
NiZAMiYE MAHKEMELERi 

Nizarniye mahkemelerinin gördükleri da
valarda takip edecekleri usule ve kararla
rının icrasına ilişkin birtakım düzenleme
ler de yapılmıştır. Mesela başlangıçta Di
van-ı Ahkam-ı Adliyye'nin göreceği dava
lar hakkında Usul-i Muhakeme-i Ticaret 
Nizamnamesi'nin Divan-ı Ahkam-ı Adliy
ye'nin dahill nizamnamesine aykırı olma
yan hükümlerinin uygulanacağı, Mehakim-i 
Nizamiyye Nizamnamesi de UsCıl-i MeM
kim Kanunu yapılineaya kadar hukuk da
valarında UsCıl-i MuMkeme-i Ticaret Ka
nunnamesi'nin nizamnameye aykırı olma
yan hükümlerinin uygulanacağı öngörül
müştür. İstanbul'da kurulan mevki ve 
merkez mahkemelerinin hukuk kısımla
rında Divan-ı Ahkam-ı Adliyye Nizamna
mesi'nde münderic usul ve şartlara göre, 
ceza kısımlarının muhakemesinde ise 22 
Şubat 1870 tarihli Dersaadet ve Mülhaka
tının İdare-i Muhakemesine Dair Nizam
name'nin dördüncü faslı ile Divan-ı Ah
karn-ı Adliyye Nizamnamesi'nin üçüncü 
faslında yazılı usulün geçerli olacağı kabul 
edilmiştir. Hüküm mazbatalarında kulla
nılacak dile ilişkin de bazı düzenlemeler 
yapılmış, 21 Şubat 1876 tarihli İdare- i 
UmCımiyye-i Vilayat Hakkında Talimna
me'yle nizarniye mahkemelerinin hukuk ve 
ceza davalarında verecekleri hüküm maz
batalarının Türkçe kaleme alınması, ancak 
bölgelere göre Arapça, Rumca, Bulgarca, 
Boşnakça ve Ermenice'ye tercüme .edilip 
zeyil olarak karara eklenmesi usulü be
nimsenmiştir. Nihayet Teşkilat-ı Mehakim 
Kanunu ve aynı yıl çıkarılan Usul-i Meha
kim Kanunu ile nizarniye mahkemelerin
de uygulanacak kurallar müstakil olarak 
belirlenmiştir. 

Adli teşkilat yenilenmeden önce şer'i 

mahkemelerce verilen kararlar kadı tara
fından icra edilirken nizarniye mahkeme
lerinin kararlarını icra vazifesi taşrada va
li, mutasarrıf ve kaymakamlara, İstanbul'
da ise deavi nazırına verilmişti. Deavi Ne
zareti'nin ilgasından sonra 1 Kasım 1870 
tarihli bir nizarnname ile mahkeme i'lam
larının icra edilmesi için icra cemiyetleri 
oluşturulmuştur. Ancak icra cemiyeti ken
disine tevdi edilen i'lamlardan birçoğunu 
zamanında infaz edemediğinden mahke
mece verilen i'lamların o mahkeme reisi 
marifetiyle icrası kural olarak kabul edil
miş, 18 Haziran 1879 tarihli İ'Iamat-ı Hu
kükıyyenin SOret-i İcrasına Dair Kanün-ı 
Muvakk.at, hukuk ve ticaret mahkemele
rinden verilen i'lamların icra yetkisini mah
keme reisieriyle onlara bağlı dairelere ver
miştir. Bu kanuna göre İstanbul bidayet 
mahkemeleri reisieri kendi başkanlıkları 
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altındaki mahkemelerden ve kendilerine 
bağlı mevki mahkemelerinden verilen hu
kuk i'lamları ile bunların hakkında verilen 
istinaf i'lamlarını ve daire-i hükümetlerin
de ikamet eden şahıslar hakkında diğer 
nizarniye mahkemelerinden verilen i'lam
ları icraya yetkili kılınmıştır. Dersaadet 
Şer'iyye Mahkemesi'nden verilen i'lamla
rın icrası da Dersaadet Bidayet Mahke
mesi'ne aittir. Bu kanunla her mahkeme 
reisinin maiyetinde bir icra dairesi oluştu
rulmuştur. 26 Şubat 1883 tarihinde Şarki 
Rumeli'de vilayet mahkemeleri nezdinde 
bulunanicra memurları hakkında bir ka
nun çıkarılmıştır. 

