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~ RızA KURTULUŞ 

NizARiYYE 
( 4.i:;lj:Jf) 

ismailiyye mezhebinin 
günümüze kadar gelen 

en önemli kolu. 

Fatımi Halifesi Müstansır- Billah 'ın hila
fet devresinin (ı 036- ı 094) sonunda Doğu 
ve Batı İsmailileri olarak iki kola ayrılan 
mezhep mensuplarından biri Nizariyye, 
diğeri Müsta'liyye adını almıştır. Müstan
sır- Billah'ın büyük oğlu Nizar'ın imameti
ni benimseyen Nizarller'e göre imarnet Ni
zar'ın hakkı iken gerekli tedbirleri alama
dığı için küçük kardeşi Müsta'll-Billah, ka
yınbiraderi ve ordu kumandanı Efdal b. 
Bedr el-Cemall'nin desteğiyle imametini 
ilan etti. Nizar ise yakalanıp İskenderiye 
Hapishanesi'nde öldürüldü (488/1095). fa
kat daha babasının sağlığında Mısır'a ge
len ve Efdal ile ihtilafa düşen Hasan Sab
bah'ın şahsında hırslı ve muktedir bir des
tekçi buldu. imarnet konusunda cereyan 
eden olaylar kırgınlıklara yol açmış, Hasan 
Sabbah başta olmak üzere Mısır dışında 
ve doğuda bulunan ismailller, Nizar'ı ve 
onun nesiini İslam dünyasının tek hakimi 
kabul ederek Mısır'daki resmi davetle iliş
kilerini kesmiştir. Bu gruba göre Nizar ve 
oğlu öldürüldüğü için küçük yaştaki bir to
runu Hasan Sabbah tarafından iran'a ge
tirilerekyetiştirildi. Mısır'da bulunduğu sı

rada ismailiyye doktrinini öğrenen Hasan 
Sabbah, 483 (1090) yılında Kazvin 'in ku
zeybatısındaki Elburz dağları üzerinde sarp 
bir mevkide yer alan Alamut Kalesi'ni zap
tederek karargah edindi. Daha sonra böl
gedeki diğer kaleleri de ele geçirip haki
miyet alanını genişletti. Daller, dava için 
ölümü göze alan fedaller ve düşmanları 
içinde sayıları bilinmeyen sadık mensuplar 
Nizariyye'nin gücünü teşkil etmekteydi. 
Hasan Sabbah'ın kurduğu belirtilen ve Haş
şaşln diye anılan terör teşkilatı ise bölge
deki hanedanlar ve devlet adamları için da
ima bir korku unsuru olmuştur. Nizariyye 
geleneğine göre Hasan Sabbah ile iki ha
lefi imam olmayıp imarnın temsilcileriydi. 
Dördüncü Alamut hakimi Hasan Ala Zik
rihisselam, 1 7 Ramazan SS9 (8 Ağustos 
1164) tarihinde kendisinin Nizar'ın neslin-
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den gelen imam olduğunu, kıyamet diye 
isimlendirdiği yeni bir devrin başladığını, 
mistik hayatla bağdaşmadığı gerekçesiyle 
Şii fıkhını ilga ettiğini, mensuplarını na
maz, oruç ve diğer dini veeibelerden me
nedip içkiyi helal kıldığını ilan etti. Hare
ketleri tepkiyle karşıtanan Hasan'ın S61 '
de ( ı ı 66) öldürülmesinin ardından sırasıy
la A'la Muhammed, Celaleddin Hasan, Ala
eddin Muhammed ve Rükneddin Hürşah, 
Alamut Nizari imamlığını sürdürdü. Niza
ri imameti, HülagCı'nun 6S4 (1256) yılında 
Alamut ve çevresindeki kaleleri zaptet
mesi ve son Nizari imaını Rükneddin Hür
şah'ı katietmesiyle büyük bir kesintiye uğ
radı. Hürşah'tan sonraki imamlar hakkın
da güvenilir bilgi bulunmadığı gibi ima
rnet silsileleri de birbirinden farklıdır. Ni
zariyye'nin Ağa Hanlar kolunun kabul et
tiği imarnet silsilesi ancak XIX. yüzyıl son
larında benimsenmiştir. Alamut'un düş
mesinin ardından Nizari imamlarının Azer
baycan'da yaşadığı hakkında bazı bilgiler 
mevcuttur. Bu arada imam Şemseddin 
Muhammed'den (ö. 710/ 1310) sonra ih
tilafa düşen Nizariler arasında çoğunluğu 
teşkil eden Kasımşahller ve azınlıkta kalan 
Mü'minşahiler diye iki grubun ortaya çık
tığı bilinmektedir. Yapılan incelemelerde 
ll. Müstansır ile lll. Müstansır'ın mezarla
rının Mahallat yakınındaki Encüdan'da bu
lunduğu tesbit edilmiş olup büyük ihti
malle imarnet merkezi otuzuncu imam is
lam Şah (ö. 827/1424) tarafından Mahal
lat'a taşınmıştır. Safeviler dönemi iran'ın
da isnaaşeriyye'nin hakim bulunması se
bebiyle ismailiyye propagandası kısıtlan
mış , mezhep mensupları daha çok Orta 
Asya ve Kuzeybatı Hindistan'a yönelmiş
tir. iran'da bulunan Nizarller, XIX. yüzyıla 
kadar takıyye uygulayarak kendilerini Ni'
metullahiyye tarikatı mensubu olarak gös
termeye çalışmıştır. 

