
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-



tanatının altıncı yılında yönetimi güçlü bir 
kumandan ve naib olan Çingiz Han'a dev
retti (1571). 

Çingiz Han, 1574'te Berar kumandanı 
Tufal Han'ı yenerek bütün Berar bölgesi
ni Nizamşahl topraklarına kattı. Ardından 
Blder bölgesini ele geçirdi. Bu durumdan 
rahatsız olan diğer Dekken sultanları Ni
zamşah'a karşı ittifak oluşturunca Nizam
şah geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak 
geri çekilirken Handeş'i işgal etti, Burhan
pür'u yağmalayarak ateşe verdi. Aslrgarh 
Kalesi'ne sığınan Handeş Sultanı Miran ll. 
Muhammed Şah, müttefiklerinden bek
lediği desteği alamayınca savaş tazminatı 

ödemek suretiyle barış yaptı. Çingiz Han'ın 
Nizamşahl sarayında çok güçlü bir kişi ola
rak temayüz etmesi muhaliflerini kıskan

dırdı ve zehirlenerek öldürüldü. Onun ye
rine getirilen naib Salabet Han dönemin
de ticaret, sanat ve kültür alanında ilerle
meler kaydedildi, refah arttı. yeni eğitim 
kurumları açıldı , barış ve huzur hakim ol
du. isyan eden Şehzade Burhan mağlüp 
edilerek hapse atıldı (988/1 580). Bir müd
det sonra da Sultan M urtaza akli dengesi
ni yitirdi. Bu dönemde Salabet Han'ın ger
çek hükümdar gibi hareket etmeye başla

ması bazı kumandanlar arasında hoşnut
suzluğayol açtı. 993'te (1585) Burhan Han 
hapisten kaçarak im paratar Ekber Şah'ın 
Lahor'daki sarayına sığındı. 

1586'da Salabet Han'ın hakimiyeti kay
betmesiyle kargaşa başladı. Ertesi yıl Mur
taza Nizamşah'ın ölümüyle birlikte Nizam
şahller çöküş sürecine girdi. Murtaza'nın 
yerine geçen Şehzade Hüseyin Nizamşah'ın 
naib olarak tayin ettiği Mirza Han halka 
karşı gaddarca davrandı. Bu ortamda Dek
kenli kumandanlar Şehzade Burhan'ın on 

Nizamşahi Sultaniiğı 

iki yaşındaki oğlu İsmail'i tahta geçirdiler 
(998/1 589). ll. Hüseyin Nizarnşah ve adam
ları öldürüldü. İsmail Nizarnşah dönemin
de Şiiliğin yerini tekrar Sünnilik aldı. Bu 
arada Berar'da ayaklanmalar başladı. Bl
capür Sultanı Adilşah karışık durumdan 
faydalanarak Nizamşahl topraklarını işgal 
etti. Adilşah'a Parenda Kalesi'yle birlikte 
275.000 altın sikke verilerek barış sağla
nabildi. 

Babürlü Sultanı Ekber Şah 1591'de ken
disine sığınan Burhan Han'ı oğlu İsmail Ni
zamşah üzerine sefere memur etti. Ayrı
ca Ma.Jva subedan ile Handeş Hükümdan 
Raja Ali Farüki'den Nizamşahller'e karşı 
kendisine yardım etmelerini istedi. Bur
han Han, ll. Burhan Nizarnşah unvanıyla 
tahta geçti ve yönetime hakim oldu (Re
ceb 999 1 Mayıs I 59 ı). ll. Burhan Nizam
şah zamanında Şiilik tekrar devletin res
ml mezhebi haline geldi. Il. Burhan, Adil
şah tarafından zaptedilen yerleri ve kale
leri geri almak için Blcapur sınırlarına ka
dar gitti. Yapılan savaşta kayıplar veren 
Nizamşah, Güney Hindistan'da Ekber Şah'a 
karşı müslüman sultanların birliğini iste
yen Handeşli Raja Ali Faruki'nin aracılığı 
ile barış yapmayı kabul etti. 

