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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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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 



Terken Hatun. Nizamülmülk'ü gözden dü
şürmek için sultanı etkilerneye çalıştı. Ni
zamülmülk'ün muhalifleri onun eviadının 
ve adamlarının devlet içinde devlet hali
ne geldiklerini, halkın bunlardan rahatsız 
olduğunu bildirip Melikşah ile Nizamül
mülk'ün arasını açmaya çalıştılar. Bunun 
üzerine sultan Nizamülmülk'e haber gön
dererek yetkilerini aştığını ve hükümdar
lıkta ortağı haline geldiğini bildirip kendi
sini vezirlikten azietmekle tehdit etti. O 
güne kadar bilgece sözlerle Sultan Melik
şah ' ı sakinleştiren Nizamülmülk bu defa 
sert bir üslupla, yaptığı iyilikleri ve idari 
hizmetleri sultana hatırlatıp kendisini ve
zirlikten aziettiği takdirde tacının ve dev
letinin yok olacağını söyledi. Melikşah bu 
gerginliğe rağmen onu görevden almadı. 
Muhammed b. Ali er-Ravendi, Terken Ha
tun'un isteğiyle Nizamülmülk'ün aziedil
diğini ve yerine Tacülmülk'ün getirildiğini 

söylerse de (Rahatü 's-sudür, ı. 135) bu 
doğru değildir. Bu olayın ardından Sultan 
Melikşah Nizamülmülk, Terken Hatun. Ta
cülmülk ve diğer devlet adamlarıyla birlik
te İsfahan'dan Bağdat'a hareket etti. Ni
havend yakınlarındaki Sehne (Suhne) adlı 
köyde konakladıkları sırada Nizamülmülk, 
Ebu Tahir-i Erranl isimli bir batıni fedaisi 
tarafından öldürüldü (ı O Ramazan 485 1 
ı 4 Ekim ı092 ) Cenazesi İsfahan'a götürü
lerek buradaki türbesine defnedildi. Katili 
bu cinayete azınettirenler arasında Me
likşah'ın , Terken Hatun'un ve Hasan Sab
bah'ın bulunduğu rivayet edilir. Ancak ba
zı kaynaklarda Melikşah'ın Nizamülmülk'ün 
katlinden dolayı çok büyük üzüntü duydu
ğu ve yemin ederek olayla ilgili olmadığını 
belirttiği kaydedilmiştir (bk Özaydın , Sul
tan Berkyaruk, s. 9- ı 0) . Nizamülmülk'ün 
öldürülmesi halkı ve askerleri galeyana ge
tirmiş. bunun üzerine bizzat Sultan Me
likşah ordugahta dolaşarak asker i teskin 
etmek zorunda kalmıştır. Başta Şiblüd

devle Ebü'I-Heyca olmak üzere birçok şa
ir onun için m ersiye kaleme almıştır. Ba
tınller' in öldürdüğü ilk devlet adamı ola
rak kabul edilen Nizamülmülk'ün ölümün
den otuz beş gün sonra Sultan Melikşah 
vefat etmiş (ı 6 Şewa l 485 1 ı 9 Kasım ı 092) 
ve Nizamülmülk'ün, kendisinin vezirlikten 
uzaklaştınlmasıyla taç ve tahtının yok ola
cağına dair sözleri bir keramet diye yo
rumlanmıştır. Nizamülmülk'ün çocukların
dan Fahrülmülk, İmadülmülk, Müeyyidül
mülk, izzülmülk ve Ziyaülmülk ile torun
larından bir kısmı Büyük Selçuklular'a ve 
AbbasTier'e vezir olmuş. diğerleri de önem
li devlet makamiarına getirilmiştir. 

Adaleti, idari kabiliyeti, cömertliği. bil
geliği ve güzel ahlakıyla tanınan Nizamül-

mülk halkın hukukuna özen gösterir, in
sanların zulüm ve haksızlığa uğrarnama
sı için çalışırdı . Devlet kapısının şikayetçi
lere daima açık olmasını isterdi. Alimiere 
ve sQfilere saygı gösterir, onları ayakta 
karşılar ve sohbet meclislerine katılmak
tan zevk alırdı. Selefi Kündürl'nin aksine 
mezhep çatışmalarını ortadan kaldırmak 
amacıyla Eş'arTier ' i ve Şafiller' i takip siya
setine son vererek bu politika yüzünden 
ülkelerini terkeden Ebü'I-Kasım ei-Kuşey

rl ve Ebü'I-Meall imamü'I-Haremeyn ei
Cüveynl gibi alimierin ülkelerine dönmesi
ni sağlamıştır (ibnü ' l-Eslr, X, 33 ). Niza
mülmülk başta Hasan Sabbah olmak üze
re Batınller'le askeri. siyasi ve ilmi metot
larla mücadele etmiş ve bundan dolayı 
Satınller ' ce baş düşman ilan edilmiştir. 

