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NizAMi, Halik Ahmed
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(1 925- ı 997)

L Hindistanlı alim, tarihçi ve d ip lo mat._j
Utar

Pradeş

bağlı

Arnruha'da
doğdu. Lisans eğitimini Mlret'te (Meerut)
tamamladıktan sonra 1945'te Agra Üniversitesi'nde tarih alanında yüksek lisans
yaptı; 1947'de Aligarh İslam Üniversitesi'nin Tarih Bölümü'nde asistan oldu. İn
gilizler'in çekilmesinin ardından iki devletin kurulması sırasında Hindistan'da kaldı. 1953'te doçentliğe , 1963'te profesörlüğe yükseldi ve Centre of Advanced Study in
History'nin başkanlığına getirildi. 1966'da
Columbia Üniversitesi'ne m isafir öğretim
üyesi olarak davet edildi. 1972-1973'te Aligarh İslam Üniversitesi'nin rektör vekilliği
ne, 1974'te rektörlüğüne tayin edildi; ayrı-
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ca 1973'ten 1985'e kadar Sir Seyyid Akademisi'nin başkanlığını üstlendi. 1975-1977
yıllarında H i ndistan'ın Suriye büyükelçiliğini yaptı. 1978-1980 arasında Aligarh islam Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nin dekanlığını, 1980'den itibaren vefatma kadar ( 5 Aralık 1997) Tarih Bölümü
başkanlığını yürüttü.
Nizaml, üniversite öğretim üyeliğinin yabirçok ilmi kuruluşta çalışmış, belirli aralıklarla yapılan lndian History Congress'in başkanlık ve sekreterliğine , çeşit
li ilmi dergilerin editörlüğüne ve milletlerarası ilmi kuruluşların üyeliğine seçilmiş
tir. Bu çerçevede halen genel direktörlüğünü oğlu Ferha.n Nizarni'nin yürüttüğü,
Oxford Center for lslamic Studies'in kurucularından biri olarak bu merkezin mütevelli heyeti üyeliğini ve danışmanlığını da
yapıyordu. Ayrıca Sir Seyyid Akademisi'nin
kuruluşunda etkili olmuş, başkanlığını yapmış ve ilmi faaliyetlerine katkıda bulunnı sıra

Dowson 's History of India (The Ghaznavids and the Gurids) (ll, Delhi 1981 ); Suplement to Elliot and Dowson's History
of India (The Khaljis and the Tughluqs)
(lll , Delhi 1981); Sir Sayyid aur Tehrik-i
Aligarh (Aligarh 1982); On History and
Historians of Medieval India (Delhi
1982); State and Culture in Medieval
India (Delhi 1985) ; Dilli Tarih ke Aine
men (Delhi 1985); Akbar and Religion
(Delhi 1989); Maulana Azad: a commemoration v olume (Delhi 1990); The Life and Times of Shaikh Nizarn al-Din
Awliya (Delhi 1991); Life and Times of
Shaikh Nasır ud-Din Chiragh (Delhi
1991); Persian Influence on the Deve lopment of Literary Sufi Traditions in
South Asia (Washington D. C 1992); Şey
{ıu'l-İslfım İbn Teymiyye (Oxford 1992);
Aligarh ke İlmi Hizmet (Delhi 1994);
Me ' aşir-i Mekatib, Dr. Zakir Hüseyin
(Delhi 1997); Royalty in Medieval India
(Delhi 1997).
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İslam tarihçilerinden biri olan Nizarni özellikle Ortaçağ Güney Asya'sında İslam kül-

türü, siyasi ve dini hayat, tasavvuf ve tarikatlar gibi konular üzerinde yaptığı araş
tırmalar ve neşriyatla takdir topl amış. bu
arada Annemaria Schimmel tarafından
"tasawuf tarihçilerinin plri, ilim deryası"
şeklinde nitelendirilmiştir. Te'lif ettiği ve
yayımladığı kırktan fazla İngilizce, Urduca
ve Arapça kitaptan başka 200 kadar makale ve Encyclopaedia of Islam, Encyclopaedia Iranica, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne çeşitli maddeler yazmıştır.
Eserleri. Şah Veliyyulltih ke Si yasi
MektU.bat (Urduca tercümesiyle birlikte
Farsça metin; Aligarh 1951); Tfıri{ı -i Meşayi{ı-i Çişti (Delhi ı 953); ljayat-ı Şey{ı
'AbdülJ:ıa]f MuJ:ıaddiş Dihlevi (Delhi
1953); Studies in Medieval Indian History and Culture (Aligarh 1954); Selatin-i Dehli ke Me~hebi Rüchfınat (Delhi 1958) ; ljayrü'l-mecalis (Çiştiyye tarikatı Şeyhi Nasırüddln Çırağ-ı Dehll'nin
konu ş malarını içerir; Aligarh 1959) ; Religion and Politics in India during the
Thirteenth Century (Bombay 1961 ); A
Comprehensiv e History of I ndia, V,
(Delhi 1970, Muhammed Habib ile birlikte); The Life and Times of Shaykh Farid al-Din Ganj-i Shakar (Delhi 1973);
Politics and Society during the Early
Medieval Period (Hocası Muhamm ed
Hablb'in çalışmalarını ihtiva eder; l-ll, Delhi 197 4-1981); Suplement to Elliot and
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NİzAMI-i ARÜzi

