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NiLÜFER HATUN 
(ö. 781/1380 civarı) 

I. Murad'ın annesi. 
_j 

Orhan Bey'in hanımı olup hayatı hakkın
daki bilgiler, ilk Osmanlı kaynaklarından 
Aşıkpaşazade ve onu aynen tekrarlayan 
Neşr!'ye dayandırılır. Bu kaynaklarda Bur
sa civarındaki Yarhisar tekfurunun kızı ola
rak geçer ve adı Lülüfer (Üiüfer) şeklinde 
de belirtilir. Bazı araştırmalarda asıl adı
nın Holophira (Oiievera) olduğu ve Nilüfer 
isminin bundan geldiği ileri sürülür. Ancak 
Türkçe'ye Farsça'dan geçen nilüfer keli
mesi de Grekçe asıllıdır. İbn BattGta, iz
nik'te gördüğü Orhan Bey'in hanımının 
adını "BiiGn" (Biliven 1 Niliven) imlasıyla ya
zar. Bu kelimenin yazılışı araştırmacılar ara
sında tartışmaya yol açmış. bazıları bunun 
Nilüfer olduğunu belirtirken bazıları da baş
ka biri (İmparator III. Andronikos'un kızı 
Asporça Hatun) olabileceğini ifade etmiş
tir. Ancak bu kelimenin yazılış tarzı Nilüfer 
ile (Niliven 1 Biliven) büyük bir benzerlik 
gösterir. Böylece bir istinsah hatasının söz 
konusu olduğu ve İbn BattGta'nın onunla 
görüştüğü ortaya çıkar. 

Aşıkpaşazade ve ondan istifade eden 
Osmanlı kroniklerinde Nilüfer Hatun, Bile
cik tekfurunun nişanlısı iken Osman Bey'in 
Bilecik'i zaptı sırasında buraya yakın Kal
dırak 1 Kaydırak deresinde yahut Çakırpı

narı'nda düğün alayını bastığı ve gelini esir 
alıp oğlu Orhan ile evlendirdiği bilgisi bu
lunur; hadisenin 699 (1299-1300) yılında 
meydana geldiği belirtilir. Ancak bu bilgi 
Bizans kaynaklarıyla teyit edilmediği gibi 
bunlarda Nilüfer Hatun ile ilgili herhangi 
bir maiGmata rastlanmaz. Ayrıca Aşıkpa
şazade, Nilüfer Hatun'un Orhan Bey ile 
olan evliliğinden I. Murad'ın ve Süleyıman 
Çelebi'nin dünyaya geldiğini söyler. Onun 
1. Murad'ın annesi olduğu kesinse de Sü
leyıman'ın annesi olma ihtimali yoktur (Sü
leyman'ın annesi Efendi 1 Efendize'dir) . Ni
tekim 724 ( 1324) tarihli Orhan Bey vakfİ
yesinde 1. Murad'ın adı geçmez, içlerinde 
Süleyıman'ın da bulunduğu diğer üç şehza
deden söz edilir. I. Murad'ın 726 veya 727-
de ( 1326-1327) doğduğu kabul edildiğine 
göre Nilüfer Hatun'un Aşıkpaşazade'nin 
naklettiği Yarhisar tekfurunun kızı olma
sı ihtimali ortadan kalkar. Söz konusu bil
ginin, 1. Murad'ın annesi olması dolayısıyla 
Orhan Bey ile ilgili evlilik faaliyetlerini Ni
lüfer Hatun'un şahsında toplama gayre
tinden kaynaklandığı düşünülebilir. Bu du
rumda onun Bursa'nın alınışı sırasında Or-
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han Bey'in hanımları arasına katılmış ola
bileceği anlaşılır. Adından hareketle cari
ye olarak Orhan'ın haremine girdiği bilgi
si ise (Peirce, s. 43) ilk dönemlerdeki bey 
ailesinin konumu ve evlilikterin aynı za
manda siyasi bir yönünün bulunması do
layısıyla zayıf bir ihtimaldir. İbn BattGta'
nın, fethinden birkaç yıl sonra geldiği ( 1332-

