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muhtemeldir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nizameddin en-N!sabür!. Gara'ibü'l-Kur'an ve 
rega'ibü'l-furkan (nşr. İbrahim Atve İvaz) , Kahi
re 1381-91/1962-71, I, 9-54; XXX, 234-235; Keş
fü'?-?UnCın, I, 391-392; ll , 1021, 1062, 1195-
1196, 1594-1595, 1763-1764; Hansarı. Ravza
tü '1-cennat, lll, 102-1 04; Storey, Persian Litera
ture, 11/1, s. 59; Brockelmann. GAL Suppl., I, 
930, 931; ll, 273; Hediyyetü'l-'ari{fn, ı, 274, 283; 
Zirikl!. el-A'lam, ll, 233; Kehhale, Mu'cemü'l
mü'elli{fn, lll, 281-282, 291 ; M. Hüseyin ez-Zehe
b!, et-Te{sfrve'l-müfessirCın, Kahire 1381/1961 , I, 
321-332; Suter, Die Mathematiker, s. 161; Sar
ton, lntroduction, 111/1 , s. 698; P. Voorhoeve. Co
dices Manuscripti VII: HandUst of Arabic Ma
nuscripts in the Library o{ the University of Lei
den and other Collections in the Netherlands, 
The Hague 1980, s. 351; A'yanü'ş-Şi'a, V, 248-
249; M. Ali Ayaz!, el-MüfessirCın: Jfayatühüm ve 
menhecühüm, Tahran 1414, s. 524-530; Ekme
leddin İhsanoğlu v. dğr. , Osmanlı Astronomi Li
teratürü Tarihi, İstanbul1997, 1, 7-8; Ekmeleddin 
İhsanoğlu - B. A. Rosenfeld, Mathematicians, 
Astronomers and Other Scholars of lslamic Ci
vilisation and Their Works (7'"-19'h c.), Istanbul 
2003, s. 238-239; R. G. Morrison, The lntellectu
al Development of Niztim al-Din al-Nisabüri (d. 
1329 A.D.) (doktora tezi, 1996), Columbia Uni
versity, tür. yer.; a.mlf., "The Portray al of Nature 
in a Medieval Qur'an Coınmentary" , St.!, XCIV 
(2002) , s. 115-137. ı::;i;:ı 

l.ınıı/il ALi TuRGUT 

L 

en-NİZAMi 

( i$' lliW ' ) 

Fureki'nin 
(ö . 478/1085) 

kelama dair eseri 

(bk. FÜREKI). 

NizAMi, Halik Ahmed 

( i$' u:.ı .Mı.> 'ı ...9#- ) 
(1 925-ı 997) 
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L Hindistanlı alim, tarihçi ve d ip lomat._j 

Utar Pradeş eyaJetine bağlı Arnruha'da 
doğdu. Lisans eğitimini Mlret'te (Meerut) 
tamamladıktan sonra 1945'te Agra Üni
versitesi'nde tarih alanında yüksek lisans 
yaptı; 1947'de Aligarh İslam Üniversite
si'nin Tarih Bölümü'nde asistan oldu. İn
gilizler'in çekilmesinin ardından iki devle
tin kurulması sırasında Hindistan'da kal
dı. 1953'te doçentliğe, 1963'te profesörlü
ğe yükseldi ve Centre of Advanced Study in 
History'nin başkanlığına getirildi. 1966'da 
Columbia Üniversitesi'ne misafir öğretim 
üyesi olarak davet edildi. 1972-1973'te Ali
garh İslam Üniversitesi'nin rektör vekilliği
ne, 1974'te rektörlüğüne tayin edildi; ayrı-
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ca 1973'ten 1985'e kadar Sir Seyyid Akade
misi'nin başkanlığını üstlendi. 1975-1977 
yıllarında Hindistan'ın Suriye büyükelçili
ğini yaptı. 1978-1980 arasında Aligarh is
lam Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakülte
si'nin dekanlığını, 1980'den itibaren vefa
tma kadar ( 5 Aralık 1997) Tarih Bölümü 
başkanlığını yürüttü. 

