
mücadelenin ardýndan Arpaçayý’ný geçe-
rek Kars’ýn güneydoðusuna çekildi. Ken-
disini takip eden Abdullah Paþa kuvvet-
lerini maðlûp ettikten sonra 17 Safer
1148’de (9 Temmuz 1735) Gence’yi, 22 Re-
bîülevvel’de (12 Aðustos) Tiflis’i ve 15 Ce-
mâziyelevvel’de (3 Ekim) Revan’ý zaptet-
ti. Böylece Ýran’ý Osmanlý ve Rus baskýsýn-
dan kurtarmýþ oldu. Bu seferlerin ardýn-
dan Mugan sahrâsýnda ordu kumandan-
larý, devlet adamlarý, ulemâ ve eþrafýn
katýldýðý bir kurultay tertip ederek artýk
Ýran’ýn istikrara kavuþtuðu gerekçesiyle
Horasan’a dönmek arzusunu belirtti. Sayý-
larý 20.000’i bulan katýlýmcýlar kendisin-
den Ýran’ý býrakmamasýný istediler. Bu-
nun üzerine Safevîler’le Osmanlýlar arasýn-
da savaþlara ve dolayýsýyla kan dökülme-
sine sebep olan aþýrý Þiî anlayýþýnýn terke-
dilip mutedil Ca‘ferî mezhebinin benimsen-
mesi þartýyla bu isteði kabul etti ve Nâdir
Þah unvanýyla hükümdarlýk makamýna ge-
tirildi (24 Þevval 1148 / 8 Mart 1736). Böy-
lece Safevîler hânedaný son bulmuþ olu-
yordu. Nâdir Þah’ýn müslümanlar arasýnda
mezhep farklýlýðýndan doðan düþmanlýða
nihayet vermek ve Ýran’ý Ýslâm ülkeleri ara-
sýnda yalnýzlýktan kurtarmak için baþlat-
týðý bu hareket Ýran’da onun Sünnîlik’le it-
ham edilmesine yol açtý.

Osmanlýlar’la yapýlan barýþ görüþmele-
rinde bu durum bildirilerek diðer þartlarýn
yanýnda Osmanlýlar’ýn Ca‘ferî mezhebini
beþinci hak mezhep olarak kabul etmeleri,
Mekke’de Ca‘ferîler adýna bir rükün açýl-
masý ve Ýranlý hacýlar için emîr-i hac tayi-
ninin kabulü istendi. Aylar süren müzake-
relerden sonra Osmanlý tarafý Ýranlý hacý-
lar için emîr-i hac tayinini kabul etti (18

baðý kurdu. Hz. Ömer halife olduðunda bu
yahudileri, ensardan Muzahhir b. Râfi‘i öl-
dürdükleri ve kendi oðlu Abdullah’ý uyur-
ken damdan atýp ellerinin kýrýlmasýna se-
bep olduklarý için (Fayda, s. 183-187) Su-
riye bölgesinde ayrý bir yere iskân etti.
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Ýran’da Avþarlýlar hânedanýnýn
kurucusu ve ilk hükümdarý

(1736-1747).
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Muharrem 1100’de (Kasým 1688) Hora-
san’ýn Destgird köyünde doðdu. Asýl adý
Nedr (Nezr) Kulý’dýr. Kuzey Horasan’ýn Ebî-
verd sýnýr bölgesinde yaþayan Afþar Türk-
menleri’nin Kýrklu obasýna mensup olup
babasýnýn adý Ýmam Kulý’dýr. Çocuk yaþta
babasýný kaybetti. Ebîverd bölgesi valisi
Baba Ali Bey’in maiyetinde bulundu ve
onun iki kýzý ile evlendi. 1723’te Baba Ali
Bey’in vefatýndan sonra onun yerini aldý.
Ardýndan Ýran’ýn Afganlý Galzaylar (Gýlzay-

Nâdir Þah’ýn

el yazýsý
(ÝSAM fotoðraf

arþivi)