1333) İznik'te gördüğü, huzuruna kabul 
edilip ihsan ve ikramlarına nail olduğunu 
belirttiği , "satiha ve fazıla" unvanlarıyla an
dığı hamının Nilüfer Hatun olduğu hakkın
da şüpheye (a.g.e., s. 44-45) mahat yok
tur. Bu durumda Nilüfer Hatun'un İznik 
ile bir ilgisinin olabileceği akla gelir. Haya
tının daha sonraki safhaları hakkında ise 
hiçbir maiGmat yoktur. Birçok hayıratı ol
duğu ve bu yönüyle tanındığı anlaşılan Ni
lüfer Hatun, yine Aşıkpaşazade'nin naklet
tiğine göre Bursa ovasından geçen bir çay 
üzerine köprü yaptırmıştır; bu sebeple çay 
onun adıyla anılır. Ayrıca Bursa Hisarı'nda 
Kaplıca Kapısı yanında bir tekke, Darpha
ne mahallesinde bir mescid inşa ettirdiği 
belirtilir (Hoca Sil.deddin, ı. 21) İznik'in 
1331'de alınışının ardından uzun süre bu
rada oturduğu anlaşılan Nilüfer Hatun adı
na oğlu 1. Murad bir imaret yaptırmıştır 
(Cemil.ziyelevvel 790 1 Mayıs 1388; bk. Nİ
LÜFER HATUN İMARETİ} . Bundan hareket
le ölüm tarihinin de bu imaretin inşasın
dan biraz öncesine ( 1380 dolayı) indiği ile
ri sürülebilir. Mezarı Bursa'da Orhan Gazi 
Türbesi'ndedir. 

İmaretine ait vakıf kayıtlarında burası 
Zaviye-i Nilüfer Hatun şeklinde anılır ve 
burada fakiriere yemek dağıtıldığı, ayrıca 
"vakıfenin kulları" olduğu notu düşülen şa
hısların (içlerinde üç de kadın vardır) bu
lunduğu belirtilir. Vakfa gelir kaydedilen 
Hatuniye köyünün, adını Nilüfer Hatun'
dan aldığı düşünülebilir. Vakfın diğer ge
lirleri İznik'ten hamam kirası , kapan vergi-

leri, bağlar, Bursa'da Tahılpazarı'nda bir 
kervansaray ve on yedi dükkan kirasından 
temin ediliyordu (BA. MAD, nr. 22, s. 162). 

Bu tahsisatın, sağlığında Nilüfer Hatun'a 
ait gelirleri teşkil etmiş olma ihtimali yük
sektir. Ayrıca Şile'de daha sonra sattığı bir 
mülkü bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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İznik'te XIV. yüzyılın 
L son çeyreğinde inşa edilen yapı. _j 

İznik'te şehrin doğusunda Lefke Kapısı 
yakınında yer alan bina, kapı üzerindeki 
kitabesine göre 790 (1388) yılında ı. Mu
rad tarafından annesi Nilüfer Hatun için 
yaptırılmıştır. Bazı araştırmacıların yanlış

lıkla hamam, kilise, aşevi şeklinde nitelen
dirdikleri yapı, erken Osmanlı mimarisi için
de sıkça görülen ve zaviyeli 1 tabhaneli ca
mi diye adlandırılan binalar grubunda yer 
alır. Yapının almaşık örgülü duvarları üç 
sıra tuğla, bir sıra düzgün kesme köfeki 
taşı dizisiyle inşa edilmiştir. itinalı bir iş
çilik gösteren cephelerde yer yer tuğlala-

Nilüfer Hatun imareti -lznik 
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rın değişik istifiyle süslemeli alanlar, özel
likle rozetler oluşturulmuş, az da olsa kü
çük parçalar halinde renkli sır ve sır altı 
tekniğinde çiniler bu duvarlarda süsleme 
unsuru şeklinde yerini almıştır. Çift sıra 
pencereli olarak düzenlenen yapıda alt sı
ra pencereler sivri kemerli alınlıklı ve dik
dörtgen açıklıklı, üst sıra pencereler dik
dörtgen veya kare açıklıklıdır. Duvarların 
üstünde üç sıra, örtü sisteminde iki sıralı 
kirpi saçak dizisi bulunmaktadır. 