Safevller'in yıkılışından sonra Nadir Şah 
zamanında Mahallat'ta isınam hakimiye
tinin devam etmesine rağmen kırk ikinci 
imam Seyyid Hasan döneminde imarnın 
ikametgahı Şehribabek'e taşındı. Kerim 
Han Zend'le iyi ilişkiler kuran kırk dördün
cü imam Ebü'l-Hasan Şah 17S6 yılında bey
lerbeyi unvanıyla Kirman valiliğine tayin 
edildi. Ebü 'l-Hasan'ın 1780'de vefatı üze
rine imam olan oğlu Halilullah Ali , Kaçar 
Hükümdan FethAli Şah'la iyi münasebet
ler tesis etti. imarnet merkezini önce Ma
hallat yakınındaki Kahak'a, ardından Hin
distan'dan gelen mensuplarıyla daha iyi ir
t ibat kurabileceği Yezd'e nakletti. 1817'
de imarnın mensupları ile Yezd'deki isna
aşeriler arasında mezhep tartışmasından 

çıkan kavgada Halilullah öldürülünce oğlu 
Hasan Ali Şah, Nizariyye'nin kırk altıncı 
imaını oldu. Yeni imam, FethAli Şah'ın kı
zı Serv-i Cihan Begüm ile evlenip saraya 
intisap ettikten sonra kendisine "Ağa Han" 
unvanı verildi. Bu unvan, Hasan Ali Şah'
tan sonra gelen üç Nizari imamının da un
vanı oldu. Hasan Ali Şah'ın 1881 yılında 
Bombay'da ölümünün ardından oğlu Ali 
Şah imam oldu. 188S'te sekiz yaşında ima
rnet mevkiine gelen Sultan Muhammed 
Şah bu görevi 19S7 yılına kadar sürdürdü. 
Halen Nizari ismailiyye'nin imarnet görevi 
kırk dokuzuncu imam Kerim Ağa Han ta
rafından yürütülmektedir (bk. AGA HAN). 

Nizari doktrini kuwet, taktik ve hileyi 
şahsında toplamış bulunan Hasan Sab
bah'ın daha Fatımller'le ilgisini kesmeden 
önce yeni bir devreye girmişti. Büyük ih
timalle Hasan Sabbah, Şla'nın imama da
yandırılan eski talim doktrinini cedel üstCı
bunda ve edebi şekilde yeniden formüle 
etmiştir. Buna göre dinle ilgili bilgilerin sa
dık bir öğreticiden öğrenilmesi zaruri olup 
bu öğretici de Allah tarafından tayin edii
diğine inanılan ismaill imamıdır. islam dün
yasında geniş yankılar uyandıran bu dü
şünce başta Gazzall olmak üzere birçok 
illimin tepkisini çekmiştir. Hasan Ala Zik
rihisselam tarafından ilan edilen "kıyame
tü'l-kıyamat" doktrini, kıblenin değiştiril
mesi, namazın ve orucu n yasaklanması , 

içkinin helal kılınması gibi hususlar oğlu 
Muhammed tarafından sürdürülmüş , kı

yamet doktrininin merkezine mevcut (ha
zır) imam konulmuştur. Ona göre kıya
met imarnın ruhi hakikatinde Allah'ı gör
mekle gerçekleşmiştir. Nizari doktrinin
de mevcut imama peygamberin üstünde 
bir mevki verilmiştir. Kıyamet doktrinine 
göre mevcut imam Ali ile özdeşleşerek 
onun ruhi gerçekliğinde müminlere tecel
li eder, ona inananlar da Selman-ı Farisi 
ile özdeşleşir. Böylece imam ve inananla
rı arasındaki öğretim hiyerarşisi ortadan 
kaldırılmış olur. Muhammed b. Hasan'ın 
halefi Celaleddin Hasan tarafından açıkça 
reddeditmesine rağmen bu doktrine daya
lı imarnet düşüncesi halen devam etmek
te olup "el-imamü'l-kaim" denilen mevcut 
imarnın emirleri her şeyin üstünde tutul
makta, ibadet esnasında ismi zikredilince 
secde edilmekte, imaını sevme ve buy
ruklarını tutma dinin en önemli rüknü sa
yılmaktadır. 

