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Meryem süresinde söz konusu edilen bazı 
peygamberler de ilahi nimete mazhar kı
lınmakla nitelendirilir (19/41-58) . Hz. Mu
hammed ise bizzat nimet olarak anılmış
tır (en-Nahll6/83; krş. ibnü'l-Cevzl, s. 597-
598). Peygamberlerden başka kendilerine 
nimet verilenler sıddlklar, şehidler ve salih
ler olup Allah'a ve resulüne itaat edenlerin 
de bunlarla birlikte mükafatlandırılacağı 
beyan edilir (en-Nisa 4/69). 

Nimet kavramı çeşitli hadis rivayetlerin
de de Kur'an'daki kullanılışma paralel bi
çimde yer almıştır. Wensinck'in el-Mu'
cem'inde nimet kavramına yapılan atıflar 
altı sütunu bulmaktadır (VI, 491-496). Bu
har!'nin naklettiği bir rivayete göre ("Me
gazi", 8) Abdullah b. Abbas, "Ailah'ın ni
metini nankörlükle karşılayan ve sonunda 
kavimlerini helake sürükleyenleri görme
din mi?" mealindeki ayette (İbrahim 14/28) 
yer alan nimet kelimesiyle Hz. Muham
med'in kastedildiğini söylemiştir. Muhte
lif hadislerde Allah'ın dünya hayatı için lut
fettiği nimetierin kadrinin bilinmesi, nan
kör davranılmaması ve sahip olunan im
kanların ebedl hayatın kazanılması yolun
da harcanmasının önemi üzerinde durulur 
(ayrıca bk. İN'AM). Kur'an'da, Rahman sü
resinde otuz bir defa tekrarlanan "ala"' ke
limesi başta olmak üzere nimet manasma 
gelen veya ona yakın bir muhteva taşıyan 
fazi, ihsan, sevap, rızık, lutuf gibi kelime
ler de çokça tekrarlanır. 

Kelama ve tefsire dair eserlerde Allah
insan münasebetleri bağlamında nimet ve
renin verilen nezdinde teşekkür hakkının 
bulunduğu ilkesine sık sık temas edilir. Bu
radaki nimet kul için iki açıdan büyük önem 
taşır. Bunlardan biri genellikle insan psi
kolojisine hakim olan, içinde bulunduğu 
nimetten gafil olma sınırını aşıp şahsiyet 
kazanması ve yaşama sevinci taşımasıdır. 

İkincisi nimeti vereni tanıyıp O'nunla ruhi
manevi iletişim kurmasıdır. Matürldl, "AI

Jah'ın size Jutfettiği nimeti, öğüt vermek 
için indirdiği kitabı ve hikmeti unutmayın" 
mealindeki ayetin (el-Bakara 2/231) tefsi
rinde buradaki nimetin büyük nimetler
den biri olan Hz. Muhammed'den başka 
"İslam dini ve ahkamı ya da Allah'ın insan
lara lutfettiği bütün nimetler" manasma 
gelebileceğini belirtir, ardından da ilahi ni
metlerin üç gruba ayrıldığını söyler. Birin
cisi İslamiyet olup korunarak devam etti
rilmesi gerekir; ikincisi özel nimetler olup 
şükrü icap ettirir; üçüncüsü diğer bütün 
nimetler olup tevhid inancını doğurur (Te'
vWitü'l-Kur'an, II, 77) . 
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li] FATMA CANDAN GüNAYDIN 

Nİ'METULLAH ei-CEz.AiRi 
( ı.S}f_r:.lf .dıf ~ ) 

Seyyid Ni'metullah b. Abdiilah 
b. Muhammed ei-MCısevi 

ei-Hüseyni ei-Cezairi et-Tüsteri 
(ö. ı 112/1 701) 

Şii alimi. 
_j 

1050 (1640) yılında İran'ın güneybatı
sında yer alan Tüster (Şüster) şehri yakın

larındaki Sıbağıye köyünde doğdu. Cezairi 
nisbesini doğduğu yerin Basra körfezin
deki adalar bölgesinde (cezair) bulunması 
sebebiyle aldığı anlaşılmaktadır. Soyu ye
dinci imam Musa ei-Kazım'a ulaşır. Haya
tının kırk yılına yakın bölümünü o dönem
de kaleme aldığı el-Envfırü'n-nu'mô.niy
ye adlı eserinin sonunda anlatır (IV, 302-
326). Buna göre ilk eğitimine köyündeki 
okulda başladı. Ardından çevredeki Karün 
ve Huveyze'ye giderek öğrenimini ilerletti. 
1 061'de ( 1651) Şlraz'da Mansüriyye Med
resesi'ne girdi. Burada kaldığı dokuz yıl 
içerisinde çeşitli hocalardan ders aldı. Ar
dından İsfahan'a geçerek Erfauddin en
Nain], Hüseyin b. Cemaleddin ei-Hansarı 
ve Allame ei-Horasanl gibi alimierin ders
lerine katıldı. Burada Muhammed Bakır 
el-Meclisi ile tanıştı. Ondan dört yıl kadar 
kelam ve hadis okudu. Meclisl'nin, Şla'nın 
en büyük hadis koleksiyonu sayılan BiJ:ıô.
rü'l-envô.r'ının hazırlanmasına önemli 
katkılarda bulundu. Bu arada İsfahan'da 
yeni kurulan medreseye hoca tayin edildi 
ve sekiz yıl burada ders verdi. 111 O ( 1698) 
yılında İsfahan'dan ayrılıp Cezayir bölgesi
ne geldi, burada telif çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. Çeşitli dönemlerde Necef, Meş

