
NiZAMÜLMÜLK ASAFCAH 

karşısında direnilemeyeceğini gören Niza
mülmülk savaşa doğrudan müdahele et
medi. Nadir Şah. Babürlü orduları karşı
sında kazandığı başarılardan sonra Delhi'
ye yürümeyip ganimet karşılığında geri 
çekilebileceğini belirtip görüşme yapmak 
üzere Nizamülmülk'ü davet etti. Nizamül
mülk, Nadir Şah ile görüşerek anlaşma 
sağladı. Ancak daha sonra Nizamülmülk'ün 
mlrbahşılığa da tayin edilmesini hazınede
meyen Emlrülümera Burhanülmülk'ün kış
kırtmasıyla Nadir Şah Delhi üzerine yürü
yerek şehri yağma etti, binlerce insanı öl
dürdü. Babürlü sarayının günümüzde Top
kapı Sarayı Müzesi'nde korunan Taht-ı Ta
vas ile halen İngiliz kraliyet ailesinde bu
lunan "kQh-i nur" elması ve pek çok mü
cevherine el konuldu. Nadir Şah 'ın Delhi'
den ayrılmasından sonra Nizamülmülk de 
Dekken'e dönmek üzere Cemaziyelewel 
1153'te (Ağustos ı 740) Delhi 'den ayrıldı . 

Ancak Dekken'de yerine vali olarak bırak

tığı oğlu Nasır Ceng kendisine isyan etti, 
meydana gelen savaşta Nizamülmülk oğ
lunu yenilgiye uğrattı ( 11 54/ 17 4 1) 4 Cema
ziyel ahir 1161 'de (2 Haziran 1748) vefat 
eden Nizamülmülk, Hindistan'da yetişen 
büyük kumandan ve devlet adamlarından 
biri olarak kabul edilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Mir M. Ahsen Icad (Meanı Han). Tanf:ı·i Füta/:ı[ıt·ı 
Asafi (Şahname-i Dekken), Haydarabad- Dek
ken, State Library, nr. 1493, vr. 116' -117', 380' -
386•, 426'-427'; Mlr Fethullah. Tarfi)-i Fetf:ıiyy e, 
Haydarabad- Dekken, S ta te Library, vr. 48' , 54', 
95', 97'; M. Bahş Aşub , Tarfi)-i Şehildet-i Ferrüi)
siyer ve Cülüs-i Mu/:ıammed Şah, British Lib
rary, nr. 832, vr. 38', 115' , 263' -266•, 268'-270', 
294' -295', 313'-314'; M. Kasım Evrengabildl, A/:ı

val-i ljavil /ı: in, British Library, Add., nr. 26, 244, 
vr. 156', 165', 169' , 179', 194' , 200"; Şlvdas Lek
nevl. Şahnilme-i Münevver Keliim, British Library, 
Or. , nr. 26, vr. 18", 29' , 30' , 36', 39", 45'; Ebü'I
Kasım Mlr Alem. Hadf/ı:atü 'l-'alem, Haydarabad 
1310, s. 139-173; Şah Nevaz Han, Me'iişirü'l-üme

ra', Kalküta 1881, ll, 71 3-71 5; Gulam Hüseyin Han 
Tabatabal, Siyerü'l-müte'al)i)irin (nşr. Hak1m Ab
dülmecld) , Kalküta 1833, ll, 432, 477, 480-482, 
487; M. Haşim Hafı Han, Müntel)abü'l-Lübiib 
(nş r. K. D. Ahmed- W. Haig). Kalküta 1874 , ll , 
275-282, 728-748, 827-886, 921-946; Murad Ali 
Tali', NL?amülmülk Aşafcah-ı Evvel, Haydarabad 
1944; Yusuf Hikmet Bayur, Hind istan Tarihi, 
Ankara 1947 , ll , 385-41 2; H. N. Sinha, Rise of 
Peshwas, Allahabad 1954; Zahiruddin Malik, The 
Reign of Muhammad Shah (1719-1 748), New 
York 1977; M. A. Nayeem, Mughal Administra
tion of Deccan under Nizamul Mu/k Asa{ Jah, 
Bombay ı 985; a.mlf., "Political Status of Niza
mu'l-mulkAsafjah I in the Deccan ( 1713-1 748 