II. Burhan Nizamşah'ın ölümünün (ı 003/ 

ı 595) ardından ülkede karışıklıklar çıktı. 
Halef tayin ettiği oğlu İbrahim tahta çık
tıktan dört ay sonra Blcapür ordusuna kar
şı savaşırken öldürüldü. Onun ölümüyle 
birlikte kumandanlar arasında Nizamşahl 
tahtına kimin geçeceği hususunda anlaş
mazlık çıktı ve sonunda II. Burhan Nizam
şah'ın küçük oğlu Sahadır Şah'ın tahta 
geçmesine karar verildi. Bu sırada Ekber 
Şah'ın oğlu ve Malva Subedan Murad, Ah
mednagar'ı işgal ederek kaleyi kuşattı. Bu 
durum, müslüman ve Hindu halkını bağım
sızlıklarını korumak için birlikte savunma 
yapmaya sevketti. ll. Burhan Nizamşah'ın 
kız kardeşi Çend Blbl güçlü bir ordu hazır
Iattı. Nizamşahl kumandanları ve asker
leri onun önderliğinde Ahmednagar Kale
si'ni cesaretle savundular. Uzun süren ku
şatma ve çatışmalardan yorulan Çend Bl
bl barış için görüşmeye razı oldu. Babür
lü kumandanları, Berar bölgesinin kendi
lerine bırakılması şartıyla Bahadır'ı hü
kümdar olarak kabul ettiler. Çend Blbl bu 
olayın ardından Ekber Şah'la barış yapıl
masına karşı çıkan kumandanlar tarafın
dan öldürüldü. Babürlüler onun ölümün
den sonra bütün Güney Hindistan'ı işgal 
ettiler. Ahmednagar Kalesi'ni ele geçirip 
Sahadır Nizamşah'ı esir aldılar. 

Ahmednagar'ın düşmesinin ardından Ni
zamşahl kumandanları iki rakip gruba ay-
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rı ldı. Ha beş asıllı bir köle olan M elik An
ber, Dekken'de tekrar Nizamşahl hakimi
yetini canlandırdı. 1. Burhan Nizamşah'ın 
tarunu Şehzade Ali'yi Il. Murtaza Nizam
şah unvanıyla tahta geçirdi; kendisi de 
naib sıfatıyla devlet idaresini eline aldı. Ek
ber Şah'ın Dekken Valisi Abdürrahim Han-ı 

Hanan ile görüşmeler yaparak onunla ba
rış imzaladı (ı 009/1600). Kendisine biat et
meyen bütün Nizamşahl kumandanlarını 
ortadan kaldırarak otoritesini pekiştirdi. 

Melik Anber. Babürlü tahtına çıkan Ci
hangir'in birçok problemle karşılaşmasın
dan yararlanarak pek çok kaleyi geri aldı. 
Ancak Babürlüler'i Ahmednagar'dan çıka
ramadı. Daha sonra Devietabad Kalesi'ni 
ele geçirmek için merkezini Parenda'dan 
Junnar Kalesi'ne taşıdı. Melik Anber'in Ba
bürlüler'e karşı Dekken'de elde ettiği as
keri başarılar Blcapur Sultanı ll. İbrahim 
Adilşah'ı Babürlüler'e karşı onlarla iş bir
liği yapmaya sevketti. Melik Anber de 
Blcapur sarayı ile bağlarını güçlendirmek 
amacıyla oğlu Feth Han'ı Blcapür'un ilk 
Habeşli asilzadesi olan Yaküt Han'ın kızı 
ile evlendirdi (1599) . Ardından Babürlüler'
le savaş tekrar başladı. Dekken Valisi Ab
dürrahim Han-ı Hanan, M elikAnber kar
şısında başarısız oldu. Melik Anber'in or
dusu düşmana baskınlar düzenleyerek ağır 
kayıplar verdirdi. 1610'da ILMurtaza Ni
zamşah aziedilip zehirlendi ve lll. Burhan 
Nizarnşah tahta geçirildi. Bu dönemde Ma
haraştra'da stratejik öneme sahip bir yer 
olan Khirki'yi (Evrengabad) kendisine yeni 
merkez edinen Melik Anber, Sankat'tan 
Bessein'e, güneydeki Blcapur sınırlarına, 

