
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.). 
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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-
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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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sında Mevlana Celaleddin-i Rumi, Sa'dH 
Şirazl, Hafız-ı Şirazi, FuzGrı, Molla Cami ve 
Emir Hüsrev-i Dihlevl gibi ekol sahibi şair

ler anılabilir. 

Eserleri. Nizarni'nin günümüze kadar 
gelen tek eseri ijamse'sidir. Pene Gene 
adıyla da bilinen ve yaklaşık 35.000 beyit
ten meydana gelen eserin tamamlanma
sının otuz beş- kırk yıl sürdüğü kabul edi
lir. Fars edebiyatında türünün en parlak 
örneği olan ijamse bu sahada eser veren 
şairlere örnek teşkil etmiş, Emir Hüsrev-i 
Dihlevl, Şemseddin Katibl-i NlşabGıi, Mol
la Abdurrahman-ı Cami, Feyzl-i Hinöı, Ha
cu-yi Kirmanl gibi şairler esere nazlre yaz
mıştır. Çeşitli kütüphanelerde yüzlerce yaz
ması bulunan eser İran'da, Hindistan'da ve 
Avrupa'da birçok defa basılmış, manzum 
ve mensur çevirileri yapılmıştır. ijamse'
de yer alan mesneviler şunlardır: 1. M al]
zenü'l-esrar. 570 (1174) veya 572 (1176) 
yılında Mengücüklüler'den Erzincan haki
mi Fahreddin Behram Şah adına kaleme 
alınmıştır. "Müfteilün müfteilün failün" vez
niyle yazılan mesnevi yaklaşık 2400 beyit
ten ibarettir. Behram Şah'tan bu eser kar
şılığında önemli bir caize alan Nizaml, Gaz
neli Senili'nin l:f adi]fatü '1-]Ja]fi]fa adlı ta
sawufi mesnevisinden esinlenmiş, müna
cat, na't ve Behram Şah'a övgüden sonra 
eserini "makale" adını verdiği yirmi bölü
me ayırmıştır. İran ve Hindistan'da oldu
ğu gibi Türk edebiyatında da ilgiyle karşı
lanan bu didaktik esere birçok nazlre ya
zılmış, ancak Ali Şir Neval'nin H ayretü '1-
ebrar'ı dahil olmak üzere bunlarda Niza
rni'nin başarısına ulaşılamamıştır. 1869'
da CaunpGr'da taş baskısı yapılan eserin 
Vahld-i Destgirdl (Tahran 131 311934). Rus 
müsteşriki Evgenii E. Berthels'in tashihiy-
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le Abdülkerlm Ali b. Allzade (Bakü ı 960) 
ve Hüseyin Pejman Bahtiyarl (Tahran ı 344 
hş./ 1 965) tarafından tenkitli neşirleri ha
zırlanmıştır. Mal]zenü'l-esrar'ı nazlre, tak
lit ve tercüme yoluyla Türkçe'ye ilk aktaran 
şair, VIII. (XIV.) yüzyılda yaşayan ve "Tür
ki-gGy" diye anılan Haydar Harizml'dir. M. 
Nuri Gençosman da mesneviyi Türkçe'ye 
tercüme etmiştir (Ankara 1946). Eseri Gh. 
H. D. Darab İngilizce'ye (London 1945), K. 
A. Lipskerov ve S. V. Shervinsti Rusça'ya 
(Moskova 1959) ve Dj. Mortazavi Fransız

ca'ya (Paris 1987) çevirmiştir. Ayrıca esere 
birçok şerh yazılmıştır. Z. ijüsrev ü Şirin. 
Yazılış tarihi ve kimin için yazıldığı konu
su tartışmalıdır. On yılda kaleme alınan 
mesnevi 576'da ( 1180-81) tamamlanmış
tır. "Metailün mefaıtün feGiün" vezniyle naz
medilen ijüsrev ü Şirin'in beyit sayısı nüs
halarına göre 5700 ile 7700 arasında de
ğişmektedir. Eserde Sasanl Hükümdan 
Hüsrev-i Perviz ile Ermeni prensesi Şirin'in 
aşk hikayesi anlatılır. Güçlü aşk duygula
rının tahliliyle bir çeşit aşk romanı haline 
getirilen mesnevi daha sonra benzerleri
nin yazılacağı bir edebi tür oluşturmuş
tur. Çeşitli taş baskıları yapılan ij üsrev u 
Şirin'in ( Bombay 1249; Lahor ı 288) ilmi 
neşirlerinin ilki Vahid-i Destgirdi tarafın

dan gerçekleştirilmiştir (Tahran 1317 hş./ 

1938). Eseri Sabri Sevsevil Türkçe'ye (İs
tanbul ı 955), Henri Masse Fransızca'ya 
(Paris 1970). M. H. Ocmahoba Rusça'ya 
(Bakü 1985), J. C. Bürgel Almanca'ya (Zu
rich 1980) ve A. Akoda Japonca'ya (Tokyo 
1977) çevirmiştir. 3. Leyla vü Meenun. 
"Mef'Giü mefailün feGiün" vezniyle naz
medilmiş olup 5000 kadar beyit içermek
tedir. 584 (1188) yılında Şirvanşah Celalüd
devle Ahsitan'ın isteği üzerine dört aydan 