AD)", Encyclopaedic Survey of lslamic Culture 
(ed. Mohammed Taher), New Delhi 2003, VI , 81 -
91; Yusuf Husain, "Nizamu'I-Mulk's Vızierate", 
a.e., VI , 92- ı 24 ; a.mlf., The First Nizam: The U 
fe and Times of Nizamu '1-Mulk Asa{ Jah /, Lon
don, ts. (Asia Publ ishing House); J . F. Richards, 

198 

The New Cambridge History of lndia: The Mug
hal Empire, Cambridge 1994, s. 265-281 ; "Ni
zam-ul-Mulk Asaf )ah", Encyclopaedia of Mus
lim Biography lndia, Pakistan, Bangladesh (ed. 
N. Kr. Singh). New Delhi 2001, IV, 325-348; "Ni
?ilm al-Mulk", Ef2 (ing. ), VIII , 73; Azmi Özcan, 
"Haydarabad Nizamlığı" , DiA, XVII , 32-33. 

L 

li! lQTIDAR HUSAIN SIDDIQUJ 

NİzAR b . MEAD 
(Beni Nizar b. Mead) 

( ~~ ih~ ) 

Adnanller'in 
ana kollarından birini teşkil eden 

Arap kabilesi. 
_j 

Kabilenin ceddi, Hz. Peygamber'in on 
dokuzuncu göbekten atası olan EbQ İyad 
(EbQ Rebla) Nizar b. Mead b. Adnan'dır. Ba
basının sağlığında ondan Kabe'nin perde
darlık görevini alan Nizar, Kuzey Arapları'
nın ilk yurdu Mekke'de yaşamış ve hayatı 
boyunca, İslam öncesinde birlikte yürütü
len Mekke'nin idaresiyle Kabe hizmetlerini 
üstlenmiştir. Nizar ömrünün son günlerin
de oğulları Mudar, Rebla, İyad ve Enmar'a 
yetki ve sorumluluklarını devredip malları
nı bölüştürdü ve aralarında ihtilaf çıkması 
halinde Necran'da yaşayan Arap ileri ge
lenlerinden ve annesi Naime bint Cevşem'in 
kabilesinden olan Ef'a' b. Husayn b. Cür
hüml'ye başvurmalarını vasiyet etti. Ölü
münden sonra Zülhuleyfe'ye 7 mil uzaklık
ta bulunan Zatülceyş'e gömüldü. Nizar'ın 
ardından Hz. İsmail eviadının hakimiyet 
dönemlerinde Mekke'nin idaresi ve Kabe 
hizmetleri onun soyundan gelenler tara
fından yürütülmüştür (İbn Sa'd, I, 49) 

Adnanüer'in Arabistan'a yayılması Nizar 
ile kardeşi Kudaa arasında meydana ge
len mücadeleden sonra gerçekleşti ve Ku
daa kabilesi mensupları yarımadanın çe
şitli yerlerine göç ederken Nizar'ın çocuk
ları Tihame ve Necid bölgelerine yayıldı . 

İslamiyet'ten sonra da devam eden bu ya
yılma Horasan, Kuzey Afrika ve Endülüs'e 
kadar uzanmış, bu kabHelerin bulundukla
rı bölgeler onların adlarıyla anılmıştır (Di
yar- ı Mudar. Diya r-ı Rebla). Nizar'ın ardın

dan çocukları tarafından gerçekleştirilen 
Kuzey Arapları'nın yayılışı tarih ve edebi
yat kitaplarında efsanevl rivayetlerle ka
rışık biçimde anlatılır. Bazı tarihçiler ve ne
sep alimleri Araplar' ı Yemeni ve Nizari ola
rak iki ana gruba ayırmakta, karasal ikli
me sahip bölgelerde yaşayan ve denizcilik 
konusunda bilgi sahibi olmayan kesimi Ni
zarller'in oluşturduğunu söylemektedir 

( İbn Kuteybe, ll , 640). Bir kısım alimler de 
Araplar'ın Nizar. Yemen ve Kudaa olmak 
üzere üç ana koldan geldiğini ileri sürer 
(İbn Abdülber en-Nemer\', s. 36) . 

