
NiZAMEDDiN EVLiYA 

sinin intikal ettiği, bu hutbenin zaman za
man Hindistan camilerinde okunduğu be
lirtilmektedir. Şeyhin sohbetleri Feva'i
dü'l-tu'ad başlığı ile Hasan Dihlevl tara
fından bir araya getirilmiştir (Leknev 1302/ 
1885) . Eser Urduca'ya (tre. Muhammed La
tlf Mal ik, Lah o re ı 966) ve ingilizce'ye (tre. 
B. B. Lawrence, Morals for the Heart, New 
York 1992) tercüme edilmiştir. Ziyaü'l-Ha
san Farı1ki . Feva'idü'I-tu'ad'dan bazı bö
lümleri ingilizce'ye tercüme edip 1980-
1985 yılları arasında Islam and the Mo
dern Age dergisinde yayımlamış , bu me
tinler daha sonra kitap haline getirilmiştir 
(Fawa 'id al-fu 'ad: Spiritual and Literary 
Discourses of Shaikh l'fizamuddin A w liya, 
New Delhi 1996). Ali Candar'ın Nizamed
din Evliya'nın sohbetlerinden derlediği Dü
r er-i Ni~ami adlı eserin yazma nüshası 
Haydarabad Salarceng Müzesi'ndedir. 
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L 

liJ A zMi ÖzcAN 

NizAMEDDiN HAMOş 
( ._;,~Ub .:Y-~ı FUiı.i ) 
(ö . 853/ 1449 civarı) 

Nakşibendi şeyhi. 

Muhtemelen Semerkant'ta doğdu ve 
orada yetişti. Bahaeddin Nakşibend'in ha
lifelerinden Alaeddin Attar'ın mürididir. 
SükGt ve istiğrak hali galip olduğu için "Ha
muş" (suskun) lakabıyla tanınmıştır. Semer
kant'ta yaşayan Nizameddin bir ara bu 
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şehre gelen Alaeddin Attar ile görüşüp 
kendisine intisap etti. Seyrü sülGkünü 
onun yanında tamamladı. Şeyhinin vefa
tından sonra Semerkant'ta irşad faaliyeti
ne başladı. Maveraünnehir'in meşhur alim
lerinden Seyyid Şerif el-Cürcanl, Alaeddin 
Attar'a intisap edince Attar onun tasav
vufi eğitimi için Nizameddin HamGş'u gö
revlendirdi. Nizameddin HamCış'un, şeyh

lik iddiasında bulunduğu ve Cürcanl'yi mü
rid edindiği söylenerekAttar'a şikayet edil
diği, Çaganiyan tarafında bulunan Attar'ın 

Semerkant'a haber gönderip HamGş'u hu
zuruna çağırdığı, Hamfiş'un Cürcanl ile 
birlikte Çaganiyan'a gittiği, yapılan görüş
menin ardından söylentiterin dedikodudan 
ibaret olduğunun anlaşıldığı kaydedilmek
tedir. 

Rivayete göre Nizameddin Hamuş'un 
oğlu Semerkant'ta Uluğ Bey'in haremin
den bir kadınla gönül ilişkisine girmiş, an
cak olay duyulunca kaçmış, bunun üzerine 
Uluğ Bey Nizameddin HamGş'u huzuruna 
getirtip kendisini azarlamış. aralarında ge
çen konuşmalardan sonra onu serbest bı

rakmıştır. Diğer bir rivayete göre ise bazı 
kimseler Uluğ Bey' e Nizameddin Hamfiş'un 