Doğu yönünde yer alan ve oldukça geniş 
tutulan (8 m.) revak payeve sütunların 
taşıdığı beş sivri kemerle öne, ikişer sivri 
kemerle yaniara açılmaktadır. Dikdörtgen 
alanit beş birimden oluşan revakın yanla
rı ikişer aynalı tonozla, ortası iki yandan 
prizmatik üçgenlerle dolgulanmış ve yük
sek tutulmuş onikigen kasnakit bir kubbe 
ile örtülmüştür. Revak cephesinde kapı ek
seninde yer alan orta kemer diğerlerinden 
daha yüksek olup oturduğu iki payenin ön 
cephesi yarım daire şeklinde dışa taşkın 
altı yuvarlak yivle hareketlendirilm iş ve bu 
yivlerin üstü koni biçimli yarım külahla 
sonlandırılmıştır. Yanlarda yer alan sütun
ların başlıkları mukarnaslı olup üstteki ke
mer araları tuğlaların değişik istifiyle süs
lenmiştir. Yapıya geçişi sağlayan kapı bur
sa kemeri şeklinde açıklığa sahiptir: üze
rindeki sivri kemerli alınlıkta koyu renkli 
bir taşa (mermer) üç satır halinde cell sülüs 
hatla yazılı inşa kitabesi yer almaktadır. 
Kapı üstünde dikdörtgen açıklıklı bir pen
cere ile iki yanda sivri kemerli alınlıkları 
farklı dolgulanmış olan dikdörtgen açık
lıkit birer pencere vardır. 

İçeride sofa diye adlandırılan ve kenar
ları yaklaşık 10,20 m. olan kare planlı orta 
mekanın üstü içten kuşak halinde priz-

matik üçgenlerle geçişi sağlanan, dıştan 

ise onikigen kasnakit kubbe ile örtülmüş
tür. Sofa mekanında doğu yönünde reva
ka açı lan pencerelerin dışında kubbe kas
nağında yer alan kuzey ve güney yönün
de sivri kemerli, batı yönünde dikdörtgen 
açıklıklı tepe pencerelerine sahiptir. Ayrıca 
kubbenin üstünde her yüzü sivri kemerli 
pencereli sekizgen kasnaklı bir aydınlık fe
neri yer almıştır. Safanın kuzeyinde ve gü
neyindeki yan odalar dikdörtgen açıklıklı 
birer kapı ile orta mekana bağlanmakta
dır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdört
gen planlı bu mekanlar iki yönde geniş tu
tulmuş Bursa kemerleriyle desteklenmiş 
olup ortaları birer kubbe ile örtülmüştür. 
Orta mekana bitişik olan kemerierin üs
tünde birer baca deliği bulunmaktadır. Her 
iki odanın kapının karşısında ve batı yö
nünde altlı üstlü dikdörtgen açıklıklı birer 
penceresi, doğu yönünde altta birer nişle 
üstte birer küçük mazgal penceresi var
dır. 