Nizar, Adnan ve Kahtan'dan sonra dört 
ana koldan Mudar ile Rebla'nın ( diğe r iki
si Kudaa, Yemen) atasıdır. Bu bakımdan 
Adnan! kabilelerin çoğunun birleştiği Ni
zar adı , Güney Arapları'nı temsil eden Kah
tan'ın karşılığı Kuzey Arapları'nın atası ola
rak kullanılmasıyla tanınmıştır. G. Levi Del
la Vida, Nizar 'ın kişiliğine ve ona izafe edi
len kabilenin varlığına dair rivayetleri şüp

heyle karşılamakta, Nizar'ın gerçekte mev
cut olmayıp Emevller döneminde Kahta
niler'le Adnanller arasındaki mücadele sı
rasında ortaya çıktığını söylemekte ve onu 
Mead gibi farklı kökenden gelen birtakım 
kabileler topluluğu şeklinde görmenin doğ
ru olmadığını ileri sürmektedir (iA, IX, 333-

334) . Halbuki Cahiliye şiirinde Kuzey Arap
ları için Adnan'dan çok Nizar'ın ve çocuk
larının adiarına rastlanmakta, babası Me
ad'ın adı ise daha sık geçmektedir. Bun
dan dolayı Adnan adının İslam'ın hemen 
öncesinde duyulmaya başlandığı tahmin 
edilmektedir (Cevad Ali , ı , 38 ı) Cahiliye 
devrine ait bilgilerde ve özellikle şiirlerde 
Adnan ve Kahtan'dan daha çok onların so
yundan gelen kabile adlarının öne çıktığı 
görülür. Cahiliye dönemi kaynaklarından 
anlaşıldığına göre Nizar'ın babasına nis
betle Meaddller adı da yaygındı ve sayı , ni
telik ve şeref bakımından Mead'dan son
ra gelen Nizaroğulları için Nizariyye ismi 
de kullanılıyordu (ibn Abdürabbih, Il, 66; 

Cevad Ali , ı . 395). 

Nizar adına ilk defa İmruülkays b. Amr'ın 
(ö . 328) Nabatlce yazılmış mezar taşında 
rastlanır. Diğer bütün Arap kabileleri gibi 
onun da İmruülkays'ın hakimiyeti altında 
bulunduğunun kaydedildiği bu kitabeden 
miladi IV. yüzyılda Nizar'ın Mead'ın bir alt 
kolu olarak ayrıca zikredildiği anlaşılmak
tadır (kitabenin metni için bk. Cevad Ali , 
lll, 19 1-1 92) . Hz. Peygamber'in dedesi Ab
dülmuttalib'in sikaye görevini üstlenirken 
Nizar'ın bayrağını da devralması" (Yusuf b. 
is mail en-Nebhanl, s. 2 ı 9) İslam öncesin
de Nizar kabilesinin varlığına ve bilindiği
ne delildir. Ayrıca Cahiliye devrinde Nizaro
ğulları, Beni Müdlic ve Beni Leheb ile bir
likte f irase ve kıyafe konusunda ünlü uz
man kişileriyle tanınıyordu ( DiA, XIII , ı ı 6). 
İbnü' l-Kelbl, Hz. İbrahim'in getirdiği hac 
ibadetini ilk ihlal eden kabileler arasında 
Nizar'ı da sayar (Putlar Kitabı, s. 27) . Ayrı
ca Res(il-i Ekrem'in kendi nesep zincirinde 
Nizar b. Mead'ı da sayması, bu adın siyasi 
bir mülahazayla ortaya çıkmadığını ve ta
rihi bir gerçek olduğunu göstermektedir. 



