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NÂZIR

yýlýn sonlarýndan itibaren birer nezâret bi-
rimi halinde örgütlenerek geniþlemiþ ve
nihayet 1826’da Evkaf-ý Hümâyun Nezâre-
ti’ne dönüþtürülmüþtür.

Nâzýr kavramýnýn özü yönetmek ve de-
netlemektir. Kavramdaki fiilin hedefi eþya
veya hayvan deðil insandýr. Konunun eþya
ve hayvan olduðu durumlarda da yöneti-
len ve denetlenen bunlar deðil bunlarla
alâkalý görevlilerdir. Nâzýr unvaný almak
için bazý özel vakýf nâzýrlarý hariç normal-
de askerî zümreye mensup bulunmak ve
hiyerarþide bir kademeye ulaþmýþ olmak
gerekiyordu. Çeþitli kurum ve faaliyetler-
de görevli nâzýrlarýn rütbeleri yönettikleri
birimlerin önemine göre deðiþirdi. En alt
düzeyde su nâzýrý, þiþehâne nâzýrý, kapan
nâzýrý gibi görevler esnaf yöneticilikleri
mertebesindedir. Bu düzeyden baþlayarak
yukarýya doðru çavuþ, müteferrika, zaîm
veya bürokraside hâcegân rütbelerine ka-
dar açýlan yelpaze içindeki nâzýrlar arasýn-
da XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýna kadar aslî
görev itibariyle daha yüksek rütbelilerine
rastlanmaz. Büyük sultan vakýflarý ile ver-
gi iltizam usulünde görülen bir kýsým yük-
sek rütbeli nâzýrlýklar ise her zaman için bi-
rer ek görev niteliðinde kalmýþtýr. Bürok-
raside XVII ve XVIII. yüzyýllarda aslî görev
olarak nâzýr unvaný taþýyan en yüksek rüt-
beli yöneticiler Baruthâne, Tophâne ve
Darphâne gibi az sayýda kurumda söz ko-
nusuydu ve rütbeleri de hâcegân zümre-
sinin orta tabakalarýný pek geçmezdi. An-
cak XVIII. yüzyýlýn sonlarýndaki reform ve
modernleþme hareketleriyle birlikte bu du-
rum belirgin þekilde deðiþmeye baþladý.
Yeni ortaya çýkan veya önemli deðiþmele-
re sahne olan birçok malî, idarî ve askerî
kurum birer nâzýr idaresinde örgütlendi.
Nizâm-ý Cedîd adýyla 1793’te oluþturulan
yeni ordunun yöneticisine ait görev unvaný
talimli asker nâzýrý oldu. Ayný yýl kurulan
zahire hazinesinin baþýna bir nâzýr getiril-
di. 1804’te örgütlenen Tersane hazinesi-
nin yöneticisine Bahriye nâzýrý unvaný ve-
rildi. XIX. yüzyýlýn ilk çeyreði içinde teþek-
kül eden Evkaf-ý Hümâyun, cerîde, muka-
taat, masârifat, mühimmât-ý harbiyye ve
daha birçok bürokratik birimin hemen
hepsi birer nezâret þeklinde örgütlendi.
Bu süreç 1830’lu yýllarda hýzlanýp yaygýn-
laþýrken nâzýrlara verilen rütbeler de gide-
rek yükseldi. Günümüzün bakanlýklarýna
muadil oluþturulan Dahiliye ve Hariciye nâ-
zýrlýklarý ile birlikte yükselmeye devam eden
rütbeler nihayet Þubat 1838’de kurulan
umûr-i mâliyye nâzýrýna Osmanlý yönetim
hiyerarþisinin en yüksek rütbesi olan ve-
zirlik rütbesinin verilmesiyle zirveye ulaþa-
rak tamamlanmýþ oldu. Bununla birlikte

daha alt düzeydeki birimlerin yöneticileri-
ne, yeni kurulan fabrikalardan çeþitli okul-
larýn idarecilerine, hatta ayný okulda ders
programýný yapanlara kadar irili ufaklý pek
çok görevliye de nâzýr unvaný verilmesi sür-
dürüldü. Bu küçük rütbeli nâzýrlýklarýn ço-
ðu zamanla müdür, memur gibi unvanla-
ra dönüþtürüldü. Ancak nâzýr terimini hü-
kümeti oluþturan en üst düzeydeki yöne-
tim birimlerine inhisar ettirme süreci im-
paratorluðun sonuna kadar tamamlana-
madý. Ondan sonra ise nâzýr ve nezâret
kelimeleri tamamen terkedildi. Bugün kul-
lanýlmakta olan bakan ve bakanlýk kelime-
leri bu eski terimlerin Türkçe karþýlýklarý-
dýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yetmiþ dokuzuncu sûresi.

