
Rev Medresesi'nin pla n ı 

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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NizAMiYYE 
( ;ı:_;..Uiı,;JI ) 

Çiştiyye tarikatının 

Nizameddin Evliyil'ya 
(ö. 725/ 1325) 

nisbet edilen kolu 
(bk. ÇİŞTİYYE; NizAMEDDiN EVLİYA). 
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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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NiZAMSAH1 

derdi. Receb 95Z'de (Eylüll 545) Rey şeh
rine ulaşan Nizamşahl, Şah Tahmasb'ın 
maiyetinde bir buçukyıl kadar kaldı; 953'
te ( 1546) Gürcistan ve Şirvan'a düzenle
nen seferlere iştirak etti. 954'te ( 154 7) 
İran elçilik heyetiyle beraber Ahmedna
gar'a döndü. Daha sonra da zaman za
man İran'a gidip geldi. Nizamşahl, Ahmed
nagar'dan sonra GGikünde'ye giderek Ku
tubşah'iler'in hizmetine girdi. Z5 Zilkade 
97Z'de (24 Haziran 1565) GGikünde'de ve
fat etti. 

Tarf{ı-i Kutbf'nin (Tarfl]-i Elçi-i N[?am 
Şahf) British Museum'da kayıtlı nüshası 
(Or. , nr. 153) 97Z'de ( 1565) yazılmış olup 
969 ( 1 561-62) yılındaki hadiseler le sona 
ermektedir. Aynı yerde bulunan farklı ta
rihlerde istinsah edilmiş iki nüshaya son
radan bazı ilaveler yapılmış ve eser 1 zoo 
(1786) yılına kadar getirilmiştir (EJ2 [İng . ], 

VIII, 73) Eserin GGikünde'de Sultan İbra
him Kutubşah'ın saltanatı devrinde ( 15 50-
1580) telif edildiği ve bu sebeple Tarf{J-i 
Kutbf adının verildiği anlaşılmaktadır. İn
giltere, Hindistan ve Türkiye'de (Süleyma
niye Ktp., Esad Efendi, nr. 2137) çeşitli 
yazma nüshaları bulunan eser bir mukad
dime ile birbirinden farklı hacimlerde yedi 
bölümden (makalat) oluşmaktadır. Her bö
lüm alt başlıklara (güftar) ayrılmakta ve 
her başlıkta bir hükümdarın dönemi ele 
alınmaktadır. Yazar mukaddimede gele
neksel usulde Hz Adem'den başlayarak 
peygamberler tarihini anlatır. İlk bölümde 
İslam öncesi İran, Yemen ve Arabistan 
hakkında bilgi verilir. İkinci bölüm Hz Pey
gamber, Hulefa-yi Raşidln, Emevller ve 
1 ZS8 yılında Bağdat'ın düşmesine kadar 
Abbasl halifelerine ayrılmıştır. Üçüncü bö
lümde bazı mahalli hanedanlardan, dör
düncü bölümde Cengiz Han ve halefierin
den bahsedilir. Beşinci bölüm Türkistan'
da Timur'un yükselişi, onun halefieri ve 
Hindistan'da Ekber Şah'a kadar Babürlü
ler'in tarihi hakkındadır. Altıncı bölüm Ka
rakoyunlu, Akkoyunlu, Safeviler ve Osman
lılar'a tahsis edilmiştir. Son bölümde Delhi 
sultaniarına dair bilgi veren Nizamşahl ki
tabında İbn Cerlr et-Taberl, Beyzavi, Ham
dullah el-Müstevfi ve Handmlr gibi tarihçi
lerio eserlerinin yanı sıra kendi şahsi tec
rübelerinden ve güvenilir insanlardan edin
diği şifahl bilgilerden istifade etmiştir. 

Eserde başka kaynaklarda yer almayan 
bilgilere de rastlanmaktadır. Mesela Timur 
dönemi için zikrettiği kaynaklar arasında 
Babür'ün katibi Şeyh Zeyn-i Hafl'nin Va
Jp'at-ı Zeyn'i dikkat çeker. Aynı şekilde bu 
bölümde Hümayun Şah'ın Gucerat Sultanı 
Sahadır Şah ve Afganlı Şlr Şah Sur ile iliş-
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kileri hakkında önemli bilgiler bulunmak
tadır. Karakoyunlular'ın Şah Tahmasb ve 
GQ!künde'deki Kutubşah'iler'le münase
betlerine dair bilgiler de güvenilir bilgiler 
arasındadır. 
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NİZAMŞAIIILER 

Hindistan'da hüküm süren 
bir İslam hanedam 

(1490-1636). 

Behmen'i Sultanı Mahmud Şehabeddin'in 

vekili Hasan Nizamülmülk Bahri'nin oğlu 
Melik Ahmed tarafından kurulmuştur. Me
lik Ahmed, 1489 yılında Mahmud Şehabed
din'in tahrikleri sonucu babasının öldürül
mesi yüzünden ayaklanarak Maharaştra'
da babasının iktaı olan Junnar ve civarını 
ele geçirdi. Üzerine gönderilen Behme
nl ordusunu NikepQr'da bozguna uğratıp 
başkumandan Cihangir Han ve diğer ko
mutanları öldürttü. Bu zaferin ardından 
Nizarnşah Bahri unvanıyla adına hutbe 
okutarak bağımsızlığını ilan etti (895/1490). 

