
Hanım, feminizmin kadın ve erkeğin bir
likte eğitimiyle gerçekleşebileceğini kabul 
etmektedir. Bu tavrıyla o dönem feminiz
minin Hanımlam Mahsus Gazete üze
rinden takdim edilen ılımlı kanadında yer 
almaktadır. Milli felaketierin kuwetle his
sedildiği Balkan ve ı. Dünya savaşları yıl

larında yine romantik karakterli olmakla 
birlikte savaştan şikayet. acıma. hayır duy
guları, vatan ve asker sevgisi, yer yer "Türk" 
adı anılmakla birlikte daha ziyade "Osman
lı" olarak terennüm edilen millete hayran
lık temaları bu dönem şiirlerinde ön plana 
çıkar. 

Eserleri. 1. Efsus (L kısım, İstanbul 1304, 
istanbul 1308). On dörtyaşından itibaren 
yazdığı şiir ve nesirleri içeren bu kitap kü
çük hacmine rağmen onu şöhrete ulaştır
mıştır. Eserin ilk baskısında yer alan yir
mi dört parçadan on altısı nazım, sekizi 
nesirdir. Divan tarzında yazılmış münacat
ların, na'tların, methiyelerin, gazel ve şar
kıların yanı sıra yeni tarzda kaleme alın
mış şiirler nesir parçaları ve tercümeler
le bir araya getirilmiştir. Daha ziyade şiir
lerde dikkat çeken dil kusurları, vezin ve 
söyleyiş acemiliklerine rağmen eser bir ka
dın ruhunun samimi duygularını yansıt

ması bakımından dönemi için önemli ve 
yenidir. 2. Efsus (ll. kısım, istanbul 1306). 
Doksan yedi şiirin bulunduğu eser Mehdi 
Efendi'ye ait bir takrizle başlar, Nigar Ha
nım'ın daha önce yayımianmış şiirlerinin 
yanı sıra hiç yayımlanmamış şiirlerini de 
içerir. Şair bu eserinde de divan tarzı şiir
lerinin yanında Tanzimat döneminin şiir 

yeniliklerini denemeyi sürdürmektedir. 3. 
Niran (İstanbull312). Manzum ve men
sur olarak iki kısımdan meydana gelmek
tedir. Yayım tarihi Edebiyyat-ı Cedlde dö
nemine denk düşmekle beraber bu eser
de divan ve Tanzimat dönemi şiir özellik
leri görülmektedir. 4. Aks-i Sedfı (İstan
bul 1316). Edebiyyat-ı Cedlde'nin şekil ve 
muhteva özelliklerini taşıyan, Nigar Ha
nım'ın en olgun eseri sayılabilecek bu ça
lışma da nazım ve nesir olmak üzere iki kı
sımdan oluşmaktadır. Burada divan tarzı 
örnekler azalmış, dil ve ifade kusurları ayık
lanmıştır. Nigar Hanım'ın asıl nesri de bu 
eserde ortaya çıkar. Parçaların çoğu men
sure, deneme ve hikaye özelliklerini ay
nı anda taşıyan metinlerdir. s. Safahat-ı 
Kalb (İstanbul 1317). Hanımlam Mahsus 
Gazete'de tefrika edildikten üç yıl sonra 
kitap haline getirilen eser on dokuz mek
tuptan ibarettir. Vak'ası, zaman, mekan 
ve şahıs kadrosu bakımından eserin bir ro
man olarak kabul edilmesi mümkünse de 
döneminde "aşk mektupları" olarak tak-

dim edilmiştir. 6. Elhdn-ı Vatan (İstanbul 
1332). Nigar Hanım'ın vatani-hamasi şiir
lerinin toplandığı bu eser Esirgeme Derne
ği adına bastırılmıştır. Coşkun bir vatan ve 
millet sevgisinin hissedildiği Elhfın-ı Va
tan'da vezin ve kafiye endişesinin göste
rişli bir eda ve ihtişamlı bir kelime kadro
su ile bir araya gelmesi yüzünden haşivler 
çoğalmıştır. 