halkı etkileyip kendisine bağladığını, halkın 

da ona çok itibar ettiğini, saltanata öze-

nip isyan etmesinden korkulduğunu söy
leyince hükümdar onun Semerkant'tan ay
rılmasını istemiş, bu sırada Semerkant'
ta bulunan Ubeydullah Ahrar da onu Taş
kent'e götürüp evinde misafir etmiştir. Bir 
süre sonra Taşkent'te doksan yaşlarında 
vefat eden Nizameddin Hamfiş'un eski 
muteber kaynaklarda ölüm tarihi kayde
dilmemiştir. Dara ŞükGh ve ondan naklen 
geç döneme ait bazı kaynakların verdiği 7 
Cemaziyelahir 860 (13 Mayıs 1456) tarihi 
halifesi Sa'deddln-i Kaşgarl' nin vefat tari
hidir. Nizameddin, Uluğ Bey'in öldürüldü
ğü tarih olan 853'e ( 1449) yakın bir tarihte 
vefat etmiş olmalıdır. 

Nizameddin Hamfiş'un çok hassas ol
duğu , yanındaki insanların halinden etki
lendiği , hatta soğuk bir günde değirmen 
suyuna düşen müridinin üşümesiyle onun 
da üşümeye başladığı , müridi ısındıktan 
sonra kendisindeki üşüme durumunun da 
sona erdiği nakledilmektedir. insanlara 
"sen" diye tekil olarak hitap eden, çoğul hi
tabın kesrete işaret ettiğini ve tevhid eh
linin tekil ifade kullanmasının daha doğru 
olduğunu söyleyen Hamfiş'un mezar ziya
retinde bir Fatiha, bir Ayetü'l-kürsl, on iki 
ihlas ve iki salavattan oluşan bir terkibi 
oku m ayı alışkanlık haline getirdiği bilin-
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mektedir. İlk dönem Nakşibendi gelene

ğinde rüya tabirine fazla önem verilmez

ken Herat'a giden müridi Sa'deddin-i Kaş

gari'ye rüyalarını orada bulunan Zeynüd

din el-Hafi'ye yorumlatmasını tavsiye et

mesi onun meşrebini göstermesi bakımın
dan önemlidir. Nizameddin Hamuş'un Nak

şibendiyye ' nin seyrü süluk adabına dair 

küçük bir risalesi günümüze ulaşmıştır (Ri
sEile der Beyan-ı Tarik- ı Nakşbendiyye, Sü
leymaniye Ktp ., Aş i r Efendi, nr. 443, vr. 
153b- J54•). M ir'atü 'l-iman adında bir eser 

de ona nisbet edilmektedir (Neflsl, I, 278-
279) Silsilesi halifesi Sa'deddin-i Kaşgari 

tarafından devam ettirilmiştir. 
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~ NECDETTOSUN 

NizAMEDDiN en-NISABÜRi 
( ı.Ş)~~ I ~..U I f U::ı.i ) 

Nizfımüdd!n Hasen b. Muhammed 
b. Hüseyn el-A'rec en-NfsabGrf 

(ö. 730/ 1329 [?]) 

Müfessir ve astrono m i alimi. 
_j 

Horasan bölgesinde Nisabur'da (Nişa
bur) doğdu ve burada yetişti. Nizameddin 
el-A'rec ve Nizamü'l-A'rec lakaplarıyla , ay

rıca Kummi ve Hor asiini nisbeler iyle anıl
mıştır. 704 (1304) yılında Azerbaycan'a git

ti ve o dönemde İlhanlılar'ın idaresi altın
da bulunan Tebriz'e yerleşti. Burada Kut

büddin-i Şirazi'nin talebeleri arasında yer 
aldı ve onun rasathanesinde çalışarak göz
lemlerde bulundu. Astronomiye dair eser-

lerini bu dönemde telif etti. Nisaburi'nin 
teorik astronomi çalışmaları yanında tak

viınierin oluşturulması , namaz vakitlerinin 

tesbiti gibi pratik konularda da katkıların
dan söz edilmiştir. Astronomi alanındaki 