Nizaml, üniversite öğretim üyeliğinin ya
nı sıra birçok ilmi kuruluşta çalışmış, be
lirli aralıklarla yapılan lndian History Con
gress'in başkanlık ve sekreterliğine, çeşit

li ilmi dergilerin editörlüğüne ve milletle
rarası ilmi kuruluşların üyeliğine seçilmiş

tir. Bu çerçevede halen genel direktörlü
ğünü oğlu Ferha.n Nizarni'nin yürüttüğü, 
Oxford Center for lslamic Studies'in kuru
cularından biri olarak bu merkezin müte
velli heyeti üyeliğini ve danışmanlığını da 
yapıyordu. Ayrıca Sir Seyyid Akademisi'nin 
kuruluşunda etkili olmuş, başkanlığını yap
mış ve ilmi faaliyetlerine katkıda bulun
muştur. 

XX. yüzyılda Hindistan'ın en önde gelen 
İslam tarihçilerinden biri olan Nizarni özel
likle Ortaçağ Güney Asya'sında İslam kül
türü, siyasi ve dini hayat, tasavvuf ve tari
katlar gibi konular üzerinde yaptığı araş

tırmalar ve neşriyatla takdir toplamış. 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 ma
kale ve Encyclopaedia of Islam, Ency
clopaedia Iranica, Türkiye Diyanet Vak
fı İslam Ansiklopedisi'ne çeşitli madde
ler yazmıştır. 

Eserleri. Şah Veliyyulltih ke Si yasi 
MektU.bat (Urduca tercümesiyle birlikte 
Farsça metin; Aligarh 1951); Tfıri{ı -i Me

şayi{ı-i Çişti (Delhi ı 953); ljayat-ı Şey{ı 

'AbdülJ:ıa]f MuJ:ıaddiş Dihlevi (Delhi 
1953); Studies in Medieval Indian His
tory and Culture (Aligarh 1954); Sela
tin-i Dehli ke Me~hebi Rüchfınat (Del
hi 1958) ; ljayrü'l-mecalis (Çiştiyye tari
katı Şeyhi Nasırüddln Çırağ-ı Dehll'nin 
konuşmalarını içerir; Aligarh 1959) ; Reli
gion and Politics in India during the 
Thirteenth Century ( Bombay 1961 ); A 
Comprehensiv e History of I ndia, V, 
(Delhi 1970, Muhammed Habib ile birlik
te); The Life and Times of Shaykh Fa
rid al-Din Ganj-i Shakar (Delhi 1973); 

Politics and Society during the Early 
Medieval Period (Hocası Muhammed 
Hablb'in çalışmalarını ihtiva eder; l-ll , Del
hi 197 4-1981); Suplement to Elliot and 

Dowson 's History of India (The Ghazna
vids and the Gurids) (ll , Delhi 1981 ); Sup
lement 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 
1 982); State and Culture in Medieval 
India (Delhi 1985) ; Dilli Tarih ke Aine 
men (Delhi 1985); Akbar and Religion 
(Delhi 1989); Maulana Azad: a comme
moration v olume (Delhi 1990); The Li
fe 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 1 992); 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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NizAMi, Hasan 

(bk. HASAN NizAMi). 

Niz.AMi, Karamanlı 
(bk. KARAMANLI NizAMi). 

NİzAMI-i ARÜzi 

( ~'.r ~u:.ı ) 
Ebü'l-Hasen Ahmed b. Ömer 

b. Ali Semerkandi 
(ö. 552/ 1157 [?]) 

Çehfir MalJale müellifi ve şair. 