Nigar Hanım'ın bunlardan başka Gırive 
adlı, döneminde sahneye konmuş fakat 
yayımlanmamış bir tiyatro eseriyle Te'sir-i 
Aşk adlı bir başka tiyatro eseri (Oicay Öner
tay tarafından yeni harfiere çevrilerek ya
yımlanmıştı r, Ankara 1978). dergilerde kal
mış şiirleri ve nesirleri de bulunmaktadır. 
Tamamı yirmi defter olduğu anlaşılan gün
lüklerinden on üç defter Aşiyan Müzesi'n
de muhafaza edilmektedir. 
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NİGARI 
( ..s.Jı.e ) 
(ö. 1886) 

Nakşibendi şeyhi, şair. _j 

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Zen
gezur kasabasının Cicimli köyünde dünya
ya geldi. Doğum tarihi olarak 1212 (1797), 
1220 (1805) ve 1230 (1815) yılları kayde
dilmektedir. Bölgede Cicimli Seyyidleri diye 
tanınan, ocaklı ve büyük itibar sahibi olan 
ailesi VI. (XII.) yüzyılda Horasan'dan Kara
bağ'a gelip yerleşen, Hz. Hasan soyundan 
Seyyid Muhammed Şemseddin Akaball'ye 
ulaşır. Adı Hamza olup Mlr Paşa diye tanı
nan Seyyid Rükneddin Efendi'nin oğludur. 

Nigarl mahlasını tahsili sırasında kendisine 
yardım eden Nigar adlı bir hanıma şükran 
borcunu eda için almıştır. Mlr Hamza, Ha
cı Hamza Nigan, Seyyid Nigarl. Nigarl-i Ka
rabağl diye tanınır. 

Altı aylık iken babası öldürülen Nigarl. 
çocukluğunda okuma yazmaya ilgi göster
ıneyerek ata binip silahla oynamayı tercih 
etti. Annesinin ısrarıyla on beş yaşından 
sonra köyünden ayrılıp Karakaş'ta Mah
mud Efendi adlı bir alimden ders almaya 
başladı, ardından Şeki'ye giderek Şikest Ab
dullah Efendi'den ders okudu. Daha sonra 
Halid ei-Bağdadl'den hilafet alıp bölgeye 
dönerek irşad faaliyetine başlayan İsmail 
Şirvanl'ye intisap etti. Şikest Abdullah Efen
di'nin öğrencisi iken rüyasında Hz. Ali'nin 
ona Sivas'a gidip İsmail Şirvanl'ye intisap 
etmesini emrettiği, huzuruna çıktığında 
şeyhin ona, "Ne mutlu mürşidi şah-ı vela
yet olana" dediği nakledilmektedir. Onun 
ismail Şirvanl'ye ne zaman ve nerede in
tisap ettiği konusunda kesin bilgi bulun
mamaktadır. Şeyh Şamil'in mürşidi oldu
ğunun anlaşılması üzerine Ruslar tarafın
dan bir süre hapsedilen ve kurtulduktan 
sonra 1827'de Ahıska'ya gidip aynı yıl Ana
dolu'ya gelen İsmail Şirvanl'nin dört yıl 
Amasya'da kaldıktan sonra Sivas'a geçti
ği. dokuz yıl burada ikamet ettiği ve da
ha sonra Amasya'ya gittiği bilinmektedir. 
Bu durumda Nigarl'nin İsmail Şirvanl'ye 
1830 yılından sonraki bir tarihte intisap 
ettiği söylenebilir. 
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1839'da mürşidiyle birlikte Amasya'ya 
giden Nigarl bir süre Gümüşlü Saraçhane 
Medresesi'nde riyazete girdi. Aynı yıl mür
şidinin emriyle hacca gitti. Hac dönüşü 
Basra, Bağdat, Halep ve Şam'ı ziyaret edip 
İstanbul'a geldi. Kısa bir süre İstanbul'da 
kaldıktan sonra Amasya'ya döndü. 1841'
de yine mürşidinin emriyle annesini ziyaret 
etmek, ders vermek ve irşad faaliyetinde 
bulunmak üzere Karabağ'a gitti. 1852 yı
lına kadar Karabağ'da irşad faaliyetinde 
bulunan Nigarl'nin şöhreti geniş bir çev
reye yayıldı. Özellikle Karapapak (Terekeme) 
Türkleri'nden çok sayıda mürid edindi. Bu 
dönemde evlendi, çok sevdiği ve yirmi ya
şında kaybettiği yetenekli bir şair olan oğ
lu Siraceddin burada doğdu. Ardından Ana
dolu'ya dönen Nigarl, üç yıl Erzurum'da 
ikamet ettikten sonra 1855'te İstanbul'a 
giderek 1858 yılına kadar burada kaldı. 
Onun bu dönemdeki faaliyetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi bulunmamakta, Mustafa Re
şid Paşa ile görüştüğü, kendisine Fatih'
teki Emir Buhar! Tekkesi'nin şeyhliği tek
lif edildiği, kabul etmeyip yerine halifesi 
Mustafa Sabri Efendi'nin tayinini sağladı
ğı kaydedilmektedir. Bir şiirinde Mustafa 
Reşid Paşa'nın adı geçmektedir. 