güneydoğudaki Blder'den kuzeydeki Han
deş'e kadar büyük bir alanda hakimiyet 
kurdu. Balaghat (Güney Berar) bölgesi de 
Nizamşahl Devleti'nin sınırları içerisinde 
bulunmaktaydı. Melik Anber'in çabalarıyla 
Nizamşahller yeniden güçlü ve itibarlı bir 
devlet haline geldi. Ancak Cihangir Şah, 
161Tde oğlu Hürrem kumandasında Me
lik Anber'e karşı yeni bir harekat başlatın
ca zor durumda kalan Melik Anber, Ba
bürlüler'den aldığı kaleleri teslim ederek 
anlaşma yaptı. Melik Anber, barışın sağ
lanmasının ardından ordunun güçlenmesi 
ve halkın refahının iyileştirilmesi için ça
lıştı. Köylü ve çiftçilerin yararına reform
lar yaptı. Yolların güvenliğini sağladı. Ka
nal, tünel ve sarnıçlar inşa ettirdi. Habeşli
ler'in de yer aldığı bağımsız bir askeri güç 
oluşturdu. istihbarat sistemini yeniden dü
zenledi. Eğitim kurumlarını geliştirdi. 

Melik Anber'in ölümü ( 1035/1626) üze
rine onun yerine naiblik makamına getiri
len büyük oğlu Feth Han ordu üzerinde ha-
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kirniyet kuramadı. Bldipur'a karşı girişti
ği savaşı kaybedince Nizamşahl sarayında 
aleyhine planlar kurulmaya başlandı. Bu 
sırada lll. Burhan Nizarnşah bir suikast 
sonucu öldürüldü (ı 041/1632). Feth Han, 
III. Burhan Nizamşah'tan sonra on yaşın
daki Şehzade Hüseyin Nizamşah'ı tahta 
geçirdi. Ancak Nizamşahl kumandanla
rı kendisiyle iş birliği yapmayı reddedince 
Devietabad Kalesi'ni Babürlüler'e teslim 
ederek Şah Cihan'ın hizmetine girdi. Di
ğer Nizamşahl kumandanları ise hanedan 
mensuplarından birini lll. Murtaza Nizam
şah unvanıyla Nizamşahller'in yeni sultanı 
ilan eden Maratha prensi etrafında birleş
tiler (Eylül 1633 ) Şah Cihan 1636 Şubatın
da savaş için Devletabad'a gelince Marat
ha prensi karşı koyarnayıp lll. Murtaza Ni
zamşah'ı Babürlüler'e teslim etti. Böylece 
Nizamşahller hanedam sona ermiş oldu. 

Nizamşahller döneminde kültür ve sa
natta ilerleme kaydedildi. Ahmednagar, 
Devletabad, Jalna, Junnar, Paithan ve Khir
ki'de çeşitli mimari eserler inşa edildi. Me
lik Ahmed, Nikapur'da kazandığı zaferden 
sonra burada Bağ-ı Nizarn adıyla anılan 
muhteşem bir bahçe ile güzel eserler yap
tırdı. Nizamşahiler şehir ve kasabalar, bü
yük camiler, saray ve bahçeler yaptırdılar ; 

