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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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NiGBOLU 

vodası Vlad Tepeş tarafından katiedildL 
Bu olayın ardından Niğbolu'da bir buçuk 
asırlık kesintisiz bir barış ve refah ortamı 
yaşandı. 

Ortaçağ'da tahkim edilmiş olan Niğbolu 
kasabası S hektarlık bir alanı kaplamak
taydı. Bu da kasabada yaklaşık 1 000 ka
dar nüfusun barınabileceğine işaret eder. 
Kalenin eteklerindeki varoş kesiminin bü
yüklüğü hakkında ise bilgi bulunmamak
tadır. Niğbolu'ya dair ilk güvenilir bilgi 884 
( 1479) tarihli bir tahrir parçasında yer alır. 
Buna göre müslümanların toplam nüfu
su yirmisi sur içinde bulunan 308 hane 
idi, hıristiyanlara ait hane sayısı 746 ka
dardı. Bu sonunculardan 318 aile reisinin 
Osmanlı ordusunda destek hizmeti gör
düğü kaydedilmiştir. Bu rakamlara göre 
Niğbolu o/o 29'u müslüman yaklaşık sooo 
kişilik bir nüfusa sahipti. Şehirdeki müslü
man nüfusun oluşumu muhtemelen XV. 
yüzyıldan itibaren göçlerle gerçekleşmiş
tir. Nitekim buraya Anadolu'nun kuzeyin
de Osmancık'ta bulunan Koyun Baba'nın 
müridi Ali Koç Baba ve dervişleri gelerek 
bir tekke kurmuştur. Bunların 1462'deki 
Eflaklılar'ın işgalinin ardından Niğbolu'ya 

ulaştıkları tahmin edilmektedir. XVI. yüz
yıla ait bir Osmanlı vakıf defterinde tek
keden söz edilir ve bu dervişlere Fatih Sul
tan Mehmed tarafından mülk araziler ba
ğışlandığı belirtilir. Ali Koç Baba Türbesi 
bugün hala ayaktadır. 

922 (1516) yılına ait kayıtlar Niğbolu'
nun XVI. yüzyıldaki gelişmesini ortaya ko
yar. Buna göre bu tarihte müslümanların 
sayısı 474'e, hıristiyanlarınki 831'e yük
selmiştir. Ayrıca İspanya ve Bavarya'dan 
mülteci olarak gelen doksan sekiz hane 
yahudi de buraya yerleşmiştir. Kasabanın 
toplam nüfusu o/o 34'ü müslüman yakla
şık 6800 kadardır. 957 (1550) ve 988 (1580) 
yılına ait tahrir kayıtları şehrin büyümesi
nin sürekliliğini gösterir. 988'de Niğbolu'
da müslümanların hane sayısı 933'e yük
selmiştir. Şehrin toplam nüfusu 9200-9400 
dolayındaydı ve müslümanlar bu yekün ün 
o/o 48'ini oluşturuyordu. Yahudi cemaati ise 
Papa V. Pius'nun 1S69'daki emri üzerine 
İtalya'dan sürgün edilenlerin bir kısmının 
yerleşmesi sonucu 177 haneye yükselmiş
ti. Yahudi kaynaklarına göre Niğbolu'daki 
yahudi cemaatinin XVI. yüzyılda altı sina
gogu bulunmaktaydı. 999 (1591) tarihli 
cizye defterine göre hıristiyanlar 970, ya
hudiler 190 haneden ibaretti. XVI. yüzyıl 
sonlarında Niğbolu'nun nüfusunun 1 0.300 
veya 10.400'e ulaştığı tahmin edilebilir. Bu 
yüzyıl boyunca Niğbolu Kalesi'ndeki Os
manlı askeri gücünün yarısından fazlası 
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martolos, okçu. zemberekçi. topçu, voy
nuk vb. hizmetleri yürüten hıristiyan Bul
garlar'dan oluşmaktaydı. Ayrıca şehirde 
küçük bir Dubrovnikli kolonisi (ı 516' da 38 

aile) vardı. Bunlar ticaretle uğraşıyorlardı, 
ancakyahudilerin devreye girişiyle bunla
rın ticari rolleri azalmıştır. 