kısa bir sürede kaleme alınmıştır. Konu
sunu Arap kültüründen almakla birlikte 
kahramanları iranlı kimliğine büründüren 
Nizarni üs!Gbu, kurgulaması ve ifadesiyle 
en başarılı eserini ortaya koymuş, birçok 
nazlre arasında FuzGII'nin aynı adla yaz
dığı eseri ona yaklaşabilmiştir. Tenkitli ilk 
neşrini Vahid-i Destgirdi'nin gerçekleştir
diği eserin (Tahran ı 3 ı 7 hş./1938) daha 
sonra birçok neşri yapılmış, sonuncusu 
Serat-i Zencani tarafından hazırlanmıştır 
(Tahran 1374 h ş./ 1995) . Leyla vü Mee
nun'u Ali Nihad Tarlan (İstanbul 1943) ve 
M. Faruk Gürtunca (İstanbul 1966) men
sur olarak Türkçe 'ye, James Atkinson man
zum olarak İngilizce'ye (London 1926). A. 
Globa mensur olarak Rusça'ya (Moscow 
193 5). Sam ed Vurgun da manzum olarak 
Azerbaycan Türkçesi'ne (Bakü 194 7) çe
virmiştir. 4. Heft Peyker (Behramname). 
"Failatün metailün fa'lün" vezniyle nazme
dilmiş olup 593'te ( 1197) Meraga hakimi 
Alaeddin Körpearslan'ın isteğiyle kaleme 
alınmış ve ona ithaf edilmiştir. Eserde Sa
sani Hükümdan Behram-ı GGr'un av eğ
lenceleri, evlilik hayatı ve yedi eşinin ken
disine anlattığı hikayeler konu edilir. Şai
rin hikaye aniatmadaki ustalığı ve geniş 
hayal gücü bu mesnevide adeta doruğa 
ulaşır. Eserin ilmi neşri Hellmut Ritter ve 
Jan Rypka tarafından hazırlanmış (K. Haft 
Pay kar, ein romanUsehes Epos des N. Gen
ğe 'i, istanbul -Praha 1934). daha sonra da 
Vahld-i Destgiröı (Tahran 1317 hş ./ 1938) ve 
Hüseyin Pejman Bahtiyarl (Tahran 1344/ 
1965) tarafından yayımlanmıştır. Heft Pey
ker'i C. E. Wilson İngilizce'ye (London 1924), 
V. Dershavin Rusça'ya (Moscow 1959) ve 
Alessandro Bausani İtalyanca'ya (Milan 
1982) tercüme etmiştir. 5. İskendema
me. 59Tde ( 120 ı) yazılan "Şerefname" ile 
607'den ( 1211) sonra kaleme alınan "İ(5-
balname" başlıklı iki bölümden meydana 
gelir. "FeGiün feülün feGiün feGI" vezniy
le nazmedilmiş olan birinci bölüm yakla
şık 10.000 beyitten meydana gelir. Bura
da İskender'in soyu, karanlıklar ülkesine 
gitmesi, RGm'a dönmesi ve fetihleri an
latılır. 3700 beyit civarında olan ikinci bö
lümde İskender daha çok bir filozof ve pey
gamber olarak takdim edilir. Derin felsefi 
meselelere girilen bu bölümde Nizilmi'nin 
bilgisi, engin kültürü ve yüksek anlatım 
gücü dikkat çeker. İskendername Bert
hels'in gözetiminde Bakü'de yayımlanmış
tır (Şaraf-nama, nşr. A. A. Alizade, 1947; 
İkbal-nama, F Baba ev, Bakü ı 94 7). Fars ve 
Türk edebiyatlarında birçok şairin nazire 
yazdığı eseri H. Wilberforce İngilizce'ye 
(London I 88 ı ), K. Lipskerov Rusça'ya (Ba-
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tanbul Arkeoloji Müzeleri Ktp., nr. 1497, vr. 19Qb) 

kü 1958) ve J. C. Bürgel Almanca'ya (Zu

rich 1991) çevirmiştir. Ij amse ayrıca Kül
liyydt-ı Ijamse-i lfakim Ni?dmi Geneevi 
adıyla da yayımlanmıştır (Tahran 1366 hş.). 