hed, Samerra, Kazımeyn gibi merkeziere 
ziyarette bulundu. Aralarında Mahmud ei
Meymendl, Ali b. Hüseyin b. Muhyiddin ei
Hemedanl, Muhammed b. Yusuf b. Ali'
nin de bulunduğu çok sayıda öğrenci ye
tiştirdi. Cezairi Tüster'de vefat etti. 

Ni'metullah ei-Cezairl daha çok fıkıh ve 
hadisle meşgul olmuş, özellikle imamlar
dan nakledilen rivayetlerin incelenmesi ve 
şerhedilmesi konusunda derinleşmiştir. 
İmamiyye fıkhının iki temel ekolünü teşkil 

eden Ahbariyye ve Usüliyye'den ilkine men
sup olmakla birlikte diğer ekol mensupia
rına karşı eleştirilerinde ölçülü davranmış, 
iki tarafın birbirini zaman zaman dalale
te nisbet etmesini doğru bulmadığını be
lirtmiştir. Ahbarl ekolünün temel fikrine 
uyarak teşri' alanında kelam, mantık gibi 
akli deliliere dayalı her türlü yardımcı un
suru reddeden müellif Usül1ler'in öne çı
kardığı re'y, kıyas ve istihsan gibi kaidele
re itibar edilemeyeceğini, ancak imamlar 
tarafından ortaya konulan usuller ve ge
nel kurallara göre hüküm verilebileceğini 
ifade etmiştir. Bu çerçevede önemli tar
tışma konularından birini teşkil eden, Usü-
11ler'in bir müctehidin vefatından sonra 
onun ictihadlarının geçerli olmayacağı şek
lindeki yaklaşımiarına karşı çıkmıştır. Ona 
göre naslara dayanılarak yapılan ictihad
lar zan değil hakikat konumunda bulun
duğundan şahısların vefatıyla hükmünü 
yitirmez. Diğer taraftan müellif kelam ko
nularında akli temellendirmelerden ziya
de imamlardan nakledilen rivayetleri öne 
çıkaran bir yöntem izlemiş, bu arada ta
sawufa karşı çıkmış. tabiat bilimleriyle il
gili tartışmalarda yine rivayetler çerçeve
sinde görüşler ortaya koymuştur (ilmi ki
şiliği için bk. Hansarl, VIII, 150, 152-159; 
Uyar, s. 232-237). 

Eserleri. 1. el-Cevô.hirü'l-gavô.li. İbn 
Ebü Cumhur'un hadisle ilgili 'Avô.li 'l-le'ô.
li'l-'aziziyye adlı eserinin şer hi dir (Aga 
Büzürg-i Tahranl, V, 273-274). 2. el-Envô.
rü'n-nu'mô.niyye. İmamlardan nakledilen 
rivayetler çerçevesinde inanç konularını ele 
alan bir çalışmadır. İlki taşbaskı olmak üze
re (Tahran 1271) birçok defa basılmıştır 
(Tahran 1280, 13ı6, ı3ı9; Tebriz ı3oı, ı338 
hş.; Beyrut 1404/1984). 3. Giiyetü'l-me
rô.m. Ebü Ca'fer et-Tüsl'nin Tehr,ibü'l-af:ı
kô.m'ına dair sekiz ciltlik şerhtir. Müellifin 
Tüsl'nin aynı eserine yazdığı Ma.lf:şudü'l

enô.m isimli şerhinden sonra kaleme alın
mıştır (a.g.e., XXII, ı 13-114). 4. Ma]fşu

dü'l-enô.m fi şerJ:ıi Tehr}bi'l-aJ:ıkô.m. 
Ebü Ca'fer et-Tüsl'nin eserine yapılan on 
iki ciltlik şerhtir (a.g.e., a.y.). Tahrani'ye gö
re bazı kaynaklarda müellife atfedilen el
BuJ:ıuru'?-?Ô.hire bu şerhin diğer bir adı 
olmalıdır (a.g.e., III, 50). 5. Keşfü'l-esrô.r 