Niğbolu XVI. yüzyılın sonlarında başlayan 
savaşlardan etkilendi. 1 S9S'te Eflak Vayva
dası Mihai the Brave, Perhad Paşa kuman
dasındaki Osmanlı güçlerini yenerek kasa
bayı yakıp yıktı. üç yıl sonra tekrar gelerek 
bu defa Vezir Hafız Ahmed Paşa kumanda
sındaki Osmanlı güçlerini yenilgiye uğrattı, 
şehri tekrar tahrip ederek halkını da kat
letti. Kaçınayı başaramayan Niğbolulu ya
hudiler Eflak'a götürülerekyokedildi. Mi
hai'nin geri çekilmesinin ardından Hafız Ah
med Paşa kaleyi onarttı. 1613 yılında Ma
car seyyahı Tomas Borsos bütün Niğbo
lu'nun imha edildiğini ve hala onarılmadı
ğını. Mihai'nin de kaleyi harabeye çevirme
sine rağmen ele geçiremediğini belirtir. 
Bu tahribat şehrin giderek önemini yitir
mesine yol açtı. 1052 ( 1642) tarihli sayım
lar, 1 595 ve 1 598 yıllarındaki fa cialardan 
sonra şehrin eski halini alamadığını göste
rir. Müslümanların sayısı azalmış ve üçte 
bire inmiş, hıristiyanlar nüfusun yarısını 
teşkil etmiş, zengin yahudi cemaati ise 
önceki nisbetlerini (% 10) korumuştu. Top
lam nüfus 1 O.OOO'lerden SOOO'lere kadar 
gerilemişti (BA, TD, nr. 775, s. 73-83) 1590 
ve 1650 yılları arasında Niğbolu civarındaki 
Bogomil mezhebine bağlı büyük köylerin 
(Belene, Orese, Ladzene, Tırncevitsa ve 
Vardun gibi) Bulgar sakinlerinin zamanla 
Roma Katalik kilisesine geçmeleri sonucu 
burada bir Katalik grubu da oluşmuştur. 

1640 yılında şehri ziyaret eden Roma 
Katalik kilisesi papazı Peter Bagdan Bak
Cic, Niğbolu'nun surlarla çevrili alanının faz
la büyük olmadığını, ancak sur dışı yerleş
menin İtalyanca'da "borgo" olarak nitele
nen, oldukça büyük ve geniş mahalleler
den oluştuğunu yazar. Ona göre Türkler'in 
beyaz taştan inşa edilmiş yedi büyük ca
misi, Ortodoks hıristiyanların on iki kilise
si ve yahudilerin bir büyük sinagogu vardı. 
Niğbolu'da ayrıca bir Katalik kilisesi bulu
nuyordu. Eflak ile olan ticari akışı sağla
yan Niğbolu Limanı büyük öneme sahipti 
ve Ortodoks hıristiyanlar arasında birçok 
Efiaklı da mevcuttu. 

1061'de (1651) burayı gören Evliya Çe
lebi kaleyi etraflı şekilde tarif ederek için
de 600 hanesi olduğunu, küçük ama sağ
lam liman kalesinde de elli hane bulundu
ğunu, 3700 haneli büyük bir varoşun yer 

aldığını yazar. Burada on dokuz cuma ca
misi, yedi mescid, yirmi medrese, üç ha
mam, tüccarlar için yedi han ve tek par
ça bir bedesten vardı. Cami ve mescidle
rin on üçünün ismini veren Evliya Çele
bi'ye göre bunlardan en önemlisi XV. yüz
yılda inşa edilen Şah Melik Camii'dir. Tah
rir kayıtlarıyla kıyaslandığında Evliya Çele
bi'nin verdiği ev sayısının çok abartılı oldu
ğu anlaşılır. Fakat dini ve sosyal mekanla
ra ait bilgi ve rakamlar oldukça değerlidir. 
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Niğbolu bi
raz büyüme gösterdi. 111 O ( 1698) yılına 
ait cizye ve avarız defterleri müslümanla
rın 1 022 haneye, hıristiyanların 600 hane
ye sahip olduğunu gösterir (BA, MAD, m 
1196; BA, KK, nr. 2785) 1052 (1642) yılı 

ile kıyaslandığında müslümanların oranı
nın o/o S7'den o/o 63'e çıktığı görülür, top
lam nüfusun ise yaklaşık 7300'e ulaştığı 
tahmin edilebilir. 