çalışmalarının sonunda gözleme dayalı bil

gilere güveni azaldı ve 711 ( 1311) yılından 
itibaren bu sahadaki telif çalışmalarını 

bıraktı. daha çok dini ilimlerle meşgul ol

du. Ancak yine de Tanrı ve varlık hakkında 
sıhhatli bilgilere ulaşabilmek için bilimin 

bir araç olarak kuUanılabileceğine dair inan

cını korudu (Morrison , The lntellectual, s. 
222) . Nitekim telif hayatının ikinci döne

minde yazdığı tefsirinde astronomi bilgi

sini de kullandı. Astronomi ve tefsir dışın
da matematik, sarf, belagat gibi konular

da da çalışmalar yapan Nisaburi aynı za
manda döneminin büyük hfıfız ve mukri

leri arasında yer aldı ; geniş tasawufi biri

kime sahip, zühd ve takva ehli bir alim 

olarak tanındı (M. Hüseyin ez-Zehebi, ı . 

322). Ölüm tarihi hakkında farklı rivayet

ler aktanlmakla birlikte tefsirinin bazı nüs

halarında 730 yılı Safer ayı başlarında (Ka
sım 1329) müellifi tarafından notlar ilave 

edildiğine dair kayıtlar göz önüne alındı

ğında 730 (1329) yılı en doğru tarih ola
rak görünmektedir (a.g. e., I. 322 ; Morri 

son, The lntellectual, s. 25) . Ailesinin as

len Kum şehrinden olması ve eserlerinde
ki bir kısım ifadeler sebebiyle bazı Şii mü

elliflerinin onun İmamiyye Şlası'ndan oldu

ğu yönündeki iddiaları temelsiz bulunmuş, 
tefsirindeki görüşlerinin incelenmesi so

nunda Ehl-i sünnet'e mensup olduğu ve 
Şafiilik'le Eş'arüiği benimsediği tesbit edil

miştir (M. Hüseyin ez-Zehebl, I, 328; A'ya
nü 'ş-Şfa, V. 248; Morrison, The lntellectual, 
S . 14- 17). 

Eserler i. 1. Garfi' ibü'l-Kur' fin ve re
gtlibü'l -fur/pjn*. Bağdatlı İsmail Paşa ta

rafından yanlışlıkla İbn Habib en-Nisabu

rl'ye nisbet edilen eserin müst akil olarak 

(i-lll , Tahran 1280; nş r. İ brahim Atve İvaz, 

I-XXX, Kahire 138 1- 139 1/1962- 1971 11 0 
mücelledl; nşr. İbrahim Ali Salim, Kah i re 
1975 ; nş r. Zekeriyya Umeyrat , I-VI, Beyrut 

1416/1996) ve Taberi'nin Cami' u 'J-beydn'ı

nın kenarında (1-X, Kahire 1321 ; Beyrut 

ı 392/ 1972, 1406/ 1986) baskıları yapılmış

tır. Z. ŞerJ:ıu TaJ:ıriri'l-Mecisti (Te{sfrü't
TaJ:ı_rfr fi şerJ:ı_i'l-Mecisti, Ta'birü 't-Ta/:ırfr). 

Nasirüddin-i Tusl'nin astronomiye dair 

eserinin şerhi olup telifine Horasan'da baş
lanmış, Azerbaycan'da tamamlanmış (704/ 

ı 304) ve İlhanlı Hükümdan Gazan Han'ın 
başveziri Sa'deddin Muhammed b . Ali es
Saveci'ye ithaf edilmiştir (Süleyman iye Ktp., 

Yenicami, nr. 798, 800; Beyazıt Devlet Ktp., 
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Veliyyüddin Efendi , nr. 2309; TSMK. lll. Ah
med, nr. 3330). Kadızade-i Rumi'nin bu 

şerh üzerine haşiyesi bulunmaktadır (Keş

fü '?-·?-unan, ll , 1595; İhsanoğlu v. dğr. , I, 7-8). 
3. Keşf-i lfa]fd'i~-i Zic-i İlb.Qni. Nasirüd

din-i Tusi'ye ait Zic-i İl]]ani adlı eserin 
Farsça şerh i olup 708 ( 1308-1309) yılın

da tamamlanmış ve Sa'deddin es-Saveci'

ye sunulmuştur (Süleymaniye Ktp., Fatih. 
nr. 3421; Hasan Hüsnü Paşa , nr. I 287) . 4. 