Bütün bu düzenlemeler yanında Girit 
ve Yemen gibi vilayetlerle Mısır ve Şarki 
Rumeli gibi imtiyazlı eyaletlerde de para
lel düzenlemeler yapılmıştır. Girit'te 1864 
Vilayet Nizarn namesi'ne benzer bir teşki
lat kurulmuştur. Girit'teki düzenlemeler
de özellikle nizarniye mahkemesini teşkil 
eden üyelerin yarısının müslümanlardan, 
yarısının hıristiyanlardan oluşacağı esası 

benimsenmiştir. Yemen'de ise adli teşki
lattaki düzenlemeler hayata geçirileme
miş, ahali cinayet ve hukuk davalarında 
nizarniye mahkemelerine değil fakihlere 
ve belde kadılarına başvurmaya devam 
etmiş, hatta resmi kayıtlara göre halk bu 
mahkemelere karşı rahatsızlığından dolayı 
hükümetten de uzaklaşmaya başlamıştır. 
Bunun üzerine 1 S Ağustos 1889 tarihli ira
de ile nizarniye mahkemelerinin kapatıla
rak davaların şer'iyye mahkemelerine ha
valesine, sadece ticaret merkezi olan Hu
deyde'deki ticaret mahkemesinin deva
mına karar verilmiştir. Mısır'da da 1875 
tarihinden itibaren karma mahkemeler 
kurulmaya başlanmış, 1881 ve 1883'teya
pılan düzenlemelerle ei-Mehakimü'l-ehliy
ye adlı nizarniye mahkemeleri teşkil edil
miştir. Yine imtiyazlı bir eyalet olan Şarki 
Rumeli vilayetinde de nizarniye mahke
melerine paralel düzenlemeler yapılmış, 
Filibe'de kaza ve sancak mahkemelerinin 
kararlarını temyizen incelemek üzere Di
van-ı Ali-i Muhakemat kurulmuştur. 

Nizarniye mahkemeleri varlığını Osman
lı Devleti'nden sonra bir müddet daha de
vam ettirmiştir. Mahkeme-i Temylz'in yet
kileri 1920'de bir kanunla Sivas'ta geçici 
olarak kurulan Temyiz Heyeti'ne devredil
miştir. 1923'te Temyiz Mahkemesi Eski
şehir'e taşınmış, 1923 tarihli Hey' et-i Tem
yiziyye Merkezinin Eskişehir'e Nakline ve 
Teşkilatının Tevsiine Dair Kanun'la MeM
kim-i Nizarniye Teşkilatı Kanunu'nun bu 
kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 1924'te çıkanlan Mehakim-i Şer-

'iyyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatma 
Dair Ahkamı Muaddil Kanun ile adiiye teş
kilatında köklü değişiklikler yapılmış. isti
naf ve şer'iyye mahkemeleri ilga edilmiştir. 
Böylece nizarniye mahkemelerinin varlığı 
sona ermiştir. 
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NİzAMİYE MEDRESESi 

Nizamülmülk tarafından 
başta Bağdat olmak üzere 

Büyük Selçuklu hakimiyetindeki 
Lçeşitli şehirlerde kurulan medreseler._j 

Nizamülmülk, Şii Fatımiler'in Sünni Ab
basiler'i ve Selçuklular'ı yıpratmak amacıy
la siyasi ve askeri faaliyetlerin yanı sıra il
mi açıdan da yoğun bir propagandaya gi
riştikleri dönemde Ehl-i sünnet akldesini 
güçlendirmek ve devletin ihtiyaç duyduğu 
görevlileri yetiştirmek için ülkenin her ta
rafında medreseler açmaya karar verdi. 
Bu konuda Sultan Alparslan'dan izin alan 
Nizamülmülk onun devrinde ve daha son
ra Sultan Melikşah zamanında Irak-ı Arab, 
Irak-ı Acem, Horasan, Maveraünnehir, Su
riye ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde 
medreseler kurdu. Bunların bir kısmı onun 
ölümünden sonra açılmakla birlikte Bağ
dat Nizarniye Medresesi örnek alındığı için 
hepsi bu adla anılmıştır. Bazı tarihçiler 
(mesela bk. İbn Hallikan, II, 129; Sübkl, V, 
314; Süyütl, ll, 255-256), Nizarniye med
reselerinin İslam tarihinde ilk medreseler 
olduğunu iddia ederlerse de bu doğru de
ğildir (bk. MEDRESE) . 