Safanın batısında yer alan mekan yak
laşık SO santimetrelik sekiyle safanın ze
mininden ayrılmış olup büyük bir sivri ke
merli açıklıkla safaya bağlanmaktadır. Bu 
mekan doğu-batı doğrultusunda dikdört
gen bir alana sahiptir ve yapının mescid 
bölümü olarak düzenlenmiştir. Ortada ku
zey- güney yönünde atılmış bir kemerle 
üst örtüsü iki birimli olarak ele alınan bu 
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mekanda her iki birim dikdörtgen planlı 
olup farklı karakterlerde birer kubbeyle 
örtülüdür. Doğu yönündeki birim zengin 
mukarnas dolgularla ortada içten sekiz
gen planlı ve sekiz dilimli, batıdaki birim 
ise üçgenlerden oluşan bir dolgu ile altı
gen tabana oturan ve dıştan her ikisi de 
onikigen kasnak üzerine ve farklı görü
nümlerde olan birer kubbeyle örtülmüş
tür. Güney duvarında iki kademeli bir niş 
şeklinde ele alınmış olan mihrabı tam ek
sende olmayıp biraz sola kaydırılmıştır. Ya
pının müzeye dönüştürülmesi esnasında 
mihrap nişi kısmen değişikliğe uğramış
tır. Güney ve kuzey yönünde altlı üstlü iki
şer, batı yönünde yine altlı üstlü birer pen
cere yer almaktadır. Ayrıca batı yönündeki 
birimin kubbe kasnağında batıya açılan 
üçüncü bir pencere daha vardır. İç mekan
da duvarları sıvalı olan yapıda süsleme yok 
denecek kadar azdır. Sofa mekanında du
varların üst kısmında ve revaktaki orta 
kubbenin eteğinde alçı sıva ile yapılmış 
alternatif dizili palmet sırası tek süsleme 
olarak günümüze ulaşmıştır. Bu yapıdaki 
duvar tekniği, tuğla süsleme ve rozetler 
ile demet biçimindeki payeler o yıllardaki 
Bizans mimarisinde rastlanan özellikler ol
duğuna göre binanın yapımında İznik'te 
kalan Bizanslı ustaların çalışmış oldukları 
söylenebilir. Uzun yıllar harap bir durum
da kalan, hatta mescid kısmının bir du
varından dışarıya bağlantı sağlamak üze
re büyük bir gedik açılan bu Osmanlı dev
ri Türk mimarisinin en eski ve en önemli 
eseri ancak 19SS yılında esaslı bir onarım 
geçirmiş olup halen İznik Müzesi olarak 
kullanılmaktadır. 
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NIMA YÜŞiC 
(~~~) 

All İsfendiyarl-yi Nlma YCışlc 
(1897-1960) 

Modern İran şiirinin kurucusu. 

ı 

_j 

11 Kasım 189Tde Mazenderan'ın Amül 
şehrine bağlı YOş köyünde doğdu . Bölge
~in soylu bir ailesine mensup olan babası 
lbrahim Han NOrY bir çiftçiydi. Okuma yaz
mayı köyünde öğrenen NYma, ilkokulu aile
siyle birlikte gittiği Tahran'da bitirdikten 
sonra girdiği Saint Louis Lisesi'nden 191T
de mezun oldu. Fransızca'nın yanı sıra 
Arapça'yı da öğrendi. Bu arada tanıştığı 
şair Nizarn yefa'nın teşvikiyle şiir söyleme
ye başladı. Ilk görevi Maliye Bakanlığı'nda 
düşük ücretli bir memuriyettir. Bu görevi 
sırasında Tahran'da edebi çevrelerle iliş

kilerini geliştirdi. Meliküşşuara Bahar, Ali 
Asgar Hikmet ve Mirza Ahmed Han Eşte
rY gibi önde gelen isiınierin meclislerinde 
bulundu. Ardından Reşt, Astara ve Tah
ran' da öğretmenlik yaptı. 1939' da Mill'i Eği
tim Bakanlığı'nca yayımlanan Musiki der
gisinin yayın kurulu üyeliğine geti;ildi ve 
derginin yayımına son verdiği 1941 yılına 
kadar bu görevini yürüttü. Dergide çok 
sayıda şiiri ve makalesi neşredildi. Ardın
dan bir süre işsiz kalan Nlma, 1947 yılın
dan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Basın Ya
yın Dairesi'nde çalışmaya başladı. 4 Ocak 
1960 tarihinde ölümüne kadar bu görevini 
sürdürdü. 