Allah'ın mutlak varlık olduğunu ve her 
şeyin O'ndan geldiğini benimseyen Nizari 
İsmailileri Allah'ı tanımanın zamanın ima
mını tanımak demek olduğunu iddia et
mişlerdir. Onlara göre imam fani bir in-



san ise de onun bilinerneyen bir ilahi ta
biatı vardır, imarnın sözü Allah'ın sözüdür. 
Diğer taraftan zekat ikinci esas olup ka
zancın beşte birinin imama veya yardım
cılarından birine verilmesi gerekir. Keli
me-i şehadet batılın reddi, hakkın tasdi
kidir. TaMret adetten ve örften geçmek, 
zahire uyanlardan kendini korumaktır. Gu
sül ahdi yenilemek, namaz imarnın bilgi
sine ve gerçek dine ulaşmaktır. Oruç ima
rnın yaptığına ses çıkarmamaktır. Hac ima
ma gitmeye ve onu görmeye işaret eder. 
Cihad ise insanın kendini Allah'ın varlığı 
karşısında yok etmesidir. Bununla birlik
te bazı Nizari bölgelerde "cemaathane" 
adı verilen ibadet mahalleri mevcut olup 
burada "dua" adı verilen bir tür namaz 
eda edilir. Sabah, öğle ve gece olmak üze
re üç namaz vakti belirlenmiştir. Ayrıca yıl
da bir gün ramazanın yirmi birinde oruç 
tutulur, Kadir gecesi arayışı içinde rama
zanın on dokuz-yirmi üçüncü günlerinde 
cemaathanede merasim yapılır. Kur'an-ı 
Kerim'e saygı gösterilmekle birlikte gerek 
ayetler gerekse hadisler karşısında tutum
ları belirsiz olup yer yer farklılıklar arze
der (geniş bilgi için bk. Hollister, s. 320-

330; Fığlalı, s. ı 32- ı 35). 

Bulundukları yerlerde geniş bir literatür 
oluşturan Nizari ismailliler'in Arapça ve 
Farsça literatürü arasında en çok tanına
nı, ll. Müstansır-Billah diye bilinen Ali b. 
Muhammed b. islam Şah'ın dini ve ahlaki 
öğütlerini ihtiva eden Pendyô.d-ı Civô.n
merdi ile muhtelif devrelerde kaleme alın
mış olup kutsal şiirler, ilahiler ve dini ko
nuları kapsayan Ginans'lardır (bk. isMA.
İLİYYE). 

Günümüzde Nizari toplumunun takip 
edeceği düzenli bir hareket tarzı bulunma
makta, daha çok imamlarının uygun gör
düğü davranışların benimsendiği görül
mektedir. Nitekim lll. Ağa Han Sultan Mu
hammed Şah, mensuplarının hayat tarz
larıyla ilgilenerek alkol ve sigara hariç on
ların yaşadıkları ülkelere uyum sağlama
larını, dillerini ana dili olarak benimseme
lerini ve kanuniarına saygı göstermelerini 
tavsiye etmektedir (The Memoirs, s. ı 90). 
Halen merkezi Fransa'da bulunan imarnet 
müessesesine bağlı, çoğu Pakistan ve Hin
distan'da olmak üzere yaklaşıkyirmi ülke
de dağınık şekilde yaşayan Ni.zfu"Tier'in mev
cudu imam Kerim Ağa Han tarafından 20 
milyon olarak belirtilmişse de (Sami Na
sib Makarem, s. 6 ı) asıl sayının bu raka
mın çok altında olduğu tahmin edilmek
tedir. 
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NiZNAM YÜSUF ÇELEBİ 

(bk. YÜSUF ÇELEBİ, Niznam). 