Bağdat Nizarniye Medresesi. Nizarniye 
medreseleri için,de en meşhuru ve en muh
teşemi olmakla beraber kuruluş tarihi iti-



bariyle en eskisi değildir. "Dünyada eşi ben
zeri olmayacak" ve adını kıyamete kadar 
yaşatacak büyük bir medrese yaptırmaya 
karar veren Nizamülmülk, Bağdat Arnidi 
Ebu Sa'd ei-Kaşi'yi inşaat işlerini yürüt
mekle görevlendirdi. Ebu Sa' d ei-Kaşi med
rese için Dicle nehrinin doğu yakasında 
uygun bir yer seçti. Bu arada bazı binalar 
yıktınlarak enkazları inşaatta kullanıldı (İb

nü'l-Cevzi. el-Muntazam, VIII, 238}; halka 
ait bazı evler de istimlak edildi. Zilhicce 
457'de ( Kasım 1065) inşaatına başlanan 
medrese (İbnü ' I -Esir, X, 49) 1 O Zilkade 459 
(22 Eylül 1 067) tarihinde tamamlanarak 
hizmete açıldı (a.g.e., X, 55) . Medrese ho
ca ve öğrencilere mahsus odalar, dersha
neler, mescid, kütüphane, yatakhane, ye
mekhane, hamam gibi bölümlerden olu
şan bir külliye niteliğindeydi. 

Nizamülmülk'ün katılamadığı Bağdat Ni
zamiye Medresesi'nin açılış törenini Ebu 
Sa'd ei-Kaşi idare etti. Devlet erkanı, ule
ma ve her tabakadan halkın iştirak ettiği 
törene Nizamülmülk'ün medreseyi adına 
inşa ettirdiği , yönetim ve müderrisliğini 
kendisine tevdi ettiği Ebu İshak eş-Şirazi'
nin açılış dersini vermeyi taahhüt etmesi
ne rağmen gelmediği görüldü ve şehrin her 
tarafında arandığı halde bulunamadı . Bu
nun üzerine Ebu Sa'd ei-Kaşi açılış dersini 
İ bnü's-Sabbağ ' ın vermesini rica etti. İb
nü's-Sabbağ , muhtemelen Nizamülmülk'
ten veya Ebu İshak eş-Şirazi'den çekindiği 
için bu görevden affını istediyse de şeh
rin zengin tüccarlarından Ebu Mansur b. 
Yusuf'un kendisine kefil olması üzerine 
medresede ilk dersi verdi. Kendisine med
resenin gasbedilmiş arazi üzerinde yaptı
rıldığı söylendiği için açılışa katılmadığı an
laşılan Ebu İshak eş-Şirazi, Nizamülmülk 
ve öğrencilerin ısrarı , nihayet halifenin rica
sı üzerine orada ders vermeyi kabul edince 
yirmi gün sonra İbnü's-Sabbağ'ın yerine Ni
zamiye Medresesi müderrisliğine getirildi. 

Nizamülmülk medresenin her türlü ihti
yacını karşılamak için vakıflar kurdu. Med
resenin yakınında yaptırdığı çarşı ile birlik
te arazi, hamam ve dükkaniarın gelirlerini 
müderris ve öğrencilere tahsis etti. Med
resenin vakfiyesi Irak Arnidi Ebu Nasr'ın 

düzenlediği bir törende okundu, bu tören
de halifenin veziri Fahrüddevle İbn Cehir'in 
oğlu Ebü'I-Kasım . HaşimTier'le Ali eviadının 
nakibleri, eşraf ve kadılkudat hazır bulun
du ( İ bnü ' l-Cevzl . el-Muntazam, VIII , 256) . 
Vakfiyede medresenin Şafiiler için yaptırıl
dığı , medreseye vakfedilen arazi, çarşı ve 
dükkaniardan elde edilen gelirlerin onlara 
tahsis edildiği , medreseye Şafii bir mü
derris, bir vaiz, bir hazinü'l-kütüb, bir muk-

ri, Arap dili ve gramerini öğretecek bir ho
ca tayin edileceği (a.g.e., lX, 66) ferraş ve 
kapıcıların da Şafii olması gerektiği belir
tilmiş , ayrıca naib, mütevelli, muid, vaiz, 
müftü, nazırü' l -vakf, hazinü'l-kütüb, hat
tat, müstensih ve hadimlerden oluşan 
personele de vakıf gelirlerinden tahsi
sat ayrılacağı ve vakfın yönetiminin Niza
mülmülk ve eviadına ait olduğu kaydedil
miştir. 

Nizarniye müderrisleri ilk zamanlarda 
seçkin alimler arasından bizzat Nizamül
mülk tarafından seçilip görevlendirilmiştir. 