˜ ™

Mekke döneminin sonlarýnda nâzil ol-
muþtur. Adýný ilk âyette geçen “þiddetle
çekip alanlar” anlamýndaki nâziât kelime-
sinden alýr. Buhârî, bab baþlýðýnda sûre-
nin adýný ilk âyetinin baþlangýcýndan alarak
Ve’n-Nâziât þeklinde gösterir (Buhârî, “Tef-

Nâzýr unvanlý görevler büyük çeþitlilik
gösterir. Devletin ihtiyaç duyduðu türlü
malzemenin imali, top dökümü, bina ve
gemi yapýmý, tamiri veya sökülmesi gibi
iþleri sonuçlandýrmak üzere geçici nitelik-
te görevlendirmelerde genellikle bu terim
kullanýlmýþtýr. Ayrýca birçok kurum veya
faaliyetin yönetilmesi yahut sadece kural-
lara uygunluðunun denetlenmesi iþiyle il-
gili görevlilere de nâzýr denmiþtir.

XVI. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren nâzýr
terimine en yaygýn þekilde mukataalarýn
vergilendirilmesinde rastlanýr. Burada nâ-
zýrlarýn vergilendirmeye doðrudan katýl-
mak yerine bir veya daha fazla sancaðý
kapsayan belirli bir bölgedeki mukataalarý
vergilendirecek olan mültezimlerin bulun-
masý, merkeze arzedilmesi ve ihale yapýl-
dýktan sonra denetlenmesi gibi görevleri
vardý. Mültezimler askerî veya reâyâ, müs-
lüman veya gayri müslim, yerli veya ya-
bancý olabildiði halde mukataa nâzýrlarý
hemen her zaman askerî zümre mensu-
buydu. Baþlangýçta bunlarýn çoðunluðunu
kadýlar oluþtururken XVI. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýndan sonra merkezden gönderilen ça-
vuþ, sipahi, müteferrika veya mahallinde-
ki timar ve zeâmet sahibi olanlar bu gö-
revleri üstlenmiþtir. Sancak beyi, beyler-
beyi ve vali gibi yüksek rütbeliler daha zi-
yade “nâzýr-ý emvâl” adýyla görevlendirili-
yordu. Ayrýca mukataa nâzýrlarý giderek
kefil, kabzýmal gibi rolleri de üstlenerek
mültezimliðe daha yakýn konumlara gir-
meye baþladýklarý zaman birçok nâzýrý kont-
rol etmek üzere “nâzýr-ý nüzzâr” ismiyle da-
ha üst düzeyde bir görevli ortaya çýkmýþ-
týr.

Mukataa iltizamlarýnda XVII. yüzyýlýn
sonlarýndan itibaren özellikle mâlikâne sis-
teminin doðuþunun ardýndan mukataa nâ-
zýrlýðý ortadan kalkmýþ, ancak bazý yerler-
deki nâzýrlýklar birer mukataa birimi hali-
ne getirilerek mâlikâne veya iltizamla yö-
netilmeye baþlanmýþtýr. Büyük çoðunluðu
baþmukataa kalemine baðlý mukataa-i ne-
zâret-i Filibe, Ýbrail, Kili, Silistre, Vidin, Üs-
küp ve Midilli vb.nde zikredilen nezâret
kelimesinin XVI-XVII. yüzyýllardaki nâzýr-
lýklarla ilgisi artýk kalmamýþtýr.

Nâzýr teriminin çokça kullanýldýðý bir alan
da vakýf sektörüdür. Burada nâzýr müte-
vellinin vakýfla alâkalý tasarruflarýný denet-
lemekle görevli bir mercidir. Ýslâm huku-
kunda nezâret görevi yargýya ait bir yet-
kidir. Ancak Osmanlý vakýflarýnýn çoðunlu-
ðunu oluþturan sultan ve vezir vakýflarýn-
da nezâret görevi sadrazam, þeyhülislâm,
Bâbüssaâde aðalarý gibi yüksek rütbeli dev-
let görevlilerine verilmiþtir. Bunlar XVI. yüz-
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sonuna kadar devam eden, dördü hariç
hepsi Mekkî olan, pek azý müstesna kýya-
met gününe temas eden sûreler arasýn-
da yer almýþ ve etkileyici üslûbuyla hitap
ettiði herkese sorumluluk duygusu telkin
etmeyi hedeflemiþtir.