İstanbul'dan Erzurum'a dönen Nigarl 
1866'da Amasya'ya gitti, kısa bir süre son
ra Merzifon'a yerleşip 1883 yılına kadar 
burada irşad faaliyetini sürdürdü, tefsir ve 
hadis dersleri verdi. Amasya ve çevresin
de geniş bir mürid halkasına sahip olma
sı, 1853 Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından 
çoğunluğu Karapapak Türkleri'nin oluştur
duğu Kuzey Kafkasyalı müridierinin bü
yük topluluklar halinde Anadolu'ya göçe
rek Amasya'dan Muş ve Kars'a kadar ge
niş bir bölgeye yerleşmeleri Nigari'nin şöh
ret ve nüfuzunu daha da arttırdı. Sohbet
lerinde ve şiirlerinde sürekli Hz. Ali ve Ehl-i 
beyt muhabbetinden bahsedip Ehl-i beyt'e 
zulmeden Emevl ve Mervan1ler'in İslam 
dininin düşmanı olduğunu söylemesi bazı 
kimseleri rahatsız etti. Ashaba küfretti
ğine, devlet ve millet aleyhine faaliyet gös
terdiğine dair söylentiler etrafa yayıldı. Uğ
runda can vermeye hazır çok sayıda müri
diyle her an isyan edebileceği ileri sürüle
rek Amasya'dan çıkarılmasını talep eden 
bir mazbata düzenlenip Babıali'ye şika
yet edilen Nigarl, Amasya mutasarrıflığın
dan Merzifon kaymakamlığına gelen ve 
Samsun'a gönderilmesini isteyen emir üze
rine 28 Şubat 1885'te ailesiyle birlikte Mer
zifon'dan ayrıldı. Birkaç gün Samsun'da 
kaldıktan sonra muhtemelen mensupla
rından olup etkili bir kişi olduğu anlaşılan 
Erzurumlu İzzet Efendi'nin telgrafı üze-
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rine İstanbul'a gitti. Mekiilid-i Aşk mü
ellifi Kazım Paşa, Nigarl'nin sürgününün 
durdurulması için Babıa!i nezdinde girişim
Ierde bulunduysa da bir sonuç alınamadı. 
Nigarl, 30 Nisan 1885'te sürgün yeri ola
rak belirlenen Harput'a gönderilmek üze
re vapura bindirilerek Samsun'a doğru yo
la çıkarıldı. Amasya'ya uğrayıp kendisiyle 
birlikte sürgün edilen eşi, kayınbiraderi, 
yeğeni ve halifesi Mahmud Efendi'yi ya
nına aldıktan sonra Tokat, Sivas, Malatya 
yoluyla 30 Mayıs 1885'te Harput'a ulaştı. 
Bir buçuk yıl Harput'ta sürgün hayatı ya
şayan Nigar1 1886 yılı Eylül ayında vefat 
etti. Naaşı vasiyeti gereği Harput Valisi 
Hasan Paşa'nın izniyle Amasya'ya getirilip 
defnedildi. 1894'te kabrinin bulunduğu ye
re bugün Azeriler Camii olarak da bilinen 
Şirvanlı Camii yapılmıştır. 