Sa'd b. EbG Vakkas KGfe'yi kurarken Ni
zikl kabilelerini şehrin merkez camisinin 
batı tarafına yerleştirmişti. İlk zamanlar
da Yemen kabilelerinin ağırlıkta olduğu 
KGfe'deki Kuzey Arapları'nın yaşadığı ma
hallelerin tamamı Nizar adıyla biliniyordu 
ve Abbasller döneminde de Kuzey Arap
ları bu adla anılıyordu . İbn Abdülber en
Nemerl de bütün Adnanller'in Beni Nizar 
adıyla anıldığını kaydeder (el-İnbah, s. 36). 

İslamiyet'in kabile asabiyetini yasakla
masına rağmen erken çağlardan itibaren 
görülen Kahtani-Adnanl mücadelesine İs
lam sonrasında da rastlanmaktadır. Erne
viler devrinde Kuzey ve Güney Arapları ara
sında meydana gelen ve Mercirahit sava
şının ardından gittikçe yoğunlaşan çatış
malarda Adnan adı nadiren duyulurken 
Nizar Yemen, Ezd ve Kaht an adlarının mu
kabili olarak kullanılmakta, Kays'a karşı da 
Nizar ve onun yanında Mead ve Mudar' ın 

kullanıld ığı görülmektedir. İki grup arasın
da meydana gelen bu mücadeleler neti
cesinde Emevller'e ve Abbasller'e yönelik 
çok sayıda ayaklanma olmuş . çeşitli dini 
ve siyasi karışıklıklar ortaya ç ıkmıştır. Ni
zar b. Mead'dan başka bu adı taşıyan iki 
kabile daha vardır ; bunlar Kahtanller'in ko
lu Nizar b. Enmar ile Kureyş'in kolu Nizar 
b. Muays'tır. 
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li! MusTAFA SABRi KüçüKAşer 

ı ..., 
NizAR b. MÜSTANSIR 

(~f ~ })l ) 

Ebu Mansur el-Mustafa- Lidlnillah N izar 
b . ei-Müstansır-Billah Mead 

b . All ei-Fatıml 

(ö. 488/1095) 

Fatımi Halifesi 
Müstansır - Billah'ın büyük oğlu 

ve İsmailiyye' nin iki büyük kolundan 
Nizariyye'nin imaını 

L 
(bk. NizARiYYE). 

_j 

ı ..., 
NizARi-i KUHİST ANi 

( ~~15})l ) 

Hakim Sa'düdd!n b. Şemsiddin 
b. Muhammed Nizari-i Kuhistani 

(ö. 720/ 1320) 

L 
İranlı şair. 

_j 

İran 'da Kuhistan bölgesinde Bircend şeh
ri yakınlarındaki TGn kasabasında dünya
ya geldi. Hayatı hakkındaki bilgilerin çoğu 
şiirlerinden çıkarılmaktadır. Doğum tarihi 
için bazı kaynaklarda verilen 645 (1247-
48) yılının kesinliği tartışılmışsa da M üna
?:ara-i Şeb u Ruz adlı mesnevisinde 699 
( 1299-1300) yılında elli yaşını aştığını söy
lemesi ve Edebname mesnevisini 695'
te ( 1 2 96 ) elli yaşında yazdığının bilinmesi 
bu tarihin doğru olduğunu göstermekte
dir. Bazı kaynaklarda bünyesi zayıf oldu
ğundan Nizari mahlasını aldığının ifade 
edilmesi yanında bunu Nizari İsmailileri'
ne mensubiyetiyle açıklayanlar veya ho
cası Seyyid Ebü'I-Hamd Mehdi b. Nizar'la 
ilişkilendirenler de vardır. Hizmetine gir
diği Sünni Kertler'in kendisiyle övündük
leri bir şairin İsmaili olmasını hoş karşıla
yacaklarına inanmak zor görünmekle bir
likte bizzat kendisi İsmaili olduğunu söyle
mektedir. Babası Kuhistan'ın büyük mülk 
sahiplerinden bir iydi. Ancak şiirlerinden 
ailesinin zamanla Moğollar'ın koyduğu ağır 