_j 

_j 

_j 

Semerkant'ta doğdu. Öğrenimini bura
da tamamladı. Lakabı Nizameddin (Nec
meddin) , mahlası Nizaml'dir. Nizarnl-i Gen
eevi'den ayırt edilmesi için Nizarnl-i ArO.zi 
diye anılmıştır. Hayatı hakkındaki bilgile
rin hemen tamamı Çehar Ma]ftile'ye da
yanmaktadır. Buna göre 504 (1110-11) ve 
506 (1112-13) yıllarında Horasan'da bu
lunmuş. 506'da Belh'te Ömer Hayyam'la 



görüşmüş, 510'da ( 1116) Herat'ta kalmış. 
bir yıl sonra Nlşabur'da fakir duruma düş
müş ve aynı yıl TCıs şehrinde Sultan Sen
cer'in emlrü'ş-şuarası Muizzl ile tanışıp 
şiirlerini kendisine takdim etmiştir; bu se
beple onun öğrencisi olarak gösterilir. 530 
(1136) yılında Nlşabur'a dönerken ömer 
Hayyam'ın türbesini ziyaret etmiştir. Çe
hfır Ma./:föle'nin üçüncü ve dördüncü ma
kalesinin sonunda zikrettiği iki hikaye tıp 
ve astromi ilimlerinde maharetli olduğunu 
göstermektedir. Kırk beş yıl boyunca Gur
lu Şensebanl hanedanının hizmetinde bu
lundu. Çehfır Ma./:föle'yi de Gurlu Hüküm
darı Şemseddin Muhammed'in yeğeni 
Ebü'l-Hasan Hüsameddin Ali adına yazdı . 

547'de (ı 152) Gurlu ordusunun Herat ci
varında Sultan Sencer tarafından bozgu
na uğrattiması üzerine kaçıp saklandığını 
söyleyen Arüzl'nin, eserini kaleme aldığı 
551-552 ( 1156-1157) yıllarından sonraki 
hayatıyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlan
mamıştır. Nizarnl-i Arüzl birkaç mesnevi 
yazmışsa da günümüze ulaşan yegane 
eseri Çehar Ma_f{ale*dir. Saray için gerek
li dört meslekle (katiplik, şairlik, münec
cimlik ve tabi plik) ilgili dört makalede bilgi 
verilen eser. VI. (XII.) yüzyıldaki iran ve Or
ta Asya saray hayatı ve dönemin bazı şa
irlerine dair en eski ve en önemli kaynak
lardan biridir. Birçok neşri yapılan kitabın 
Muhammed Muln tarafından yeni bir bas
kısı gerçekleştirilmiştir (Tahran 1334 h ş.). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Avfi, Lübabü 'l-elbab (nşr. Said Nefisi). Tahran 
1334 hş., 1, 207-208; Devletşah. Teıkire, s . 60-
61; Emin-i Ahmed-i Razi, Heft i~lfm, I bask ı ye ri 
ve tarihi yok! (KitabfurO şi-yi Ali Ekber ilmi). ll , 
60-64; Rıza Kulı Han Hidayet. Mecma'u 'l-{uşa

J:ıa' , Tahran 1295, 1, 635; Browne. LHP, ll, bk. İn
deks; Rypka , HIL, s . 221-222; Safa. Edebiyyat, ll , 
961-963; Storey, Persian Literature, V /2, s. 265-

Nizarni-i 
Arüzi'nin 
Çehar 
Ma(cale'sinden 
minyatürlü 
iki sayfa 
(TİEM, nr. 1954 
vr. 12', 22') 

266; Muhammed!, "Njzaml-yi 'ArOzl", Ferheng
name-i Edeb-i Farsl (nşr. Hasan EnO şe). Tahran 
1380 hş., ı , 935; H. Masse. "Nizaml ArOzl", İA, 
IX, 327-328; a.mlf., "Ni~ami 'Ari:ıçli Samar~n

di", Ef2 (ing.). VIII , 76. !il YAKUP ŞAFAK 

L 

NİzAMİ-i GENCEVİ 
( i.S~~ ~u:..;) 

Ebu Muhammed Cemalüddtn ilyas 
b. Yusuf b. Zeki Müeyyed 

(ö. 611/1214 [?]) 