Dört mezhebin görüşlerini terkettiğini 
(Dlvan-ı Seyyid l'figarf, s. 255), Sünni veya 
Şii değil, halis müslüman olduğunu (a.g.e., 
s. 330) söyleyen, Nigarl bir Nakşibendl-Ha
li di şeyhi olmakla birlikte bu çizginin ta
mamen dışında değişik bir şahsiyettir. Bu 
sebeple mensupları tarafından pir (tarikat 
kurucusu) olarak görülür. Onun bu özelliği 
şiir sahasında da kendini gösterir. Farsça 
ve Türkçe iki divan sahibi olup geniş ha
cimli Türkçe divanındaki şiirler mutasav
vıf şairlerin şiirlerinden muhteva ve üs
Iup bakımından oldukça farklıdır. Nigarl 
ilahi aşkı terennüm eden klasik bir divan 
şairi hüviyetiyle ortaya çıkar ve daha çok 
FuzUII'ye benzer. Mutasawıf şairlerin sık 
sık kullandıkları tasavvuf terimlerine, men
sup olduğu tarikatın seyrü sülukle ilgili kav
ramiarına onun şiirinde hiç rastlanmaz. 
İlahi aşk, Ehl-i beyt muhabbeti ve Mela
met neşvesi şahsiyetini oluşturan temel . 
öğelerdir. "Sana Kur'an demese ben sana 
insan demezem" mısraıyla (a.g.e., s. 262) 
Hz. Peygamber'in hakikatini sanatkarane 
bir şekilde ifade eden ender muhakkık su
filerden biridir. Kutbiyyet makamında ol
duğunu iddia eden Nigar'i'ye göre (a.g.e., 
s. 44) yaratılışın maksadı Allah'ı ve Ehl-i 
beyt'i sevmektir (a.g.e., s. 263). Nigarl za
hirinin Melaml, batının kinsiz olduğunu 
söyler. Ona göre Melamet şehri iki dünya
ya da benzemeyen, dille aniatılmayan bü
yük bir aıemdir. Aşık olup Melamller'in elin
den tutmayan kişiye zahid bile olsa insan 
demek doğru değildir (a.g.e., s. ı 10). 

İbnülemin Mahmud Kemal'in belirttiği
ne göre Nigarl'nin mürşidi İsmail Şirvanl, 
Nigarl'nin ilahi aşk ile mahv-ı vücud ettiği
ni ve mürşidinin aşk olduğunu söylemiştir 
(Son Asır Türk Şairleri, lll, 121 O). Şiirlerin
de aşktan ve aşıktan sıkça söz eden Ni-

garl aşkta emsalsiz olduğunu, aşık olma
yanın aşk zevkini bilemeyeceğini, aşk ate
şinin teskin edilemeyeceğini ifade eder; 
aşkın bir kitabının bulunmadığını, onun 
dersle öğrenilemeyeceğini belirtir. Kendi
ni ünlü aşk hikayelerinin kahramanları Per
had, Vamık ve Mecnun'dan üstün tutar. 
Bazı şiirlerini musikiyi göz önünde bulun
durarak yazdığı anlaşılmaktadır. 

Karabağ'ı Bağdat diyarı haline getirdiği
ni söyleyen Nigarl'nin FuzuiT'nin bazı gazel
lerini tahmis etmesi de onun en çok etki
lendiği şairin FuzUII olduğunu göstermek
tedir. Beğendiği şairlerden biri de Ruhl-i 
Bağdadl'dir. Nigarl'nin şiirlerinde övgü ile 
söz ettiği bir diğer şair ise çağdaşı ve ken
disi gibi Azerbaycanlı olan Nebat'i'dir. Üs
tat kabul ettiği şairler arasında Hafız, Ha
cu-yi Kirman'i ve Sa'dl-i Ş'irazl de bulun
maktadır. 

Nigarl'nin gazelleri, koşmaları ve kasi
deleri yalnız kendi müridieri arasında de
ğil halk arasında bugün de okunmaktadır. 
Bu şiirler, eski Türk geleneklerinin bir de
vamı olarak toplu halde çeşitli meclisler
de tempo tutularak söylenmektedir. Doğu 
Anadolu ve Kuzey Azerbaycan'da kendisi
ne büyük saygı duyulmakta, hakkında çe
şitli menkıbeler anlatılmaktadır; halen adı 
geçen yerlerde şöhret ve nüfuzu devam 
etmektedir. Başlıca halifeleri arasında Ma
raşlı Gazi Osman Efendi, Erzurumlu Hacı 
Mustafa Efendi (Şaşı Hoca), Tokatlı Hacı 
Zekeriyya Efendi, Hacı Mahmud Efendi 
(Postlu Hoca), Hacı Mahmud Efendi, Taşo
valı Hacı Mustafa Efendi, Rizeli Hacı Tay
yib Efendi, İstanbullu Ahmed Hulusi Efen
di (Yesar!zadeler'den) sayılabilir. 