Nitekim 483'te ( ı 090) Ebu Abdullah et
Taberi ile Ebu Muhammed Abdülvehhab 
eş-Şi razi ve 484'te ( ı 09 ı ) Gazzali'nin Niza
mülmülk'ün menşuruyla Nizarniye Med
resesi'ne müderris tayin edildiği bildiril
mektedir (ibnü'l-Esir, X, 185; İbn Hallika n, 
IV, 217). Daha sonra bir süre Nizamül
mülk'ün soyundan gelenlerin yanında ve
zirler. sultanlar ve halifeler tarafından da 
müderris görevlendirildiği görülmektedir. 
Babasının sağlığında ona vekaleten med
resenin işleriyle ilgilenen Nizamülmülk'ün 
oğlu Müeyyidülmülk, Ebu Sa'd Abdurrah
man b. Me'mun ei-Mütevelli'yi müderris 
tayin etmişse de babası bunu kabul etme
yip yerine Ebu Nasr İbnü's-Sabbağ'ı getir
miştir (İbnü' l -Es!r, X, 132; İbn Hallikan, lll, 
ı 33). 513'te (ı ı ı 9) İbnü't-Taberi, Sultan 
Mahmud b. Muhammed Tapar ve 614'te 
( ı 217) Ebu Abdullah Yahya b. Fadlan ha
life tarafından müderrisliğe getirilmiştir. 

Nizarniye Medresesi'nin mütevellisi ol
duğu bilinen Süleyman b. Nizamülmülk'ün 
637'de ( ı 240) ölümünden sonra müderris
ler halifeler tarafından tayin edilmeye baş
lanmıştır. 712'de ( 1312) Nizarniye ve Müs
tansıriyye medreselerinin idaresi Nakibü'n
nukaba Şerif İzzeddin Ebü'l-Fazl el- Haşi
mi'ye verilmiştir. Nizarniye müderrisleri 
süresiz olarak göreve getirilirdi. Mesela 
Ebu İshak eş-Şirazi vefatma kadar on ye
di yıl müderrislik yapmış ve 476'da ( ı 083) 
ölümü üzerine hatırasına hürmeten med
rese bir yıl kapalı tutulmuştur. Nizarniye 
Medresesi'ne genelde sadece bir müderris 
tayin edilirdi, ancak iki müderrisin görev
lendi rildiği de görülmektedir. Böyle du
rumlarda müderrisler, Ebu Abdullah et
Taberi ile Ebu Muhammed Abdülvehhilb 
eş-Şirazi örneğinde olduğu gibi nöbetieşe 
ders vermiştir (İbnü ' I-Cevzl, el-Muntazam, 
IX, 53; İbnü ' l -Esir, X, 185; Bündar1, s. 81). 
Nizarniye Medresesi'ne müderris tayin edi
len alimiere siyah cübbe giydirilir, sarık ve 
şal hediye edilirdi. Görevinden ayrılan mü
derris cübbe ve sarığını iade etmek zorun
daydı (Ali Mazaheri , s. 166) . 

NiZAM iYE MEDRESESi 

İslam dünyasında eriştiği şöhretten do
layı bazı alimierin Bağdat Nizarniye Med
resesi'nde ders verebilmek için birbirleriy
le yarıştıkları ve bu isteklerini her vesileyle 
dile getirdikleri (İbn Hallikan lll, 36 1). hat
ta bu uğurda mezheplerini bile değiştir

dikleri kaydedilmektedir. Ahmed b. Ebü'I
Feth Ali ve Vecih b. Dehhan gibi Hanbeli 
alimleri bunlar arasında sayılabilir. İbnü's
Sabbağ , Ebu İshak eş-Şirazi. Ebu Sa'd Ab
durrahman b. Me'mun el-Mütevelli. Şerif 
Ebü'l-Kasım ed-Debusi, Ebu Abdullah Hü
seyin b. Ali et-Taberi, Ebu Muhammed 
Abdülvehhilb eş-Şirazi. Kiya el-Herrasi, 
Gazzali, Ebu Bekir Muhammed b. Ali eş
Şaşi, Hatib et-Tebriz! ve İbn Berhiln, bu 
medresede görev yapan ünlü müderrisler 
arasında zikredilebilir. 