Selçuklular'da bir görev unvanı olarak 
ortaya çıkan "atabeg" tabirinin ilk defa Ni
zamülmülk 'e verildiği kaydedilmektedir. 
Ancak bu unvanın ona ne zaman ve ki
min tarafından tevcih edildiği konusu tar
tışmalıdır. Bazı tarihçiler Malazgirt zaferin
den sonra Alparslan tarafından "ilig , ata, 
hace" gibi unvanlarla birlikte verildiği gö
rüşündedir (İA, ı . 7 ı 2). Bazı eserlerde ise 
unvanın tahta geçmesinde önemli rol oy
nadığı Melikşah tarafından tevcih edildi
ği belirtilmektedir. İbnü 'I-Eslr. Nizamül
mülk'ün Melikşah tahta çıkar çıkmaz mey
dana gelen Kavurd Bey'in isyanını berta
raf ettiğini, Melikşah 'ın da vezirine mü
kafat olarak hil'atler verip İhsanlarda bu
lunduğunu ve TGs şehrini iktalarına ilave 
ettiğini söyler. Kavurd Bey'i mağiQp eden 
askerlerin halkın maliarına el uzatması 
üzerine Nizamülmülk bunun dağuracağı 
zararlı sonuçları Sultan Melikşah'a anlat
mış, sultan da uygun gördüğü tedbirleri 
almasını, zira bütün devlet işlerini kendi
sine havale ettiğini ve onu baba gibi kabul 
ettiğini söylemiş , diğer bazı lakaplar ya
nında atabeg ( eı -emirü · ı-va ıict ) unvanını da 
t evcih etmiştir (el-Kamil, X. 79-80) 

Nizam ülmülk, Türk - İ slam unsurlarını 
birleştirmek suretiyle ikta sistemini ge
liştirmiş ve daha düzenli bir yapıya kavuş

turmuştur. Askeri ikta sistemi onun gay
retiyle Büyük Selçuklular'da ilk defa 466'
da (1073) uygulanmaya başlanmış ve 480 
( ı 087) yılından itibaren ülkenin her tara
fında yaygınlaşmıştır. Nizamülmülk'ün ta
rım topraklarını ikta bölgelerine ayırarak 
gelirlerini askerlere tahsis etmesi ülkenin 
refah düzeyinin yükselmesini sağlamıştır 
(Bündari, s. 59) . Sultan Alparslan ve Me
likşah zamanında birçok savaşta önemli 
rol oynayan Nizamülmülk orduya çok önem 
vermiş . Büyük Selçuklu ordusunu yalnız o 
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devrin değil Ortaçağ ' ın en güçlü ordusu 
haline getirmiştir. Samani ve Gazneli dev
let teşkilatını esas alarak Büyük Selçuklu
lar ' ın merkez (divan) ve saray teşkilatını 
tesis etmiş ve İslam geleneklerine uygun 
biçimde mahkemeler kurmuştur (Uzun
çarş ılı , s. 20-63 ). Büyük Selçuklular'la Ab
basller arasındaki münasebetlerin olumlu 
bir seyir takip etmesinde önemli rol oy
nayan Nizamülmülk, Alparslan 'la iktidarı 
boyunca ve Sultan Melikşah ile son za
manlarına kadar büyük bir ahenk içinde 
çalışmış. Büyük Selçuklu Devleti M elikşah 
zamanında onun çabalarıyla gücünün zir
vesine ulaşmıştır. 