Mufassal grubu sûreler içinde yer alan
Nâziât’ýn Hz. Peygamber tarafýndan Me-
âric sûresiyle birlikte namazýn bir rek‘atýn-
da okunduðu rivayet edilmiþtir (Buhârî,
“Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 6, 28; Müslim, “Salâ-
tü’l-müsâfirîn”, 275-279; krþ. Ýbrâhim Ali
es-Seyyid Ali Îsâ, s. 224-225, 307). “Allah,
Ve’n-Nâziât sûresini okuyan kimseyi kab-
rinde ve kýyamet gününde farz bir nama-
zý kýlacak kadar tuttuktan sonra cennete
koyar” meâlindeki hadisin (Zemahþerî, VII,
312; Beyzâvî, IV, 381) mevzû olduðu kabul
edilmiþtir (Zemahþerî, I, 684-685 [neþre-
denlerin notu]; Muhammed et-Trablusî,
II, 725).

Nâziât sûresi hakkýnda genellikle Am-
me cüzü tefsirleri baðlamýnda çalýþmalar
yapýlmýþtýr. Bunlar arasýnda Ebû Saîd el-
Hâdimî’nin Risâle fî tefsîri sûreti’n-Nâ-
zi£ât (DÝA, XV, 26), Abdülhay Celvetî’nin
Tefsîr-i Ba‘z-ý Süver-i Kur’âniyye (a.g.e,
I, 228) ve Kazâbâdî’nin ¥âþiye £alâ Tefsî-
ri sûreti’n-Nebeß ve’n-Nâzi£ât ve £Abe-
se (a.g.e., XXV, 120) adlý eserleri zikredilebi-
lir. Saâdetullah Han Muhammed’in Le-
vâmi£u’l-beyân adlý kitabý (Haydarâbâd-
Dekken 1345) Nebe’ ve Nâziât sûrelerinin
tefsirini içerir. Ayrýca Muhammed Mü-
bârek Abdullah’ýn Tefsîru cüzßi £Amme
ma£a mušaddimeti’t-tefsîr (Kahire 1963)
ve Mahmûd Ahmed Nahle’nin Dirâsât
Æurßâniyye fî cüzßi £Amme (Ýskenderiye

1988) adlý çalýþmalarý sayýlabilir. Urduca’da
da çok sayýda Amme cüzü tefsiri yapýlmýþ-
týr (Cemîl Nakvî, s. 97-109).
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Osmanlý âlimi, mutasavvýf.
˜ ™

Aydýn’a baðlý Nazilli ilçesinin Güzelhisar
köyünden olup babasýnýn adý Ali, dede-
sinin adý Ýbrahim’dir. Memleketinde yedi
sekiz yýl kadar ilim tahsil ettikten sonra
Kahire’ye gitti ve Ezher’de uzun yýllar öð-
renim gördü. Hac maksadýyla gittiði Me-
dine’de birçok âlimle tanýþma fýrsatý bul-
du ve Þeyh Mustafa el-Hindî’ye intisap et-
ti. 1855’te Mekke’de, Nakþibendî-Müced-
didî tarikatý þeyhlerinden Abdullah ed-Dih-
levî’nin halifesi Muhammed Can Hindî’nin
halifelerinden Ödemiþli Hacý Halil Hilmi
Efendi’den hilâfet, ayrýca Þeyh Muham-
med et-Tûnisî, Zeynüddin el-Mekkî, Mu-
hammed es-Senûsî’den icâzet aldý. 1884
yýlýnda Mekke’de vefat etti.