ii şerf:ıi'l-İstibşô.r. Ebü Ca'fer et-Tüsl'nin 
eserine dair üç ciltlik bir şerhtir (a.g.e., 
XVIII, ı 7) . 6. Kışaşü'l-enbiyô.' (en-NO.rü'l
mübfn, en-NO.rü'l-mübfn If kışaşi'l-enbiya' 
ve'l-mürselfn). Önsözde kaydedildiğine gö
re müellifin, on iki imam hakkındaki Ri
yô.zü'l-ebrfır adlı eserinin ardından onu 
tamamlayıcı bir çalışma olmak üzere pey
gamberleri ayet ve hadislerde geçen kıs-



saları ile ele alan bir çalışmasıdır (Necef 
1355, 1374; Beyrut 1417/ 1997; Beyrut, ts.) . 
7. Menba'u'l-J:ıayat. Vefat etmiş bir müc
tehidi taklit etmenin cevazına dairdir (Bağ
dat I 384/ 1 929) . 8. NO.rü'l-envar. Dördün
cü imam Zeynelabidin'e izafe edilen dua 
mecmuası eş-ŞaJ:ıiietü 's-Seccadiyye'nin 
şerhi olup Mlr Damad'ın Jjaşiyetü'ş-Şa
J:ıiteti's-Seccadiyye'si ile birlikte basılmış
tır (Tahran 1317; Tebriz, ts .; Muhammed 
b. Hüseyin el-Ca 'bl'nin /fadr~atü 'l-hila

liyye'si ile birlikte Tahran I 3 I 7) . 9. Jjaşi
yetü'l-Cami. İbnü'l-Hacib ' in el-Kdfiye'
sine Abdurrahman-ı Cami'nin el-Feva'i
dü'z-ziya'iyye adıyla yazdığı, ancak da
ha çok şarihinin lakabıyla tanınan şerhin 

haşiyesi olup birçok defa basılmıştır (Tah
ran 1268, 1277, 1293; Tebriz 1280, 1296) . 

10. Zehrü'r-rebi'. Müellifin kendi oğlunu 
kaybetmesi üzerine kaleme aldığı eser çe
şitli zorluklara karşı insana teselli kaynak
larını gösterıneyi amaçlamaktadır (Tahran 
1292, 1298; nşr. Muhammed Kazım el-Kü
tübl, Necef 1954, 1956; müellifin eserleri 
hakkında ayrıca bk. Tebrlzl, III , 113-115). 
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Nİ'METULLAH b. HABIBULLAH 
( .dı !~~ .dı! ~ ) 

(ö. 1024/1615 [?]) 

Tarib-i /jan-ı Cihan adlı 
eseriyle tanınan 

Babürlü vak'anüvis. 
_j 

Babürlü Sultanı Ekber Şah 'ın otuz beş 
yıl kadar hizmetinde bulunan Hablbullah 
Herevi'nin oğludur. Babürlü kumandanla
rından olup Babürname'yi Farsça'ya ter-

cüme eden Abdürrahim Han-ı Hanan'ın 

özel kütüphanecisi iken 100S (1597) yılın

da Cihangir'in hizmetine girdi ve 1018'e 
( 1609) kadar onun vak'anüvisliğini yaptık
tan sonra kumandanlarından Han-ı Cihan 
LOdl'nin hizmetine geçti. Onun teşvikiyle 
1 021 'de ( 1612) Malkapür' da yazmaya baş
ladığı Tari]]. -i ljan-ı Cihdn adlı Farsça 
eserini Zilhicce 1021'de (Şubat 1613) ta
mamladı. 

Tari ]]. -i ljan-ı Cihdn bir Afgan tarihi 
olup bir mukaddime, yedi bölüm (bab) ve 
bir hatimeden oluşmaktadır. Geleneksel 
anlayış çizgisinde Hz. Adem'le başlayan 
eserde Delhi Sultanı BehlOI-i LOdl, Şlr Şah 
Sur ve Han-ı Cihan LOdl'nin hayatları geniş 
biçimde ele alınmıştır. Son bölümler Af
gan kabilelerinin nesepleri ve Cihangir'in 
saltanatı hakkındadır. Hatime'de tanınmış 
pek çok Afganlı meşayihin biyografileri bu
lunmaktadır. Ekber Şah'ın vefatı , Cihan
gir'in tahta çıkışı, Şehzade Hüsrev'in taht 
için isyan etmesi gibi olayların görgü şa
hidi olan müellif Tari]].-i Taberi, Tari]].-i 
Güzide, Ekbername ve Tari]]. -i Ni~am

şahi gibi eserlerin yan ı sıra Babürlü bel
gelerine dayanarak hadiseleri kronolojik sı
rayla verir, siyasi olayları ve devlet adamla
rı arasındaki ilişkileri anlatır. Özellikle Af
gan tarihi hakkında sıkça atıfta bulunu
lan eserde yer alan ve zaman içinde çok 
tartışılan bir iddiaya göre Afganlı Peştun

lar Beni İsrail'e dayanmaktadır. Müellifin 
bu hususta öne sürdüğü açıklamalar gü
nümüzde artık kabul görmemekle birlik
te XX. yüzyıla kadar çok tekrar edilmiştir. 