M elik Ahmed bir süre sonra Nizarnşah 
Bahri unvanını kullanınarnayı uygun bul
du. Bu durum Behmenl Sultanı Mahmud 
ŞeMbeddin'i memnun etti ve ondan is
yan eden Konkan Valisi Sahadır O'ilanl'ye 
karşı destek istedi. İsyanın bastırılması 
üzerine Konkan topraklarının büyük kıs
mı Ahmed Şah'a verildi. Melik Ahmed 900 
(1495) yılında kurduğu Ahmednagar şeh
rini başkent yaptı. 90S'te ( 1500) Devleta
bad'ı ele geçirmesiyle birlikte hükümran
lığı bugünkü Maharaştra bölgesinin öte
sine geçerek kuzeyde Handeş önlerinden 
güneydeki Poona, Çakran ve ŞolapQr'a, 
batıda Konan kıyılarından doğudaki Haven
dana sahillerine kadar büyük bir alana ya
yıldı. 

MelikAhmed'in ölümünün (915/1510) 
ardından yedi yaşındaki oğlu Burhan, Niza
mülmülk unvanıyla tahta geçti. Mükem
mel Han da ona naib tayin edildi. Bu dö
nemde SicapOr'da Adilşah'iler, Berar'da 
imactşah'iler ve GQ!künde'de Kutubşah'iler, 

Behmen1ler'den ayrılıp bağımsız hale gel
diler. Sultan Mahmud Şehabeddin ise Bl
der' deki naibleri Kasım Ber1d ve oğlu Ali 
Berld tarafından yönetilen zayıf bir şahsi
yet durumuna düştü . 

BlcapCır'da hüküm süren Adilşah ve Be
rar'da hüküm süren imadşah, Burhan Ni
zamşah'ın saltanatının başlarında Ahmed
nagar şehrine göz diktiler. Şehrin civarın
daki bazı kaleleri Adilşahller zaptetti. Bü
yüyünce devlet işlerini bizzat eline alan 
Burhan Nizamşah, zaman zaman ciddi sı
kıntılarla karşılaşmakla birlikte yirmi yıl 
boyunca topraklarını korumayı başardı. 
Gucerat Sultanı Sahadır Şah 1531 'de bü
yük bir ordu ile Nizamşah 'ın topraklarına 

girdi. Kendisini savunamayan Nizamşah, 
Sahadır Şah'ın hükümdarlığını tanımak zo
runda kaldı. Makamında bırakılan ve 1 S3T
de iran'dan göç eden Şii alimi Şah Tahir'
den etkilenen Burhan Nizarnşah ŞiTiiği be
nimsedi. Şi'iliğe karşı çıkan Sünni uleması 
şiddetli baskı altına alındı. Ahmednagar ve 
Safevi sarayları arasında dostane ilişkiler 
kuruldu ve karşılıklı elçilik heyetleri gön
derildi. Burhan Nizarnşah ayrıca B'icapQr'
daki Adilşah ve GO!künde'deki Vicayana
gar racasıyla yakın ilişkiler geliştirdi. 

Burhan Nizarnşah ölünce (961/1554) ye
rine oğlu Hüseyin Nizarnşah geçti. Hüse
yin Nizamşah'ın kardeşlerinden bazıları 
kendisine biat etmediler. Bunlardan Ab
dülkadir Sünni idi. Hüseyin Nizamşah 'ın 

diğer iki kardeşi amcaları Sultan İbrahim 
Adilşah'ın yanına sığındı. Bütün bunlar ra
kip orduların çatışmasına ve tahribata yol 
açtı . Ahmednagar şehri yağma ve tahrip 
edildi. İki yıl süren savaş ve karışıklıklar sı
rasında Parenda'dan Junnar'a, Ahmedna
gar'dan Devletabad'a kadar bütün bölge 
Nizamşahller'in elinden çıktı . Hüseyin Ni
zamşah ağır barış şartlarını kabul ederek 
tahtını koruyabildi. 

Hüseyin Nizamşah'ın bu mağ!Obiyeti ve 
itibar kaybı Dekken bölgesinde güç den
gelerini Vicayanagar racası lehine değiş
tirdi. itibarını yeniden kazanmak isteyen 
Hüseyin Nizamşah, komşu müslüman sul
tanlarla meselelerini çözerek ortak düş
manları olan racaya karşı onları birleştir

meyi başardı. 1 564 yılında Malaprabha ve 
Krişna nehirleri arasında Bannihata de
nilen yerde yapılan savaşta raca esir alın
dı, askerleri dağıtıldı . Hüseyin Nizarnşah 
1565'te ölünce oğlu M urtaza küçük yaşta 
tahta geçti. Naiblik görevini üstlenen an
nesi Honza Hümayun kardeşleri Tae Han 
ve Aynülmülk'ün desteğiyle yönetime ha
kim oldu. Ancak M urtaza Nizarnşah sal-