181 O yılı Ekim ayında ( 1808-1812 Türk
Rus savaşı dönemi) Niğbolu, meşhur Rus 
Generali Michail Kutuzov'un kuwetleri ta
rafından ele geçirildi. Ruslar, şehri terket
meden önce 1811 Nisanında kalenin önem
li kısmını havaya uçurup şehre büyük za
rar verdiler. Rus kuwetlerinin çekilmesinin 
ardından Osmanlılar kaleyi tekrar yaptırdı
lar. 1813-1814 tarihli kitabe Niğbolu Kale
si'nin yeniden inşasının Sultan ll. Mahmud 
döneminde bitirildiğini gösterir. 1828'de 
şehre gelen Maximilian Thielen, burayı bir 
Ortodoks başpiskoposunun ve bir Katalik 
papazın ikamet ettiği, pek çok camisi, bir
kaç Ortodoks ve Katalik kilisesi bulunan 
sancak merkezi olarak tanımlar. 1261 
(1845) tarihli temettuat defterlerinden 
Niğbolu'nun 181 O'daki yıkımdan sonra 
tekrar kendisine gelemediği anlaşılmak
tadır. Nitekim 111 O'da ( 1698) 1022 olan 
müslüman hane sayısı bu tarihte 767'ye, 
600 olan hıristiyan hane sayısı otuz üçe 
düşmüştü, yahudiler ise on hane kadardı 
(% 95 müslüman) . 1871'de Felix Kanitz şe
hirde 900 Türk, otuz Bulgar ve yirmi beş 
yahudi evinin olduğunu belirterek 1845'
teki tabioyu bir bakıma doğrular. 

1290 (1873) yılı salnamesi kasabanın 
4900 kişilik nüfusunun o/o 93'ünü Türkler'in 
teşkil ettiğini gösterir. 4 Temmuz 1877'
de Ruslar Niğbolu'yu ağır bir bombardı
man neticesinde ele geçirdiler. 1878'lerden 
1980'lere kadar kasaba ekonomik şartlar
dan dolayı durgun kaldı. Bununla birlikte 
müslüman- Türk nüfusunu korudu. 1888 
tarihli Bulgar nüfus sayımı bütün kasaba
nın toplam nüfusunun 4811 olduğuna işa
ret eder. 1891' de Konstantin Jirecek, Niğ
bolu'yu küçük ve dağılmış bir şehir olarak 



tanımlamıştır. 1934 nüfus sayımına göre 
Niğbolu'da 5022 kişi yaşamaktaydı. Her ne 
kadar Bulgar unsurlar biraz artsa da müs
lüman- Türkler daima çoğunlukta kalmış
tır. Yahudi nüfusu ise 1945 yılından sonra 
tamamen kaybolmuştur. 

Osmanlı Niğbolusu'nda bazı önemli şair 
ve edipler yetişmiştir. Bunların içinde ll. 
Bayezid döneminde Rıdvan Çelebi (Risayl), 
ayrıca Faslhi, Yavuz Sultan Selim ve KanO
ni Sultan Süleyman zamanında yaşayan 
Benli Hasan (Ahi) sayılabilir. 1 523-1 536 yıl
ları arasında ispanya'dan sürülen ve Niğ
bolu'ya yerleşen yahudi alimi Joseph ben 
Epraim Caro meşhur okulunu (Jesviha) Niğ
bolu'da kurmuş ve orada yahudi hukuku
nun dünyada en çok kabul gören kodu 
"Beit Josef"i yazmıştır (ilk defa ı 555'te ba
s ılmı ştır) . 

Bugün, ll. Mahmud tarafından yeniden 
inşa edilen kalenin bir kapısına , Ali Koç 
Baba'nın mütevazi türbesine ve XVIII. yüz
yıldan kalma bazı Osmanlı mezar taşlarına 
rağmen Niğbolu 'da Osmanlı döneminden 
pek az iz kalmıştır. XIX. yüzyılda meyda
na gelen üç Rus-Türk savaşı tarihi eser
lerin ortadan kalkmasına yol açmıştır. Ka
sabanın cami adları ve bazı medreseler sa
dece arşivlerdeki kaynaklardan bilinmek
tedir. Günümüzde küçük bir kasaba duru
munda olan Niğbolu'da çoğunluğu Türk 
nüfusu teşkil eder. 1981'de 5890 olan nü
fus XXI. yüzyılın başlarında 51 OB'e gerile
miş olup üç cami, iki çeşme mevcuttur. 
Kasabada sanayi tesisi olarak akümüla
tör, pil ve şarap fabrikaları bulunur; çev
resinde yetiştirilen pirinç, üzüm ve çeşit
li meyvelerin, ayrıcanehir balıkçılığının t i
caret merkezi durumundadır. 
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NİGBOLU SAVAŞI 

Osmanlılar 
ile Haçlı kuvvetleri arasında 
Niğbolu Kalesi önlerinde 

798 (1396) yılında yapılan savaş. 
L ~ 

Haçlı seferleri t arihinde amaç. hedef ve 
katılım bakımından klasik anlamda vur
gular taşıyan son savaş olarak tanımlanır. 
21 Zilhicce 798'de (25 Eylül 1396) Niğbolu 
Kalesi önlerinde meydana gelmiş ve kısa 
sürede kalabalık Haçlı güçlerinin bozguna 
uğramasıyla sonuçlanmıştır. Batı Avrupa'
nın, Doğu Hıristiyanlığı ile birlikte doğru
dan Türkler'i hedef alan ilk ciddi askeri 
harekatı şeklinde de nitelenmiştir. 