Bağdat Nizilmiye Medresesi'nde ve muh
temelen diğer medreselerde okutulan baş

lıca dersler şunlardır: Kur'an-ı Kerim ve 
Kur'an ilim leri. hadis, Şafii fıkhı ve usulü, 
Eş' ari kelamı. Arap dili ve edebiyatı , riya
ziye ve feraiz. Ders saatleri mevsimlere, 
dersin niteliğine, müderrislerin ilmi mer
tebesine göre değişirdi. Dersler hafta bo
yunca öğleden önce başlar, öğle , ikindi ve 
yatsı namazlarından sonra da devam eder
di. Ahmed b. Muhammed b. Serhan'ın ba
zan gün boyu, bazan da gece seher vak
tine kadar ders verdiği kaydedilmektedir. 
Cuma günü öğleden sonraki saatler ha
dis imlası , vaaz ve hitabete ayrılmıştı. Ya
şı yirmiyi geçmiş olan öğrencilerin kabul 
edildiği medresede öğretim süresi dört 
yıldı . Medresenin yanı başında yaptırılan 
kütüphane oldukça zengin kitap koleksi
yonuna sahip olduğundan müderris ve öğ
renciler diğer şehirlere gitmek zorunda 
kalmazlardı. Kütüphane inşaatı tamam
lanınca Ebu Zekeriyya Hatlb et-Tebrlzi'yi 
hazinü dari'I-kütüb tayin eden Nizamül
mülk kütüphaneyi zenginleştirrnek için 
büyük gayret göstermiş ve kendisine he
diye edilen kitapları medreseye vakfetmiş

t ir (İbnü ' l-Cevzl , el-Mun ta;;:am, VIII, 60). 
Kütüphanede yaklaşık 6000 cilt kitabın bu
lunduğu rivayet edilir. 51 O ( 1116) yılında 
çıkan yangında kütüphane binası yanar
ken, kitaplar öğrencilerin büyük fedakar
lıklarıyla kurtarılmıştır (İbnü ' l -Esir, X, 523). 
Abbasi Halifesi Nasır-Lidlnillah 589'da 
(ı ı 93) kütüphaneyi yeniden inşa etmiş 
ve sarayındaki binlerce cilt kitabı bağışla

yarak burasını İslam dünyasının en değer
li koleksiyonlarına sahip bir kütüphane ha
line getirmiştir (a.g.e., XII , 104). İbnü ' n
Neccar el-Bağdactl 643'te ( 1245) kitapla
rını bu kütüphaneye bağışlamıştır. Bağdat 

Nizarniye Medresesi'nin Moğol istilası sı-
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rasında (65611258) zarar görmediği söyle
nirse de (Erünsal , XIV, 245) zengin kütüp
hanesinden günümüze hiçbir eser intikal 
etmemiştir (a.g.e., a.y.). Bağdat Nizarni
ye Medresesi'nde öğrenim gören meşhur 
şahsiyetlerden bazıları şöylece sıralanabi

lir: İbn Tilmert, Ebu Bekir İbnü'I-Arabl, İbn 
Ebu Rendeka et-Turtuşl. Ebü'I-Kasım İbn 
Asakir, İbn Ebü'I-Hadld, Abdüllatlf ei-Bağ
dadl. İmadüddin ei-İsfahanl (geniş bilgi 
için b k. M. Asa d Talas, s. 97- ı 02; Sald-i 
Neflsl, !X/1-2 ı 19671. s. 89-91 ). İbnü'I-Kala
nisl, Nizamülmülk'ün ilimle meşgul olan 
12.000 kişiye maddi yardımda bulunduğu
nu kaydeder (Tanf:J.uDım.aş~. s. 200). Niza
mülmülk'ün rakip ve düşmanlarının Sul
tan Melikşah'a onun her yıl medreseye 
ve ribatlara 300.000 (veya 600.000) dinar 
harcadığını, bu meblağın kendilerine ve
rilmesi halinde İstanbul'u bile fethedebi
leceklerini söyledikleri, sultanın Nizamül
mülk'ten bu konuda bilgi aldıktan sonra 
onu haklı bulup bütün hazinenin emrinde 
olduğunu ifade ettiği kaydedilir (Ahbarü'd
deuleti's-SelcO.kıyye, s. 46) . Beytülmalin 
onda birini teşkil eden bu meblağ Niza
mülmülk'ün emrine tahsis edilen paradan 
sağlanmıştır (Zekeriyya b. Muhammed el
Kazvlnl, s. 412) . 