( ~'.r ~u:.ı )
Ebü'l-Hasen Ahmed b. Ömer
b. Ali Semerkandi
(ö. 552/ 1157 [?])
L

Çehfir MalJale müellifi ve

şair.
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Semerkant'ta doğdu. Öğrenimini burada tamamladı. Lakabı Nizameddin (Necmeddin) , mahlası Nizaml'dir. Nizarnl-i Geneevi'den ayırt edilmesi için Nizarnl-i ArO.zi
diye anılmıştır. Hayatı hakkındaki bilgilerin hemen tamamı Çehar Ma]ftile'ye dayanmaktadır. Buna göre 504 (1110-11) ve
506 (1112-13) yıllarında Horasan'da bulunmuş. 506'da Belh'te Ömer Hayyam'la

NiZAMT-i GENCEVT
rına gönderdiği şiirlerden elde ettiği para
ile geçindi. Kendileri için şiir yazdığı devlet adamları arasında Irak Selçuklu Hükümdarı ll. Tuğrul, Azerbaycan atabeglerinden Nusretüddin Cihan Pehlivan b . ildeniz, Kızılarslan, Nusretüddin Ebu Bekir
b. Muhammed, Meraga hakimi Alaeddin
Körpearslan, Erzincan Mengücüklü hakimi Melik Fahreddin Behram Şah ve Musul Atabegi izzeddin Mes'Cıd b. Arslanşah
bulunmaktadır. Bununla birlikte Nizarni
bir saray şairi olmayıp hükümdarlar, emirler ve eşrafın yakın çevresinde bulunmak
yerine mütevazi bir hayatı tercih etti, böylece hem halk ve yöneticiler hem de şair
ler tarafından saygı gördü.

Nizarni-i
Arüzi'nin
Çehar

Ma(cale'sinden
minyatürlü
iki sayfa
(TİEM, nr. 1954
vr. 12', 22')

görüşmüş, 510'da ( 1116) Herat'ta kalmış.
bir yıl sonra Nlşabur'da fakir duruma düş
müş ve aynı yıl TCıs şehrinde Sultan Sencer'in emlrü'ş - şuarası Muizzl ile tanışıp
şiirlerini kendisine takdim etmiştir; bu sebeple onun öğrencisi olarak gösterilir. 530
(1136) yılında Nlşabur'a dönerken ömer
Hayyam'ın türbesini ziyaret etmiştir. Çehfır Ma./:föle'nin üçüncü ve dördüncü makalesinin sonunda zikrettiği iki hikaye tıp
ve astromi ilimlerinde maharetli olduğunu
göstermektedir. Kırk beş yıl boyunca Gurlu Şensebanl hanedanının hizmetinde bulundu. Çehfır Ma./:föle'yi de Gurlu Hükümdarı Şemseddin Muhammed'in yeğeni
Ebü'l-Hasan Hüsameddin Ali adına yazdı .
547'de (ı 152) Gurlu ordusunun Herat civarında Sultan Sencer tarafından bozguna uğrattiması üzerine kaçıp saklandığını
söyleyen Arüzl'nin, eserini kaleme aldığı
551-552 ( 1156-1157) yıllarından sonraki
hayatıyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Nizarnl-i Arüzl birkaç mesnevi
yazmışsa da günümüze ulaşan yegane
eseri Çehar Ma_f{ale*dir. Saray için gerekli dört meslekle (katiplik, şa irlik, müneccimli k ve tabi plik) ilgili dört makalede bilgi
verilen eser. VI. (XII.) yüzyıldaki iran ve Orta Asya saray hayatı ve dönemin bazı şa
irlerine dair en eski ve en önemli kaynaklardan biridir. Birçok neşri yapılan kitabın
Muhammed Muln tarafından yeni bir baskısı gerçekleştirilmiştir (Tahran 1334 h ş.).
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Ebu Muhammed Cemalüddtn ilyas
b. Yusuf b. Zeki Müeyyed
(ö. 611/1214 [?])