Seferin ana sebebi Türkler'in Balkanlar'
daki önlenemez ilerleyişini durdurmak, 
tehlike altındaki Macaristan'a yardımcı ol
mak, böylece Batı Avrupa'nın güvenliğini 

sağlamaktır. Kuşatma altındaki istanbul'un 

NiGBOLU SAVASI 

kurtarılması. Bizans'a yardımda bulunul
ması amacı ise ikinci planda düşünülmüş
tür. Sefer propagandası yapılırken Haçlı 
seferleri ruhuna uygun biçimde istanbul 
üzerinden Kudüs'e ulaşma ve Hıristiyanlı
ğı yüceitme temel hedef şeklinde öne çı
karılmıştır. Dönemin Batılı tarihçileri, ön
ce istanbul ve oradan Anadolu içlerinden 
geçerek yahut deniz yoluyla hareket ede
rek Suriye'ye veya Suriye sahillerine, Mı
sır limaniarına ulaşma ve arz-ı mukaddesi 
fethetme gibi planları ileri sürmüştür. As
lında seferin açılması ve organizasyonu, 
Türk tehdidini derinden hisseden impara
torun kardeşi Luxemburg hanedamndan 
Macar Kralı Sigismund'un etkili teşebbüs

leri sonucu gerçekleşmiştir. Aynı yıllarda 
Bizans imparatoru ll. Manuel de Batı'da 
müttefik arayışı içindeydi ve diplomatik 
teşebbüslerde bulunuyordu. Ancak Haçlı 
seferinin ana mihverini, Tuna hattında Os
manlılar'ın tehdidi karşısında zor durum
da kalan ve sınıra inerek onlarla mücadele 
edip Küçük Niğbolu'yu alan ( Mayı s 1395) 
Sigismund'un faaliyetleri oluşturmuştur. 

Avrupa'da XIV. yüzyıl sonlarında genel 
durum böyle büyük bir ittifak için uygun
du. Yüzyıl savaşlarının ilk safhası sona er
miş (Mart 1396) . Fransa ve ingiltere ara
sında bir mutabakat sağlanmıştı. Roma'
daki Papa IX. Boniface ve Avignon'daki Pa
pa (anti-papa) XIV. Benedict böyle bir sefe
ri destekleyici bildiri yayımladılar. En dik
kat çekici propagandacı ve faal bir Haçlı 
olan Phillippe de Meziere, ingiliz Kralı ll. 
Richard'a bir mektup yazarak Fransa Kralı 
VI. Charles ile iş birliği yapması çağrısında 
bulundu. Burgundiya, Orleans, Lancaster 
dükleri yardıma hazır olduklarını bildirdi
ler. Macar kralının gönderdiği Oran Baş
piskoposu Johann de Kanizsa başkanlığın
daki elçilik heyeti önce Venedik'e (Ocak 
139 5). oradan Lyon'a ve Burgundiya'ya 
gitti , ardından Paris'e geçti (6 Ağustos) 
ve Fransa kralı ile buluştu . Haçlı mütte
f ikleri sefer hazırlıklarını süratle yaptılar. 

gerekli maddi destek kolaylıkla sağlandı. 
Eflak Voyvodası Mircea, Osmanlılar'la yap
tığı mücadele dolayısıyla biraz da gönül
süz olarak Macarlar' ın yanında yer aldı. 
italyan denizci devletleri ve Rodos şöval
yelerinden yardım vaadi alındı. Fransız kuv
vetleri , Nisan 1396'da Düon'da Burgundiya 
dükünün yirmi dört yaşındaki oğlu Jean 
de Nevers kumandanlığında toplandı. Bar 
dükünün oğlu Philippe, Guy de la Tramo
uille, kardeşi Guillaume, Amiral Jean de 
Vienne ile Chasseron hakimi Oudard'dan 
oluşan bir danışma kurulu oluşturuldu . Da
ha sonra bütün Haçlı ordusunun Buda'da 
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