504 ( 111 O) ve 607 ( 121 O) yıllarında ona
rım geçiren Bağdat Nizarniye Medresesi 
580'de (1 ı 84) İbn Cübeyr, 727'de (ı 327) 
İbn Battuta tarafından ziyaret edilmiştir. 
İbn Cübeyr bu medresenin Bağdat'ın en 
büyük ve en meşhur medresesi olduğu
nu söyler (er-Rif:ıle, s. 205). İbn Battuta ise 
medresenin güzelliğinin darbımesel haline 
geldiğini belirtir (er-Ri/:ıle, s. 225). Yaygın 
kanaate göre Nizarniye Medresesi'nin yıl
dızı bizzat halifenin himayesindeki Müs
tansıriyye Medresesi'nin açılmasının ardın
dan (631/ 1234) sönmeye başlamıştır. 641 
(1243), 646 (1248) ve 652 (1254) yılların
da Dicle nehrinin taşması sebebiyle üç de
fa tahribata maruz kalan Nizarniye Med
resesi'nin -farklı görüşler bulunmakla bir
likte- Moğol istilası sırasında büyük ölçü
de zarar gördüğü ve bu tarihten itibaren 
gerileme dönemine girdiği söylenebilir. 
Medresede ilmi hayat İlhanlılar ve Celayir
liler devrinde bir süre daha devam ettiyse 
de Sünniliğin bölgede güç kaybetmesi ve 
Arapça'nın hakim dil olmaktan çıkması yü
zünden giderek eski itibarını kaybetmiş
tir. 672 (1273-74) yılında medresenin çar
şısı yandığında Alaeddin Ata M elik ei-Cü
veynl vakfın gelirleriyle çarşıyı tamir ettir
miştir. Bağdat Nizarniye Medresesi'nde 
eğitim öğretim faaliyetlerinin ne zaman 
sona erdiği tesbit edilememektedir. İb-
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nü'I-Akül'i'nin (ö. 797/1394) burada müder
ris olduğu, Flruzabacfı'nin de 1345-1353 yıl
larında Bağdat kadısı ve Nizarniye Medre
sesi müderrisi Abdullah b. Bektaş'ın ya
nında muld olarak görev yaptığı bilindi
ğine göre (İbnü'I-İmad , VI, 35 1; DİA, XIII, 
143) VIII . (XIV.) yüzyılda faaliyetini sürdür
mekteydi. 

Nişabur Nizarniye Medresesi. inşa tarihi 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. İlk Niza
miye medreselerinden biri olan bu medre
seyi Nizamülmülk'ün imamü'I-Haremeyn 
ei-Cüveynl adına yaptırdığı, Cüveynl'nin bu
rada yirmi yıldan fazla ders verdiği riva
yet edilir. Cüveynl'nin, Sultan Alparslan'ın 
saltanatının ilk yıllarında kurulduğu anla
şılan (İbn Halikan, lll , ı 67) Nlşabur Med
resesi'ndeki derslerine 300-400 öğrenci
nin devam ettiği kaydedilmektedir (İbnü'I
Cevzl, el-Munta?am, IX, 249). Gazzan, Ebü'I
Kasım ei-Kuşeyrl'nin oğlu Ebu Nasr Ab
dürrahlm ei-Kuşeyrl ve Muhammed b. 
Ahmed ei-Mervezl, Cüveynl'den sonraki 
müderrisler arasında zikredilebilir. 

İsfahan Nizarniye Medresesi. Nizamül
mülk bu şehirde Mescid-i Cum'a'nın ya
nında güzel bir medrese yaptırmış, mas
raflarını karşılamak üzere zengin vakıflar 
tahsis etmiş. müderrisliğine Merv'de va
azını dinleyip etkilendiği Ebu Bekir Sad
reddin Muhammed b. Sabit ei-Hucendl'yi 
tayin etmiştir. Hucendl müderrisliğin ya
nı sıra vakfın mütevellisi olarak da görev 
yapıyordu. Hucendl ailesinin çoğu Sadred
din Iakabıyla anıldığı için bu medrese Sad
riyye ismiyle de tanınmıştır. Aynı aileden 
Fahreddin Ebü'I-Mearı ile Ebu Said b. Ebu 
Bekir de burada müderris olarak görev 
yapmıştır. Muhtemelen Bağdat Nizarniye 
Medresesi'yle aynı tarihlerde inşa edilen 
bu medresenin büyük bir kütüphanesi bu
lunduğu ve VIII. (XIV.) yüzyılda faal olduğu 
belirtilmektedir. 

Belh Nizarniye Medresesi. Yine Nizamül
mülk'ün yaptırıp Ebü'I-Kasım Abdullah b. 
Tahir'i müderris tayin ettiği bu medrese 
548'de (ı 153) Oğuz istilası sırasında tah
rip edilmiştir. Edip ve şair Reşldüddin Vat
vat bu medresede okumuştur. 