Eserleri. 1. Türkçe Divan. Nigar'i, şiir
lerinin büyük çoğunluğunu aruz vezniyle 
yazmış, az sayıda şiirinde hece veznini kul
lanmıştır. Şiirlerinde Azeri Türkçesi'nin 
özellikleri görülmektedir. Azmi Bilgin iki 
matbu nüshasını (İstanbul ı 30 ı; Tiflis 
ı 326) esas alarak eseri yayımiarnıştır (İs
tanbul2003). Divanın bu neşrinde 644 ga
zel, 119 rubru, kırk sekiz kıta, on dört ter
ciibend, iki terkibibend, üç müstezad, her 
biri on beyitten meydana gelen yirmi se
kiz bentlik bir "Saklname", Fuzull'nin ga
zellerine yazdığı beş tahmls, bir mektup, 
521 beyitlik mesnevi tarzı "Çayname" ile 
ölümünden sonra bulunup divanın Tiflis 
baskısına "Menakıb-ı Seyyid Nigarl" başlı
ğıyla eklenen 21 O beyitlik mesnevi tarzın
da bir manzume bulunmaktadır. "Çayna
me"de semaver ve çaydan söz ederken ta
savvufi yorumlar yapar, memleketi Kara
bağ'ı ve oradaki büyükleri anlatır. Diva-
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Nigari divan ının iç kapağı <Bakü 1326) 

nın, biri Konya Belediyesi izzet Koyunoğlu 
Kütüphanesi'nde (nr. 13705, istanbul mat
bu nü shas ı esas alınarak istinsah edilmiş

tir), diğeri Milli Kütüphane'de (nr A 51 8 1) 

olmak üzere iki yazması bulunmaktadır. 
Eserin iki neşri daha yapılmıştır (haz. Mu
zaffer Akkuş, Seyyid Nigari Diuanı, Niğde , 

ts.; haz. Kurtuluş Altun baş , Dfuan-ı Seyyid 
Nigari: BezMn-ı Türki, I-ll , Samsun 2004) . 

z. Farsça Divan. Mürettep bir divan olup 
( İ stanbul ı 329) Süleymaniye Kütüphane
si'nde (Ali Nihat Tarlan, nr. 188) yazma 
bir nüshası bulunmaktadır. Eserin bir kıs
mı, Nigari'nin yeğeninin oğlu Mustafa Fah
reddin Akabali tarafından Türkçe'ye çev
rilerek şerhedilmiştir (tek nüshas ı Baha 
Doğramacı ' nın özel kütüphanes inde bu
lunmaktadır) . 3. Nigfırnô.me ( İ stanbul 

ı 305) . Dini -tasavvufı mahiyette bir eser
dir. Şair kendi gönlünü rüyada gördüğü 
manevi alemdeki nigara aşık eder, gönlü
nü manevi meclislerde aşık ve ariflerle 
konuşturur. Çeşitli temsil ve tasawurlar
la ilahi aşkı tasvir eden bu alemde deği

şik tipleri münakaşa ettirir ve konuşma
lara kendisi de katılır. Nigô.rnô.me'de ko
nular mesnevi biçiminde anlatılmış , yer 
yer gazeller serpiştirilmiştir. Eser tasav
vufı düşüncelerin işlenmesi yönüyle Fu
zQli'nin Leylô. v ü Mecnıln'unu , esrarlı 

tasvirleri bakımından Şeyh Galib'in Hüsn 
ü Aşk'ını çağrıştırır. Çok az sayıda basılan 

eserinin kapağında Nigari'nin adı bulun
mamakta, "Bir pir-i kamilin eser-i allleri
dir" ibaresi yer almaktadır. ibnülemin, Ni
gari'nin el-Fütılf:ıô.tü'l-Mekkiyye'ye tav
zihatının bulunduğunu bildirmekteyse de 
böyle bir eserine rastlanmamıştır. 
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NİGBOLU 

Bulga ristan'da Tuna kıyısında 

tarihi bir kasaba. 
_j 

Bugün Nikopol şeklinde anılmakta olup 
Tuna nehrinin sağ kıyısında deniz seviye
sinden 100 m. yükseklikte bulunmaktadır. 