eğitim ve öğretimi, ilmi faaliyetleri des
teklediler. M elik Ahmed tarafından kuru
lan Ahmednagar X. (XVI.) yüzyılda Hindis
tan'ın en meşhur şehirlerinden biriydi. Ek
ber Şah 'ın sarayında melikü'ş-şuara olan 
Feyii-i Hindl, 1591 'de Ahmednagar'a özel 
bir temsilci olarak geldiğinde şehrin gü
zelliği ve haşmeti karşısında şaşkınlığını 
gizleyememişti. Nizamşahller döneminde 
Portekizliler'le kurulan dostça ilişkiler neti
cesinde deniz ticaretinde büyük ilerleme 
sağlanmıştır. 
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r 
NİZAMÜLMÜLK 

(~ıı"u.:.;) 

Ebu Ali Kıvamüddin 
(Gıyasüddevle, Şemsülmille) Hasen 

b. All b. İshak et-TGs! 
(ö. 485/1092) 

Büyük Selçuklu veziri, 
Ortaçağ İslam dünyasının en başarılı 

L 
devlet adamlarından. 

_j 

21 Zilkade 408'de (lO Nisan 1018) Ho
rasan'ın Tus şehrine bağlı Ractkan köyün
de doğdu. Sultan Alparslan kendisini vezir 
tayin ettiğinde Abbas! Halifesi Kaim- Biem
rillah tarafından Nizamülmülk, Kıvamüd
devle ve'd-dln ve Razi emlri'l-mü'minln la
kapları verilmiş, ayrıca Tacü'l-hazreteyn, 
Vezlr-i Keblr, Hace-i Büzürg ve Atabekü'l
cüyuş gibi lakaplarla anılmıştır. Babası Ali 
b. İshak, Gazneliler'in Tus arnili ve Nukan 
kasabasının dihkanı idi. Annesini henüz 
bebekken kaybeden Nizamülmülk'ün eği
timiyle babası ilgilendi. Babasının çok fa
kir olduğu ve bu yüzden çocuklarının eğiti
miyle ilgilenemediğine dair rivayetler doğ
ru değildir. 

Nizamülmülk, Kur'an-ı Kerlm'i ezberle
dikten sonra Halep'te Ebü'I-Feth Abdul
lah b. İsmail el-Halebl'den, İsfahan'da Mu
hammed b. Ali b. Muhammed'den, Nlşa
bur'da Abdülkerlm b. Hevazin el-Kuşeyrl'
den, Bağdat'ta Ebü'l-Hattab b. Batr'dan 
hadis okudu. Ebu Abdullah b. Muhammed 
et-TCısl, Ebu Bekir Muhammed b. Yahya 
ei-Müzekkl, Abdülkerlm ei-Kuşeyrl gibi 
muhaddislerden hadis rivayet etti. Ayrıca 
devrin meşhur alim, edip ve şairlerinin 
sohbet meclislerine ve derslerine katılıp 
inşa ve hitabet sanatında ileri bir seviyeye 
ulaştı. Onun Hasan Sabbah ve Ömer Hay
yam ile arkadaş olduğu , bunlarla birlikte 
Şafii alimi Hibetullah Muvaffak- Li diniilah 
en-NisabCırl'nin derslerine devam ettiği 
ileri sürülür. Ancak 408'de (1018) doğan 

Nizamülmülk'ün 438 ( 1046-47) veya 445'
te (1053) doğan Hasan Sabbah ile birlikte 
aynı hocanın öğrencisi olması uzak bir ih
timaldir. 