Nizfunl'nin kaside, gazel, terkibibend, ter
ciibend, rubai ve kıtalardan oluşan 20.000 
beyitlik bir divanı olduğu kaynaklarda zik
redilmişse de tam bir nüshası günümüze 
kadar gelmemiş, cönklerde ve tezkireler
de bulunan şiirleri Vahid-i Destgirdi tara
fından neşredilmiştir ( Gencine-i Gencevl, 
Tahran 1318 hş.). 
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~ MEHMET KANAR 

NizAMiYE MAHKEMELERİ 

Tanzimat'tan sonra kurulan 
ve şer'i hususlar dışındaki 

davalara bakan mahkemeler. 
_j 

Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıldan itiba
ren bir kısım davalara bakma yetkisi da
vanın mahiyeti ve önemine ve davacının 
sıfatına göre birtakım meclisiere havale 
edilmeye, bazı davaları görmek için de özel 
komisyonlar oluşturulmaya başlanmış. Tan
zimat Fermanı'ndan sonra adli alandaki 
ısiahat çerçevesinde taşralarda eyaJet ya
hut liva merkezi olan şehir ve kasabalar
da yargılama yetkisine de sahip birtakım 
meclisler kurulmuştu. Aslında 1215 (1800-
1801) yılından itibaren Osmanlı tebaası ile 
yabancılar arasında zuhur eden ticari da
vaların Osmanlı ve yabancı taeirierden olu
şan karma komisyonlarda çözümüne istis
nai şekilde izin verilmişti. İstanbul'da bazı 
davalar 1826'da teşkil edilen İhtisab Ne
zareti'nde, sarrafların bir kısım davaları 
önceleri Darphane-i Amire'de, 24 Mayıs 
1839'dan itibaren Maliye Neweti'nde oluş
turulan Meclis-i Muhasebe'de görülmeye 
başlanmıştı. 1 Ocak 1840 tarihinde berat
lı Avrupa ve hayriye tüccarının davalarının 
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görülmesi için bir ticaret meclisi kurul 
muştu. Bu taeirierin ticari davaları İstan
bul'da ve ticaret meclisi bulunan taşra
larda bu meclislerde, bulunmayan yerler
de muteber tüccarların da içinde buluna
cağı memleket meclislerinde, taeirierin al
dıkları ittizam ve mukataalara ilişkin dava
lar ise Meclis-i Maliye'de görülmekteydi. 
Deniz ticaretiyle ilgili işler ve davalara baş
langıçta muteber tüccarlar arasından se
çilen kişiler bakmakta iken bunlar, 22 Ma
yıs 1850 tarihli bir fermanla Dersaadet Li
man Odası'nda karma bir mecliste liman 
reisinin başkanlığında görülmeye başlan
mıştır. 

1840'ta muhassıllık meclisleri olarak ku
rulan, 1842'de memleket meclisleri adını 
alan ve 1849'dan itibaren eyalet ve san
cak meclisleri denen taşra meclisleri mer
kezde bulunan Meclis-i Vala'nın taşradaki 
örneği olup 1864 yılına kadar yargılama 
görevi de yapmıştır. Bu meclisler özellikle 
1840, 1851 ve 1858 tarihli ceza kanunla
rında düzenlenen ta'zir suçları ile bazı şer'i 
suçları da kadı marifetiyle şer'i esaslara 
göre hükme bağlamaktaydı. Kaza merkez
leriyle livaların merkez kazalarında bulu
nan bu meclisler mahkeme olarak kurul
mamış, yargılama görevleri 1840 tarihli 
Ceza Kanunu ile bunlara yüklenmiştir. Bu 
meclisler zaman içinde birer mahkeme ni
teliği kazanmıştır. 30 Nisan 1860'ta yayım

lanan Zeyl-i KanCm-ı Ticaret ve daha sonra 
çıkarılan kanunlarla ticaret mahkemeleri
nin teşkilatı belirli bir düzene kavuşturul
muştur. 

Ceza ve ticaret davalarına bakmak üze
re kurulan adı geçen meclisler esasen ni
zamiye mahkemesi işlevi görmüşse de 
resmi anlamda nizarniye mahkemelerinin 
ilk çekirdeğini Tanzimat sonrası ceza ka
nunlarının uygulanması için 1854'te İstan
bul'da kurulan meclis-i tahkikler oluşturur. 

Meclis-i tahkikierin yaygınlaşmasıyla niza
miye mahkemelerinin kuruluşunu hazırla
yan süreç başlamıştır. Bu alanda en önem
li düzenlemelerden ilki 7 Kasım 1864 ta
rihli Vilayet Nizamnamesi ile yapılmıştır. 
Buna göre her kazada bir deavi meclisi ku
rulmakta ve bu meclis, kazanın şer'i haki
mi başkanlığında müslüman ve gayri müs
lim mümeyyizlerden oluşan üç üyeden 
meydana gelmektedir. Kazalardaki bu 
meclisler şer'i davalar, gayri müslimlerin 
idare-i rı1haniyyesinde görülen hususi da
valar, cinayete dair cinayet meclislerinde 
tedkik edilen hususlar, ticaret meclislerin
de görülecek davalar dışında kalan dava
larla cünha ve kabahat derecesinde olan 
suçlarta ilgili davalara bakınakla görevliy-
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