Fars edebiyatında hamsetürünün 
kurucusu sayılan şair. 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bi
linmediği gibi hayatı hakkında gerek tez
kirelerin verdiği bilgiler gerekse yapılan 
yeni araştırmalarda elde edilen sonuçlar 
yeterli değildir; son derece sınırlı da olsa 
hayatına dair en sağlıklı bilgiler kendi eser
lerindeki bazı ifadelere dayanmaktadır. Ge
nel kanaat 535-540 ( 1141-1145) yılları ara
sında dünyaya geldiği yönündedir. UNESCO, 
1141 tarihini esas kabul ederek şairin do
ğumun un 850. yılına rastlayan 1991 yılını 
Niza.ml yılı ilan etmiştir. Türk bir baba ile 
Kürt bir annenin çocuğu olup bazı kaynak
larda doğum yerinin Kum ve Tefreş oldu
ğu belirtilirse de babasının Gence'ye ge
lip yerleştiği ve Nizarni'nin orada doğduğu 
kabul edilmektedir. Gence'de iyi bir eğitim 
gördüğü , dil ve edebiyat yanında astrono
mi, 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. 

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

NiZAMT-i GENCEVT 

rına gönderdiği şiirlerden elde ettiği para 
ile geçindi. Kendileri için şiir yazdığı dev
let adamları arasında Irak Selçuklu Hü
kümdarı ll . Tuğrul, Azerbaycan atabegle
rinden Nusretüddin Cihan Pehlivan b. il
deniz, Kızılarslan, Nusretüddin Ebu Bekir 
b. Muhammed, Meraga hakimi Alaeddin 
Körpearslan, Erzincan Mengücüklü haki
mi Melik Fahreddin Behram Şah ve Mu
sul Atabegi izzeddin Mes'Cıd b. Arslanşah 
bulunmaktadır. Bununla birlikte Nizarni 
bir saray şairi olmayıp hükümdarlar, emir
ler ve eşrafın yakın çevresinde bulunmak 
yerine mütevazi bir hayatı tercih etti, böy
lece hem halk ve yöneticiler hem de şair
ler tarafından saygı gördü. 

Hakan!-i Şirvanl ve Evhadüddln-i Enver! 
ile çağdaş olan Nizarni'nin ölümüyle ilgili 
olarak kaynaklarda 570-614 (1174-1217) 
yılları arasında çeşitli tarihler verilmekte
dir; kendisine atfedilen bir mezar taşının 
ona aidiyeti şüphelidir. Eserlerinin yazılış 
tarihlerinden hareketle onun altmış yaşla
rında iken 597-611 (1201-1214) yılları ara
sında 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 ka
zanmış. Fars edebiyatında hamsetürünün 
kuruculuğu payesini elde etmiştir. Fars 
edebiyatının dahi şairi olarak tanınmasın
da onun konuları işleme tekniğindeki ma
hareti, anlatım gücü, yeni manalar ve maz
munlar bulması, anlatırnda estetiğe önem 
vermesi, güçlü tasvirleri, ruh tahlillerinde
ki derinlik, hayal gücündeki enginlik, üs!Cı
bundaki parlaklık ve kültür zenginliği rol 
oynamıştır. Olayları , kavramları ve duygula
rı ifade ederken edebi sanatlardan yarar
lanarak bunları zengin bir tablo içine yer
leştirmesi sebebiyle her beyti kendi içinde 
bir bütünlük ve güzellik arzeder. Ancak 
ilk defa kendisinin ortaya koyduğu kav
ram ve terkipler eserlerinin aniaşılmasını 
güçleştirdiğinden birçok beyti şerhe muh
taçtır. 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 yaz
mıştır. Bazı kaynaklarda Nizarni'nin tari
kata intisap ettiği kaydedilmekte, ayrıca 
bir kısım şiirlerinde slıfiyane bir hava gö
rülmektedir; bununla birlikte onun muta
sawıf bir şair olmadığı söylenebilir. Pirdev
si'den ve Senal-i Gaznevi'den etkilenmiş , 

kendisi de Fars ve Türk edebiyatlarında 
birçok şaire örnek olmuştur. Bunlar ara-
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