TavziJ:ıu't- Te~kire . Nasirüddin-i TGsl'nin 
astronomiye genel bir bakış niteliğindeki 

eserinin şerhidir. ŞerJ:ıu Te~kireti'n-Na

şiriyye adıyla da anılan kitap 711 ( 1311 ) 
yılında tamamlanarak Ali b. Mahmud el

Yezdi'ye ithaf edilmiştir (Süleymaniye Ktp., 

Fatih , nr. 3397; Carull ah Efendi , nr. 1487) . 
Eser üzerine Pasihuddin en-Nizami'nin ha

şiyesi bulunmaktadır (Voorhoeve, s. 351 ). 

s. ŞerJ:ıu Si Faşl. Nasirüddin-i TGsi'nin 
astrolojinin temel konularına dair eserinin 

şerhidir (Süleym aniye Ktp., Ayasofya , nr. 

2664) . 6. er-Risale tü 'ş-Şemsiyye fi'l-J:ıi

sab. Matematiğin temel prensipleri ve uy

gulamalarıyla ilgili bir risale olup İlhanlı Ve
ziri Reşidüddin Fazlullah 'ın oğlu Şemsed

din Abdüllatif adına kaleme alınmıştır (Sü

leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2659, 2725 ; 
Ragıb Paşa Ktp., nr. 9 ı 9). Eser üzerine Ebu 

İshak Abdullah el-Kirmanl'nin (TSMK, lll. 
Ahmed, nr. 3153, IX./XV. yüzyıl) ve Bireen

di'nin (Sül eymaniye Ktp ., Hamidiye, nr. 

879) şerhleri bulunmaktadır. 7. Şafiye Şer
J:ıu'ş-Şafiye . İbnü'l-Hacib'in sarf ilmine da

ir eserinin şerhidir (Tahran 1311) Şer i]. u 'n
Ni?ô.m adıyla da anılan kitap Ebü'n-Nasr 
Dlbac İbnü 's-Sultan Said'e ithaf edilmiştir 
(Beyazıt Devlet Ktp ., Veliyyüddin Efendi, 

nr. 3065 , 3066; Süleym an iye Ktp ., Şehid 
Ali Paşa, nr. 2564) 8. ŞerJ:ıu MiftaJ:ıi'l
'ulO.m. Sekkaki'ye ait eserin belagata dair 
üçüncü bölümüne yazılmış bir şerhtir (Sü

leymaniye Ktp., Carullah Efendi , nr. 18 14) . 

Nisaburi'nin Farsça bir Kur'an tercüme

si olduğu ve yazma nüshasının Tahr an'
daki Meclis-i Şura-yi İslami Kütüphanesi'n

de bulunduğu kaydedilmektedir (M Ali 

Ayazl, s. 526). Ona nisbet edilen diğer eser
ler de şunlardır : el-Beşa'ir ii mu]Jtaşan 
Ten~iJ:ıi'l-mena'{.ır, Risale ii beyani fe

ra'izi'ş-şalat (Süleymaniye Ktp., Kaside
cizade Süleyman Sırrı Efendi, nr. 725 , vr. 

1 08-117), ŞerJ:ıu M üntehe's-sO.l ve'l-emel 
ii 'ilmeyi 'l-uş O.l v e'l-cedel , Şer]J.-i Bist 
Bab der Usturlab, Zicü'l- 'Ala' i , Risale 
ii ma'rifeti semti'l-lp.ble, Kitab der 'İlm-i 
'Aded, ŞerJ:ıu 'ş-Şemsiyye fi'l-mantılf., er
Risaletü'l-cümeliyye, Ev~atü'l-Kur'an, 
Lübbü't-te'vil. Son iki eserin Gara'ibü'l
Kur'an ile birlikte basıldığı belirtilmek-
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