Fars

edebiyatında

kurucusu

L

hamsetürünün

sayılan şair.
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Doğum

ve ölüm tarihleri kesin olarak bigibi hayatı hakkında gerek tezkirelerin verdiği bilgiler gerekse yapılan
yeni araştırmalarda elde edilen sonuçlar
yeterli değildir; son derece sınırlı da olsa
hayatına dair en sağlıklı bilgiler kendi eserlerindeki bazı ifadelere dayanmaktadır. Genel kanaat 535-540 (1141-1145) yılları arasında dünyaya geldiği yönündedir. UNESCO,
1141 tarihini esas kabul ederek şairin doğumun un 850. yılına rastlayan 1991 yılını
Niza.ml yılı ilan etmiştir. Türk bir baba ile
Kürt bir annenin çocuğu olup bazı kaynaklarda doğum yerinin Kum ve Tefreş olduğu belirtilirse de babasının Gence'ye gelip yerleştiği ve Nizarni'nin orada doğduğu
kabul edilmektedir. Gence'de iyi bir eğitim
gördüğü , dil ve edebiyat yanında astronomi, felsefe, coğrafya, tıp ve matematik
okuduğu , mOsikiye ilgi duyduğu, Farsça ve
Arapça'dan başka Pehlevke, Süryanke,
ibranlce, Ermenice ve Gürcüce gibi dilleri
de öğrendiği anlaşılmaktadır.
linmediği

Nizaml, eğitim döneminden sonra resmi
bir görev almayıp çevredeki devlet adamla-

Hakan!-i Şirvanl ve Evhadüddln-i Enver!
ile çağdaş olan Nizarni'nin ölümüyle ilgili
olarak kaynaklarda 570-614 (1174-1217)
yılları arasında çeşitli tarihler verilmektedir; kendisine atfedilen bir mezar taşının
ona aidiyeti şüphelidir. Eserlerinin yazılış
tarihlerinden hareketle onun altmış yaşla
rında iken 597-611 (1201-1214) yılları arasında öldüğünü söylemek mümkündür.
Kabri eski Gence şehrinde olup burada son
zamanlarda Azerbaycan mimarisine göre
bir anıtmezar yaptırılmıştır.
Nizaml, Firdevsl'nin destansı şiir türünü
zirveye taşımakla kalmamış, manzum aşk
hikayelerinin en büyük üstadı unvanını kazanmış. Fars edebiyatında hamsetürünün
kuruculuğu payesini elde etmiştir. Fars
edebiyatının dahi şairi olarak tanınmasın
da onun konuları işleme tekniğindeki mahareti, anlatım gücü, yeni manalar ve mazmunlar bulması, anlatırnda estetiğe önem
vermesi, güçlü tasvirleri, ruh tahlillerindeki derinlik, hayal gücündeki enginlik, üs!Cı
bundaki parlaklık ve kültür zenginliği rol
oynamıştır. Olayları , kavramları ve duyguları ifade ederken edebi sanatlardan yararlanarak bunları zengin bir tablo içine yerleştirmesi sebebiyle her beyti kendi içinde
bir bütünlük ve güzellik arzeder. Ancak
ilk defa kendisinin ortaya koyduğu kavram ve terkipler eserlerinin aniaşılmasını
güçleştirdiğinden birçok beyti şerhe muhtaçtır. Nizarni dindar bir kişiliğe sahip olup
Batınlliğe şiddetle karşı çıkmış. şiirlerin 

de Ehl-i sünnet inancını dile getirmiş, Hz.
Peygamber ve dört halife için övgüler yazmıştır. Bazı kaynaklarda Nizarni'nin tarikata intisap ettiği kaydedilmekte, ayrıca
bir kısım şiirlerinde slıfiyane bir hava görülmektedir; bununla birlikte onun mutasawıf bir şair olmadığı söylenebilir. Pirdevsi'den ve Senal-i Gaznevi'den etkilenmiş ,
kendisi de Fars ve Türk edebiyatlarında
birçok şaire örnek olmuştur. Bunlar ara-

183