vergilerden dolayı zor duruma düştüğü, 
Herat ve Kuhistan emirleri. bilhassa Gur
lular'ın yıkılışından sonra Herana kurulan 
Kert em irliğinde yine itibar sahibi olduğu 
anlaşılmaktadır. İlk eğitimini şair olan ba
bası Şemseddin'den alan Nizari, daha son
ra dönemin önde gelen alimlerinden fel
sefeden edebiyata kadar birçok konuda 
ders aldı. Şiirlerinde Eflatun, Aristo, İbn 
Sina ve Nasirüddin-i TCısi gibi filozoflardan 
bahsetmesi felsefe, Hallac-ı Mansur ve Ba
yezid-i Bistami'yi zikretmesi de tasavvufa 
olan ilgisini ortaya koymaktadır. Arapça'
nın yanında Türkçe de bilen Nizari genç 

NiZART-i KUH iSTANl 

yaşta şiir söylemeye başlamış, Kertler'den 
1. Şemseddin zamanında ( ı 245-1 278) sa
raya intisap ederek divanda görev almış
tır. Şiirlerinde Firdevsi. UnsGri, Senai, En
veri gibi şairlerden bahsetmişse de en çok 
Hayyam'ın etkisinde kalmıştır; çağdaşı Sa'
di-i Şirazi ile de görüşmüştür. Kendisin
den etkilenenler arasında Kasım-ı Envar ve 
Ni'metullah-ı Veli anılabilir. Nizari. özellik
le inanç ve düşüncelerinden dolayı çeşitli 
zamanlarda kendisini çekemeyenlerin it
hamına uğradı ve saraydan ayrılmak zo
runda kaldı. 678'de ( 1279) çıktığı ve iki yıl 
süren seyahatlerinin birinde İsfahan. Teb
riz, Gürcistan, Derbend, Erran ve Bakü'ye 
uğradı. Buralarda aralarında Vezir Şern
seddin ei-Cüveyni'nin bulunduğu birçok 
devlet adamı. alim ve şairle görüştü. Son 
dönemlerinde aşırı İsmaili inançlarından 
vazgeçip daha mutedil bir yol tercih etti
ği ve eski görüşlerinin çoğunu terkettiğ i 

söylenir. Hayatının sonuna doğru ziraat 
iş leriyle uğraşmak üzere inzivaya çekilen 
Nizari. Bircend'de vefat etti. 

Moğol istilasının hüküm sürdüğü bir or
tamda yaşayan Nizari'nin şiirlerinde dev
rin sosyal konuları ve fikri hareketlerini 
yansıttığı görülür. Edebi kudretini daha 
çok gazellerinde gösteren şairin ilk bakış

ta sade ve basit görülen şiirleri geniş bir 
tahayyül ve kültürün izlerini taşır. Günü
müze ulaşan divan külliyatında kaside, ga
zel, kıta , terkibibend, terciibend ve rubai
lerinin yanında DestCzrname, Edebnfıme, 
Seternam e, Ezher ü Müzhir, Münfı?a

ra -i Şeb u Ruz adlı mesnevileri ve man
zum mektupları yer alı r. En uzun mesne
visi 10.000 beyitlik Ezher ü M üzhir 'dir. 
Beyit sayısı 20.000'i geçen külliyatının en 
geniş nüshası Saint Petersburg Devlet Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (Münzevl . 
III , 1895 ). Divanı Müzahir Musaffa tarafın
dan neşredilmiş (Tahran 1371-1 373 h ş./ 

ı 992-1 994) . DestCırname mesnevisi Evge
nii Eduardoviç Bert hels tarafından Rus
ça'ya çevrilmiştir (Leningrad 1926). 
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