Musul Nizarniye Medresesi. Musul Niza
miyye Medresesi ile Cezlre-i İbn Ömer 
Medresesi'nin aynı medrese olması muh
temeldir. Ebu Şame, Cizre'deki (Cezlre-i 
İbn ömer) medresenin güzel bir medre
se olduğunu ve Nizamülmülk'ün "Radıy
yü emlri'l-mü'minln" lakabından dolayı Ra
dıyyüddin Medresesi adıyla anıldığını kay
deder (Kitabü'r-Rauzateyn, ı. 98) . Kadı Ebu 
Hamid Muhammed b. Muhammed ei-Mev-

sıl! eş-Şehrezurl 586'da (ı ı 90) vefatma 
kadar burada müderrislik yapmış. Kadı 
Ebu Bekir Muhammed b. Ali el-Halid! es
Sedld ile Ebü'l-Abbas Ahmed b. Nasr ei
Enbarl ed-Dünbell de burada ders ver
miştir (N urullah Kisal, s. 245 vd ) Med
resenin mermer mihrabı günümüze inti
kal etmiştir (Said ed-Divecl, s. 344). 

Basra Nizarniye Medresesi. Ne zaman 
yapıldığı ve hocalarının kimler olduğu bi
linmemektedir. Hille Arap Emlri Sadaka 
b. Mansur 499'da (i 105) Basra'yı ele ge
çirince Abbasller bu medreseye sığınınış
tır (İbnü'l-Eslr, X, 404). Bağdat Nizarniye 
Medresesi'nden daha geniş olduğu kayde
dilen bu medrese Halife Müsta'sım- Bil
lah'ın (ı 242- ı 258) son günlerine kadar 
ayakta kalmış. enkazı Basra'da yine Niza
miye adıyla anılan başka bir medresenin 
inşaatında kullanılmıştır (Sa!d-i Neflsl, s. 
70). Ebü'I-Fazl Muhammed b. Kennan b. 
Hamid b. Tib ei-Enbarl medresenin bili
nen yegane müderrisidir (Nacl Ma'rOf, 
'Ulema'ü'n-Ni?amiyyat, s. 72). 

Herat Nizfuniye Medresesi. 478'de ( 1085) 
faal olduğu bilinmektedir. Ebu Said Muh
yiddin en-Nisaburl'nin müderrisliği sıra
sında Şafiiler'le Hanbeliler arasında olay
lar çıkması üzerine Nizamülmülk duruma 
el koyup olayları bastırmış . ardından Ebu 
Bekir Muhammed b. Ali eş-Şaşl'yi Gazne'
den Herat'a çağırıp Her at Nizarniye Med
resesi'nde görevlendirmiş ve Şaşl ölümü
ne kadar ( 48 5/ ı 092) bu görevini sürdür
müştür. Medrese Hüseyin Baykara zama
nında yeniden inşa edilmiştir (NOrullah 
Kisal. s. 248). 

Merv Nizarniye Medresesi. Nizamülmülk, 
Mervüşşahican'da yaptırdığı bu medrese
ye Hanefi iken Şafii mezhebine geçen Ebü'I
Muzaffer es-Sem'anl'yi müderris tayin et
miş (468/1075-76). Ebü'I-Feth Es'ad el-Me
rum de ona vekaleten bu medresede ders 
vermiştir (diğer hocaları için bk. a.g.e., s. 
241 vd.). Medresenin zengin bir kütüpha
nesi olduğu belirtilmektedir. 

Amül Nizarniye Medresesi. Taberistan'ın 
Amül şehrinde kurulan medresede Abdül
vahid b. İsmail er-Ruyanl. Ebü'I-Fevaris Hi
betullah b. Sa'd ve Abdülkerlm eş-Şalusi 
müderrislik yapmıştır (İbn isfendiyar, s. 
123; NOrullah Kisal, s. 229-230). 

Ayrıca Hargird (Harcird-Kuhistan) Rey, 
BQsenc (FOsenc, Herat yakınlarında), Za
hir ( Kafkasya'da Gence yakın larında). Ku
düs, Halep, Dımaşk. Konya ve Harizm böl
gesinde de Nizarniye medreselerinin bu
lunduğu rivayet edilirse de haklarında ye
terli bilgi yoktur. Bunların bir kısmının Ni-
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zamülmülk'ün ölümünden sonra kuruldu
ğu ve Nizarniye medreseleri örnek alına
rak yapıldığı için bu adla anıldığı söylene
bilir (Köymen, lll , 358-359; NGrullah Ki
sal, S. 229-252). 