Eserin muhtasar nüshası aynı zamanda 
Ma]].zen-i A fgani olarak da bilinir. An
cak her iki kitabın aynı eser mi yoksa de
ğişik iki eser mi olduğu hususunda farklı 
görüşler mevcuttur. Mesela Elliot bunla
rın aynı eser olduğunu söylerken İmamüd
din iki ayrı kitap olarak kabul eder. Her iki 
nüsha arasındaki en belirgin fark, Ma]].
zen-i Afgani'de Han-ı Cihan LOdl'nin hatı

ratı ve Cihangir hakkında bilgi bulunma
masıdır. Tari]].-i ljan-ı Cihan'ın bazı bö
lümlerini Elliot - Dowson İngilizce'ye çevi
rerek neşretmiştir (History of lndia as Told 
by its own Historians, V, 67- 1 16) . Ma]].
zen-i A fgani ise Bern Dorn tarafından 
İngilizce'ye çevrilmiştir (History of the Af
gans, Translated from the Persian of Nea
met Ullah, London 1829-1936) . Bu çalış

mayı daha sonra N. B. Roy gözden geçi
rerek bazı tashihlerle birlikte yeniden ya
yımlamıştır (fVlakhzan-i-Afghani, Niama
tullah's History of the Afghans, Santİnike
tan 1958) . Tari]].-i ljan-ı Cihdn Muham
med Beşir Hüseyin tarafından Urduca'ya 
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tercüme edilmiştir ( Tarfl].-i !jan-ı-Cihan[ ve 
fVlal].zan-i AfganT, Lahor 1978) . 
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Nİ'METULLAH KİŞVERİ 
( .SJ~ .dı l ~ ) 

XV. yüzyılın sonu ile 
XVI. yüzyılın başlarında yaşayan 

Azeri şairi. 
_j 

Sam Mirza tezkiresinde Kişveri mahla
sıyla kaydedilip Kazvinli olduğu ve çok sa
yıda şiirinin bulunduğu belirtilen sanatkar
la M. Ali Terbiyet'in Danişmendan-ı A~er
baycan adlı eserinde Türkçe ve Farsça 
şiirlerinin yer aldığı bir divanı olduğunu bil
dirdiği, Güney Azerbaycan'ın Karadağ böl
gesindeki Dilmekan (Dilmeğan) ilçesinden 
olan Ni'metullah Kişveri Dilmekani'nin aynı 

kişi olup olmadığını tesbit etmek müm
kün değildir. Elde Türkçe ve Farsça şiirleri 
bulunan Kişverl'nin , birkaç bölgesinde Dil
man (DIImegan) adlı şehir veya köy bulunan 
Azerbaycan'da doğduğu tahmin edilmek
tedir. Kişveri'nin şair olarak tanınmasından 
sonra Akkoyunlu Sultanı Yakub'un salta
natı zamanında ( 1478-1490) Tebriz' e gidip 
Hablbl, Hata!, Ahmed! gibi şairlerle bir
likte onun sarayında kaldığı şiirlerinden 

anlaşılmaktadır. Ancak Sultan Yakub'a sü
rekli kasideler yazmak zorunda kalması 
üzerine şair saraydan ayrılıp şiirlerinde bir 
üstat olarak andığı Ali Şlr Neval'nin yanına 
Semerkant'a gitmiştir. Ondan iltifat gör
mesine rağmen yaşının ilerlemesi ve gur
bet sıkıntısı yüzünden Sultan Yakub'un ölü
münün ardından Tebriz' e dönüp birkaç yıl 

sonra burada vefat etmiştir. Tebriz'e dö
nüşünden sonra maddi sıkıntılar çektiği ve 
eski günlerini özlediği şiirlerinden belli ol
maktadır. 

Ali Şlr N eva! ve Neslml'nin etkisi altında 
kalan Kişveri'nin şiirlerinde Çağatay Türk
çesi'nin özellikleri görülmektedir. Şiirleri
nin çoğu aşıkane olup tasawufi manzu
meleri azdır. Çoğu Türkçe şiirlerden mey
dana gelen Türkçe-Farsça divanında ga
zel, kaside, rubili, muhammes, kıta ve dört
lükler halinde güzel şiirler vardır. Bu şiir-