Nizamülmülk'ün İslam eğitim tarihinde 
önemli bir yeri vard ı r. Başta Bağdat ol
mak üzere ( 45 9/ ı 067) çeşitli şeh irlerde 

tesis ettiği ve kendi adına nisbetle "Ni
zamiye medreseleri" diye anılan ilk res
ml eğitim kurumlarıyla ilmin gelişmesi için 
gayret etmiş . medreselere kitaplar bağış
lamış. araziler vakfetmiştir (İbnü ' I-Eslr, X, 

29) . Şii - batıni düşüncenin sakatlığını orta
ya koymaya ve Sünniliği yayıp güçlendir
meye çalışmıştır. Tarihte medrese yaptı
ran ilk vezir olarak tanınan Nizamülmülk 
hadis rivayetiyle de meşgul olmuş, ayrıca 
çeşitli şehirlerde hadis yazılması amacıy
la toplantılar düzenlemiştir. 3 Muharrem 
480'de (ı o Nisan ı087) Bağdat'ta Nizarni
ye Medresesi'nde yazdırdığı on iki hadisle 
8 Safer 480'de ( ı 5 Mayıs ı 087) Bağdat'ta 

Mehdi Camii 'nde yazd ı rdığı on iki hadis 
günümüze ulaşmıştır (Abdülhadl Rıza, V 
1 ı 959]. s. 360-378) imar faaliyetleriyle de 
ilgilenen Nizamülmülk Bağdat'ta bir ribat, 
Nlşabur'da blmaristan. İsfahan'da hankah, 
TGs ve N Okan'da mescid yaptırmıştır. 466'
da (ı 07 4) yeni bir rasathane inşa ettire
rek astronomi alimlerini burada toplamış 
ve İran takviminde değişiklik yapılmasını 
istemiş ( İbnü' I -Eslr, X, 67-68) . toplantı so
nucunda Sultan Melikşah 'ın Celalüddevle 
lakabına nisbetle Celall adı verilen bir tak
vim kabul ed ilmiştir (a.g .e., X, 98) ima
mü'I-Haremeyn Ebü'I-Meall ei-Cüveynl 
el- 'A lsidetü 'n-Ni?amiyye ve Gıyaşü '1-
ümem fi'ltiyasi'?-?Ulem (el-Gıyiişf) adlı 
eserlerini Nizamülmülk'e ithaf etmiştir. 

Nizamülmülk vezirliğinin yanı sıra İslam 
kültür ve medeniyeti. çeşitli İslam devlet
leri ve özellikle Büyük Selçuklu devlet teş

kilatı hakkında bilgi veren Si yasetnam e 
(Siyerü 'l-mülük) adlı eseriyle tanınır. Sul
tan Melikşah , devlet yönetimiyle ilgili bir 
kitap yazılması için yarışma açmış ve ya
zılan eserler arasından Nizamülmülk'ün 
485'te ( ı 092) tamamladığı Siyasetname'
yi beğenmiştir. Nizamülmülk devlet teşki-
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!atı ve idaresiyle ilgili konuları işlediği Si
yasetname'yi elli fasıl halinde düzenlediği

ni, çok faydalı bilgiler içeren bu eseri her
kesin okuması gerektiğini, hiçbir hüküm

darın bu esere ilgisiz kalamayacağını, bu 
kitap sayesinde din ve dünya işlerinin da

ha kolay yürütüleceğini söyler (Farsça me
tin, s. 1-2). Siyasetname'de verilen ör
neklerin ve anlatılan hikayeterin bir kısmı 

islam öncesine, büyük bir kısmı Selçuklu 
öncesine, bir bölümü de Selçuklu döne

mine aittir. Nizamülmülk, böylece çeşitli 
devirlerdeki uygulamaları karşılaştırarak 

kendi dönemi için en ideal olanı seçip tav
siye ettiğini vurgulamaktadır. "Siyasetna

me" (naslhatü'l-müiQk) türünün en güzel ör

neklerinden biri olarak kabul edilen eser 
erken tarihlerden itibaren tarihçiterin il

gisini çekmiş, çeşitli neşir ve tercümeleri 
yapılmıştır. En güvenilir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Mol

la Çelebi, nr. ı 14). ilk defa Charles Henri 
Auguste Schefer tarafından yayımianmış 

(Paris 1891), daha sonra çeşitli baskıları 

yapılmıştır (nşr. Seyyid Abdürrahim Hal
hall, Tahran 1310 ş.; nşr. Abbas İkbal, Tah

ran 1320 ş.; nşr. Mirza Muhammed Han 
Kazvlnl - Murtaza Müderrisl Çehardihl, 

Tahran 1334 ş.; nşr. Hubert Darke, Tahran 

1 340/1962; nşr. Mehmet Altay Köymen, 
Ankara ı 976, ı 999; nşr. Ca'fer Şi ar, Tah

ran 1369). Eseri Ch. Schefer Fransızca'ya 
(Paris 1893), Francesco Gabrieli kısmen 

italyanca'ya (Orientalia, Vll/1-2 119381. s. 
80-94), B. N. Zakhoder Rusça'ya (Mosko
va- Leningrad 1949), Mehemmed Şerif 