Babasıyla beraber Gazneliler'in Horasan 
valisi Ebü'l-Fazl SCırl'nin yanında görev 
alan Nizamülmülk, Dandanakan Savaşı 'nın 

ardından babası ile birlikte TGs'tan Hüs
revcird'e, oradan Gazne'ye gitti. Horasan 
tamamen Selçuklular'ın eline geçince ba
ba oğul Selçuklular'ın hizmetine girdi. Ni
zamülmülk, bir süre Melik Alparslan'ın ve
ziri Ebu Ali Ahmed b. Şadan tarafından 
idari hizmetlerde görevlendirildi, daha son-

ra onunla geçinemeyip Çağrı Bey'in yanına 
Merv'e gitti ve kendisinden büyük ilgi ve 
yakınlık gördü. Çağrı Bey'in Nizamülmülk'ü 
oğlu Alparslan'a takdim ederken onu bir 
baba gibi kabul etmesini istediği rivayet 
edilir (İbn Hallikan, I, 395) . 

Nizamülmülk, Çağrı Bey'in ölümünün 
( 451/1 059) ardından Tuğrul Bey dönemin
de (ı 040-1 063) Horasan'ı yönetti. Alpars
lan'ın, kardeşi Süleyman ile giriştiği taht 
kavgası sırasında Alparslan'ın yanında yer 
aldı. idari ve siyasi kabiliyetleriyle onun 
dikkatini çekti. Alparslan tahta geçtikten 
bir ay sonra Kündürl'yi aziedip yerine Ni
zamülmülk'ü tayin etti ( 13 Zilhicce 455 1 
7 Aralık 1063). Malazgirt Muharebesi ha
riç Alparslan'ın bütün seferlerine katılan 
Nizamülmülk, bu savaşların kazanılmasın
da ve Kutalmış'ın isyanının bastırılmasın
da önemli rol oynadı. Sultan Melikşah'ın 
rakiplerini bertaraf ederek tahta geçme
sinde büyük hizmetleri oldu. Sultan Melik
şah zamanında Büyük Selçuklu Devleti için 
ciddi bir tehlike teşkil eden Hasan Sab
bah ve adamlarıyla mücadeleyi bir devlet 
politikası haline getirdi. Sultan Melikşah, 
Hasan Sabbah'a karşı bir askeri harekat 
başlatmadan önce bir mektup göndererek 
faaliyetlerinden vazgeçmesini, aksi halde 
kalelerini yerle bir edeceğini bildirmiş, Ha
san Sabbah ise sultana verdiği cevapta 
Nizamülmülk'ü entrikacılıkla suçlamıştır 
(Sultan Melikşah ile Hasan Sabbah'a iza
fe edilen mektuplar ve Nizamülmülk'ün 
bu konuyla ilgili olarak Sultan Melikşah'a 

sunduğu artza ile sultanın ona cevabı Nas
rullah Felsefi tarafından "Çehar-Nfune-i Ta
ıitıi" adıyla yayımianmış ı Çend Makale-i 
Tarff;f ve Edebi, s. 405-433) ve "Erba<a re
sa,il t:fulb.iyye" ismiyle Arapça'ya çevrilmiş
tir ı ed-Dirasatü 'l-edebiyye, Vll/3-4, Beyrut 
1965, S. 270-302)). 

Uzun süren vezirliği sırasında devlet yö
netimine tam anlamıyla hakim olmasın
dan rahatsız olan bazı devlet adamları Ni
zamülmülk'ün idari tasarruflarını, evlat ve 
kölelerinin önemli mevkileri ele geçirme
lerini bahane ederek onu sultana şikayet 
ettiler. Sultan Melikşah bu şikayetler üze
rine Nizamülmülk'ü huzuruna çağırıp din
ledi. Her defasında onu haklı bularakyet
kilerini arttırdı ve şikayetçileri ağır ceza
lara çarptırdı. Şikayetlerden bir sonuç alı
namadığını gören Terken Hatun ile veziri 
Tacülmülk, Müstevfı Mecdülmülk ile Arı
zu'l-ceyş Sedidülmülk'ün desteğini sağla
dıktan sonra açıkça Nizamülmülk aleyhi
ne konuşmaya başladılar. Oğlu Mahmud'u 
veliaht tayin ettirmek isteyen ve bu hu
susta Nizamülmülk'ü yegane engel gören 