Nizarniye medreselerinin devrin siyasi, 
ilmi ve dini hayatı üzerinde büyük tesiri 
olmuş, birçok sultan, halife ve devlet ada
mı Nizamülmülk'ün yolunu izleyerek ken
di adiarına medreseler inşa ettirmiştir. Ni
zamiye medreseleri dini ilimierin ve özel
likle Şafii fıkhının gelişmesine önderlik et
miş, hilfıf, cedel, usul ve ketarn ilimlerinde 
büyük gelişmeler sağlanmış, bu konularla 
ilgili çok sayıda kitap telif edilmiştir. Şafii 
mezhebi yaygınlık kazanmış, ŞIT- İsmaill dü
şünceye set çekilmiştir. 

Bu medreseler plan, teşkilat ve müfre
datlarıyla tarihte bir dönüm noktası teşkil 
etmektedir. Daha önceki medreseler özel 
kuruluşlar olduğu halde Nizarniye medre
seleri devlet himayesinde ortaya çıkmış
tır. Diğer medreseterin dini eğitimin dışın
da özel bir hedefi bulunmazken Nizarniye 
medreseleri aynı zamanda siyasi amaç
larla kurulmuş, bilhassa Şii-Batıni düşün
cenin sağlam delillerle bertaraf edilmesi, 
ve topluma Eş' ari-Şafii düşüncenin benim
setilmesi amaçlanmıştır. Kuzey Afrika ve 
Endülüs'te her çeşit yeniliğe karşı çıkan 
eğitim kurumları bu medreselerden etki
ten miş, Bağdat Nizarniye Medresesi'nde 
okuyan İbn Tümert, Mağrib'e döndükten 
sonra Sünni medreseterin müfredatı üze
rinde büyük değişiklikler gerçekleştirmiş
tir. Salerno, Paris ve Oxford gibi Batı'da 
kurulan üniversitelerin de Nizarniye med
reselerinden etkilendiği ileri sürütmekte
dir (H itti, Ii, 631; Sayılı, s. 34-39). 

Nizarniye medreseleri bazı yönlerden 
eleştirilmiştir. Bu eleştiriterin bir kısmı şöy
lece sıralanabilir: Eğitim öğretim Şafii mez-

hebiyle sınırlı kalmış, bu durum diğer Sün
ni mezheplere ilginin azalmasına ve onla
rın dışlanmasına sebep olmuş , bu mez
heplere mensup ulema ve fukahadan yete
rince istifade edilememiştir. Felsefe ders
lerinin okutulmaması hür düşüncenin ge
lişmesini engellemiştir. Özellikle Mavera
ünnehir uleması, müderris ve öğrencile
re maaş ve burs verilmesini ilmin itibarı
nı düşüren bir davranış olarak değerlen
dirmiş, ilmin para karşılığında öğretilme
sini doğru bulmadıklarını belirtmişlerdir. 
Nizarniye medreseleriyle birlikte siyaset 
adamlarının ilmi hayata müdahale yolu 
açılmış, iliimierin ve şairterin siyaset ve 
devlet adamlarını övmeleri ilmin ve şiirin 
aleyhine olmuştur. 
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[!®;] ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

NizAMiYYE 
( ;ı:_;..Uiı,;JI ) 

Çiştiyye tarikatının 

Nizameddin Evliyil'ya 
(ö. 725/ 1325) 

nisbet edilen kolu 
(bk. ÇİŞTİYYE; NizAMEDDiN EVLİYA). 

L ~ 

L 

L 

Nİ ZAMLAR 

(bk. HAYDARARAn NİZAMLIGI). 

NİZAMŞAHİ 
( ~L!ı ı"lliı.i) 

HOrşah b . Kubad Hüseynt Nizamşahi 
(ö. 972/ 1565) 

Tarib-i lfutbi adlı eseriyle tanınan 
Hindistanlı tarihçi . 

~ 

~ 

Irak-ı Acem'de doğdu . Nizamşahi Hü
kümdarı Burhan Nizarnşah zamanında 
(1510-15 54) İran'dan Hindistan'a göç edip 
başşehir Ahmednagar'a yerleşti. Şii inan
cını benimseyen Burhan Nizamşah, Nizam
şahi'yi dostluk kurmak istediği Safevi Hü
kümdarı Şah Tahmasb'a elçi olarak gön-
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