Çavdaroğlu (İstanbul 1954 !?]), Nurettin 

Bayburtlugil (İstanbul 1981) ve Mehmet 
Altay Köymen (Ankara 1982, 1999) Türk
çe'ye, K. E. Schabinger-Schovingen Al
manca'ya (Freiburg-Münich 1960; Zürich 

1987), Hubert Darke ingilizce'ye (London 
1960, 1978; New Haven 1960), YusufHüse
yin Bekkar Arapça'ya (Doha-Katar 19872), 

R. Sultanov Azeri Türkçesi'ne (Bakü 19892) 

tercüme etmiştir. Nizamülmülk'e ait ol
duğu söylenen Vesaya-name (Vesaya-yı 
Hace Nizamülmülk) adlı eserin onun ölü
münden birkaç asır sonra yazıldığı anla

şılmıştır (İA, IX, 332-333). 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

NizAMüLMÜLK ASAFCAH 
(o~~T~lı"U::ı.i) 

Nizamülmülk Asafcah 
Mir Kamerüddin Çın Kılıç Han 

(ö. 1161/ 1748) 

Babürlü devlet adamı 
ve Haydarabad Nizamlığı'mn kurucusu 

L 
(1724-1748). 

_j 

14 Reblülahir 1082'de (20 Ağustos 1671) 

Hindistan'da muhtemelen Agra'da doğ
du. Türkistan'dan Hindistan'a göç etmiş, 

Hz. EbQ Bekir'in soyundan geldiğini iddia 

eden bir aileye mensuptur. Adı Mlr Kame

rüddin olup bu ad ve Kılıç Han unvanı ken
disine Evrengzlb tarafından, Asafcah un

vanı da Nasırüddin Muhammed Şah tara
fından verilmiştir. Dedesi Hace Abld hac 

dönüşü Dekken Valisi Evrengzlb'in hizme

tine girdi ve onun tahta geçmesinden son

ra önemli görevler üstlendi. 1080'de (1669) 

Buhara'dan Hindistan'a gelip Evrengzlb'in 

hizmetine giren babası Şehabeddin 1094'

te ( 1683) Gazi d din FlrQz Ceng unvanını al

dı. 

Nizamülmülk on yedi yaşında devlet hiz

metine girerek mansabdar oldu. 1684'ten 

itibaren babasıyla birlikte seferlere katıldı. 

1114'te (ı 702) BlcapQr bölgesi valiliğine 

getirildi. Evrengzib'in vefatının (ı ı ı 8/ 1 707) 

ardından taht iddiasında bulunan oğulları 

arasında tarafsız kaldı. I. Sahadır Şah dö

neminde Eved eyaleti (SQbe) valisi ve Lek

nev fevcdarı olan Nizamülmülk, iranlı Zül
fikar Ali Han'ın Sahadır Şah üzerinde nü

fuz sahibi olmasından birkaç ay sonra gö

revlerinden istifa edip Delhi'de sakin bir 

hayat sürmeye başladı. Sahadır Şah'ın 
1124'te ( ı 712) vefatının ardından oğlu Ci
han dar Şah tarafından mansabdar tayin 

edildi. Şehzade Ferruhsiyer amcası Cihan

dar Şah'a karşı ayaklandığında Türkistan 

asıllı askerlerle birlikte Ferruhsiyer'in üze

rine gönderilmek istendiyse de o bu göre
vi kabul etmedi. 1124'te (ı 7 ı 3) Cihandar 

Şah'ı mağ!Qp ederek Babürlü tahtına ge

çen Ferruhsiyer kendisine yardım eden 
Bare Seyyidleri'nden Abdullah Han'ı Kut

bülmülk unvanıyla vezir, Hüseyin Ali Han'ı 

Emlrülümera unvanıyla Mlr Bahşı (ordu ku

mandanı), Seyyidler'le iyi ilişkileri olan Asaf
cah'ı da kendisine karşı başlatılan hareka

ta katılmadığı için Nizamülmülk Sahadır 

unvanıyla altı vilayetten (Handeş, Berar, 

Evrengabad, Bider, Haydarabad !Gülkün

de], BlcapQr) oluşan Dekken eyaJetine vali 

tayin etti. 1125'te ( ı 7 I 3) Del hi' den ayrılan 

ve Evrengzlb gibi Evrengabad'ı kendisine 