Eserleri. 1. ƒazînetü’l-esrâr ve celîle-
tü’l-e×kâr. Eserde Kur’ân-ý Kerîm’in ve ba-
zý sûrelerin esrar ve havassý, nâfile ibadet-
ler, çeþitli itikadî meseleler üzerinde durul-
maktadýr. Müellif eserin sonuna kendisine
kadar gelen Hâcegân silsilesini, Muhyid-
din Ýbnü’l-Arabî’nin et-Tedbîrâtü’l-ilâhiy-
ye’sinin metnini, mürþid-i kâmilin alâmet-
leri hakkýnda Þeyh Þehâbeddin es-Sühre-
verdî’nin vasiyetini ilâve etmiþtir (Kahire
1286, 1289, 1297, 1302, 1305, 1307, 1308,
1310, 1330, 1331; Ýstanbul 1305, 1325;
Beyrut 1349, 1987, 1995). Kitabý Celal Yýldý-

sîr”, 79). 14. âyete iþaretle “Sâhire” (mah-
þer yeri), 34. âyete iþaretle “tâmme” (bü-
yük felâket) isimleriyle de anýlýr (Âlûsî, XXX,
22). Kýrk altý âyet olup fâsýlasý “ � ، � ، ”א
harfleridir.

Sûrenin ana konusu, kýyametin vuku bu-
lacaðýný anlatmak ve dünyada iyi davra-
nanlarla kötü davrananlarýn âhirette va-
racaklarý mekânlarý haber vermektir. Bu
çerçevede sûrenin muhtevasýný üç bölüm
halinde ele almak mümkündür. Birinci bö-
lüm, Amme cüzü içinde Nâziât’la birlikte
on bir defa tekrarlanan ve anlatýmý pekiþ-
tirmeyi, konunun önemini vurgulamayý
amaçlayan yemin ifadesiyle baþlar. Bura-
da üzerine yemin edilen ve beþ sýfatla ni-
telendirilen varlýklar gök cisimleri olabi-
leceði gibi klasik dönem Ýslâm âlimlerinin
belirttiði üzere insanlarýn ruhunu kabze-
den ve evrenin yönetiminde görevlendiri-
len melekler de olabilir (Taberî, XXIV, 59, 61,
63; Ýbn Kesîr, VIII, 335). Kopuþunun dehþe-
ti yürekleri titretecek olan kýyametin in-
kârcýlar tarafýndan imkânsýz görüldüðüne
temas edildikten sonra onlarýn bir anlýk
çýðlýðýn ardýndan kendilerini mahþer yerin-
de bulacaklarý bildirilir (âyet: 1-14). Ýkinci
bölümde, Hz. Mûsâ döneminde Mýsýr kra-
lý olup gururu ve azgýnlýðý ile bilinen ve hu-
zûr-ý ilâhîde hesap vereceðini aklýndan ge-
çirmeyen Firavun’un Mûsâ’nýn gönül alýcý
davetine karþýlýk adamlarýný toplayýp, “Ben
sizin en yüce rabbinizim” dediði haber ve-
rilir ve onun Allah tarafýndan dünyada da
âhirette de ibret verici bir cezaya çarptý-
rýldýðý zikredilir (âyet: 15-26). Üçüncü bö-
lümde kozmik düzenin bozulmasýyla ger-
çekleþecek olan kýyametin kopmasýndan
önce düzenin kuruluþ ve iþleyiþine etkileyi-
ci cümlelerle temas edilir, daha sonra “her
þeye baskýn gelen büyük felâket” diye ni-
telendirilen kýyametin vukuuna geçilir. Hak
ve adalet tanýmayýp dünya hayatýný mâ-
nevî deðerlere tercih eden kimselerin ce-
henneme gireceði, rabbinin huzuruna çýk-
ma endiþesi taþýyýp nefsânî arzularýna bo-
yun eðmeyenlerin ise cennete gideceði
zikredilir (âyet: 27-41). Son beþ âyette kýya-
metin kopuþ zamanýnýn Hz. Peygamber’e
sorulduðu, halbuki onu Allah’tan baþka
kimsenin bilemeyeceði, Resûlullah’ýn bu
konudaki görevinin onun endiþesini taþý-
yanlarý uyarmaktan ibaret olduðu belirtilir
ve ardýndan, inkârcýlarýn onunla karþýlaþ-
týklarýnda dünyada sadece bir akþam vak-
ti yahut kuþluk zamaný kadar kaldýklarýný
sanacaklarý ifade edilir.

Nâziât, Kur’ân-ý Kerîm’in altmýþ yedinci
sûresi Mülk’ten itibaren baþlayýp Kur’an’ýn

NAZÝLLÝLÝ MUHAMMED HAKKI

Nâziât sûresinin ilk âyetleri