NOEL 

Hz. isa'nın 
Ldoğum günü kutlamasına verilen ad._j 

Türkçe'de yanlış olarak yılbaşı kutlama
sıyla özdeşleştirilen noel, Latince'de "Tan
rı'nın doğum günü" anlamına gelen ve Hz. 
Isa'nın doğum günü kutlamasını ifade eden 
dies natalis teriminin Fransızca karşılığıdır 
(noel) . Bu terimdiğer Batı dillerinde Il na
tale (İtalyanca), cristes-maesse (eski ing.), 
kerst-misse (Danca) gibi kalıplarla karşı
lanmış, günümüz İngilizce'sine de ehrist
mas şeklinde geçmiştir. 

Batı dillerinde Hz. lsa için Mesih karşı
lığında kullanılan christ kelimesi Yunanca 
christostan (yağlanmış) gelmektedir. Eski 
İsrail dininde Tanrı tarafından görevlen
dirilen kral veya kohi:mler başları yağla 
meshedilmek suretiyle kutsanır ve maşiah 
(yağlanmış) diye adlandırılırdı. Daha sonra 
bu kelime Kral Davud soyundan gelmesi 
beklenen ahir zaman kralı için kullanılmış-
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tır (bk. MESIH). Grekaramen pagan kül
türünde de kutsama ve bereket ifadesi 
olarak yağlanan tanrı heykellerine christos 

NOEL 

(yağla kutsanmış) denilirdi. İbranice maşi
ah kelimesinin Grek dilindeki karşılığı olan 
christos isimlendirmesi, başlangıçta yahu
dilerin beklenen kurtarıcı mesihi olduğu 
iddiasıyla lsa için kullanılırken zamanla bu 
kelimenin ifade ettiği lsa figürü "yağla 
kutsanmış bereket tanrısı" na dönüştürül
müştür. Christ-massın ikinci kısmını oluş
turan mass, Farsça kökenli mazda keli
mesinden türeyen mizdin Latince karşılı
ğı olan missactan gelmektedir. Mazda "tan
rı", mizd ise "tanrı adına yenilen akşam 
yemeği" demektir. Pers kökenli Mitraizm, 
Roma pagan kültüründe yaygın hale gel
miş dinlerden biriydi. Bu dinde güneş tan
rısı Mithra'nın yeryüzüne inerek Zodyak 
yıldız kümesinin on iki simgesine karşılık 
gelen on iki havarisiyle dünyayı dolaştığı
na. sonunda insanlığın günahları için ken
dini feda ettiğine inanılırdı. Mitraistler'in 
bilinen festivali bir boğanın öldürülerek 
tanrıya adanması, kanının içiJip etinin yen
mesi uygulamasını içermekteydi. Hıristi
yan pazar ayiniyle Mitraistler'in bu festi
vali arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. 
lsa'nın Mesih'in doğum günü kutlamasını 
ifade eden Christmas adlandırması da eti
maJojik olarak SÖZ konusu pagan ayinler 
için kullanılan terimierin hıristiyanlaşmış 
şekli olarak ortaya çıkmıştır. 

Batı Hıristiyanlığı tarafından 2S Aralık'
ta kutlanan Christmas'ın tarih ve kutlama 
olarak kökeni de eski Roma tarafından be
nimsenen güneş tanrısı Mithra'nın doğum 
günü kutlamasına (Natalis solis invicti) 
dayandırılır. Bu kutlama, Roma impara
toru Aurelian'in 274'te güneş tanrısını im
paratorluğun koruyucusu diye ilan etme
siyle resmiyet kazanmıştır. Hz. Isa'nın do
ğum günü tam olarak bilinmediği için es
kiden lsa'nın doğum ve vaftiz kutlamasıy
la ilgili biçimde Doğu kilisesince 6 Ocak ta
rihi benimsenmesine rağmen daha sonra 
Aziz Hippolytus'a (ö. 236) atıfta 2S Aralık 
tarihi ortaya atılmıştır. Bu tarih, IV. yüz
yılın başlarında Bizans imparatoru Kons
tantinos'un Hıristiyanlığa girişinin ardın
dan lsa'nın resmi doğum günü (nativitas 
domini) ilan edilmiştir. John Chrystostom 
(ö. 407) gibi bazı kilise babaları sonradan 
inciller'de yer alan dalaylı atıflardan hare
ketle (Luka, 15-38) Vaftizci Yahya'nın 24 
Haziran' da, lsa'nın ise bundan altı ay son
ra 2S Aralık'ta doğduğunu ispatlamaya ça
lışmışlardır. Bu tarihin lsa'nın doğum gü
nünün kutlama biçimine dönüştürülmesi 
3S4'te Papa Liberius tarafından gerçek
leştirilmiş ve buradan Doğu'ya geçmiştir. 

Hıristiyan ilahiyatçılarına göre başta No
el olmak üzere erken Hıristiyanlık'ta yer 
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