Kasaba bir taraftan nehrin kuzeyine Ef
lak' ın düz ve bataklık kesimlerine, diğer 
taraftan Osum'un Tuna'ya aktığı noktaya 
bakar. Ortaçağ'larda Bulgaristan'ın en bü
yük şehirlerinden biri olup Bulgarlar'ın son 
kralı ivan Şişman'ın da payitahtıydı. Os
manlı hakimiyeti döneminde ( ı 395- ı 878) 

askeri ve ticari öneme sahip bir sancak 
merkezi özelliği taşımaktaydı. "Zafer şeh
ri" anlamına gelen Nikopol adına ilk defa 
Xl. yüzyılın ikinci yarısına ait Bulgar veka-

NiGBOLU 

yi'namelerinde rastlanır. Burası muhteme
len Bizans imparatoru ll. Nikephoros Pho
kas (963-969) tarafından Bulgaristan'ın 

tekrar ele geçirilmesinin ardından kurul
muştur. 629'da imparator Heraclius ta
rafından tesis edildiğine dair bilgiler çok 
zayıf rivayetlere dayanır. Çünkü 600 yılın
dan sonra Bizanslılar'ın Kuzey Bulgaristan'
da kontrolü kaybetmeleri sebebiyle etnik 
ve siyasi değişim yaşanmış, Tuna nehri bo
yunca kurulan bütün eski şehirler ve ka
leler ortadan kalkmıştır. 

Niğbolu , 200 x 220 m. boyutlarında üç
gen görünümlü bir kalenin etrafında te
şekkül etmiştir. Kale harabelerinde XIII ve 
XIV. yüzyıllardan kalma seramik parçala
rıyla Xl ve XII. yüzyıllara ait Bizans, bunun 
yanı sıra Çar ivan Aleksandr (1330-1 371) 

ve ivan Şişman ( 137 ı - ı 395) gibi Bulgar 
krallarının paralarma rastlanmıştır. XIV. 
yüzyılın ortalarına ait bir Venedik metnin
de Niğbolu büyük ve değerli bir kale diye 
geçer. İlk dönem Osmanlı kaynaklarında 
Bulgar Çarı Şişman'a ait sağlam ve müs
tahkem bir kale diye zikredilen Niğbolu , 

Eflaklılar'a karşı yapılan 139S'teki Rovine 
savaşının ardından Yıldırım Bayezid tara
fından alındı ve burada Osmanlı vasalı ola
rak oturmakta olan Şişman uzaklaştırıldı. 

Bazı anonim Bulgar kronikleri bu fet
hin 3 Haziran 1395'te gerçekleştiğini be
lirtir. Ertesi yıl kale Kral Szigismund ku
mandasındaki Haçlı kuwetlerince kuşatıl
dıysa da Yıldırım Bayezid bu orduyu Niğ
bolu yakınlarında bozguna uğrattı (2 ı Zil
hicce 798 1 25 Eylül 1396) ve tahribata 
maruz kalan kaleyi onarttı (bk. NİGBOLU 
SAVAŞI ) . Ayrıca daha önce ivan Şişman ta
rafından Tuna'nın hemen karşı sahilinde 
yaptırılan Halovnik (bugün Turnu Mugure
le) Kalesi'ni tekrar inşa ettirdi (bununla il
gil i Bulgarca bir kitabe 1944 yılın daki ar
keolojik kazı lar s ı ras ında bulunmuştur) ; bir 
cuma camisi de yaptırdı. Daha sonra Ka
dı ivaz buraya bir medrese ekledi. Her iki 
kalede görevli Bulgar ordu güçleri çeşitli 
görevler yapmak üzere Osmanlı garnizo
nuna dahil edildi. 

1444 yılında Lehistan ve Macaristan Kra
lı Vladislav, Niğbolu'yu tekrar kuşattıysa 
da ele geçiremedi. Tarihçi Philipp Kalimac
hi'ye göre hıristiyan ordusu kalenin aşağı
sında bulunan şehrin açık kısmını tahrip 
edip yağmalamıştı. Ertesi yıl Burgondiya 
şövalyesi Walerand de Wavrin kumanda
sındaki bir filo Niğbolu 'ya saldırdı , ancak 
bir sonuç alamadı. Niğbolu bölgesinde ya
şayan müslüman ve hıristiyanlar, Kuzey 
Bulgaristan ' ı 1462'de işgal eden Eflak Voy-
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