Önceleri klasik tarzda özellikle Horasan 
üsiGbunda şiirler yazan Nlma daha sonra 
başladığı serbest stille modern şiirin iran'
daki kurucusu sayılmış, ilk şiirleri Nevba
har ve Karn-ı Bistum gibi dergilerde, ar
dından Peyam-i Nev, Name-i Merdüm, 
Endişe-yi Nev ve Kevir gibi dergilerde 
yayımlanmıştır. Kendisinden sonra birçok 
~airi etkileyen Nlma "Hande-i Serd", "Ey 
Ademha", "Naküs", "Mürg-ı Amin", "Gu
rab", "Gui-Mehtab" gibi şiirleriyle şöhret 
kazanmıştır. RubaTieri ömer Hayyam'ın dü-
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şüncelerine yakın fikri ve felsefi konuları 

içermesi bakımından önem taşır. Ayrıca 

Mazenderan'ın mahaiiY dilinde şiirler yaz
mıştır. 

Eserleri. 1. Kışşa-i Reng-i Peride. Mes
nevi formunda olup toplumsal bozukluk
ları dile getirdiği SOO beyitlik ilk manzum 
eseridir (Tahran 1300 hş.). z. Hanevade-i 
Serbaz. Bazı şiirlerini ihtiva etmektedir 
(Tahran 1305 hş.). 3. Efsane (Tahran 1329 
hş.). Nlma, Farsça şiirde modernizmi baş
latmasının müjdecisi olan bu eserinde aruz 
ve kurallarından kopmaya çalışırsa da bu
nu henüz tam olarak uygulayamadığı gö
rülmektedir. Kişisel gözlemlerinden kay
naklanan hayall kullanımıyla olduğu kadar 
konuya empresyonistikyaklaşımıyla da tek 
ve emsalsizdir. 

Diğer eserleri arasında Dünya Ijane-i 
Men Est (Tahran 1375 hş.), Nameha-yı 
Nima Yuşic (Tahran 1363 hş.), Naküs 
(Tahran 1375), }jarfhô.-yı Hemsay~hô. 
(Tahran 13 51 h ş.), Feryadha-yı Diger ve 
'Ankebu~i Reng (Tahran 1363 hş.) ve 
Mer]fad A]fii (Paris ı 368 hş.) yer alır. Şi
irleri SYrOs Tahbaz tarafından Mecmu'a-i 
Kamil-i Eş'ar-i Nima Yuşic adıyla toplu 
olarak yayımlanmıştır (Tahran ı 370). Tah
baz mektuplarını da toplu olarak Name
ha adıyla neşretmiştir (Tahran 1368 hş.). 
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Emır lsmaılı, Nima Yuşlc, Tahran 1378 hş . ; M. 
Ş~ms LengrQdi, Nlma Yüşic, Tahran 1380 hş . ; Mu
nıbur Rahman, "Nlma YU!illidj" , EJ2 (ing.), vııı, 43-
44. r-.o:ı 

• SAiME İNAL SA vi 

L 

NIM-BEREFŞAN 
(uı:.sı)'!~) 

Türk musikisi usullerinden. _j 

Türk mOsikisinin büyük usullerinden bi
ri olup ~- yüzyıldan beri kullanıldığı tah
min edilmektedir. On altı zamanlı olan nlm
berefşan usulü, otuz iki zamanlı berefşan 
usulünün zaman bakımından yarısı oldu
ğu ve berefşan usulünü meydana getiren 
darbların yarı kıymetleri alınarak oluştu

rulduğu için bu ismi almıştır. Nlm- beref
şan usulü, bir üç zaman ve bir beş zaman
la iki dört zamandan, diğer bir ifadeyle 
bir semai, bir Türk aksağı ve iki safyanın 
birbirine eklenmesiyle meydana gelmiştir. 

Usulün 16/8'lik birinci ve 16/4'1ük ikinci 
mertebesi mevcutsa da daha çok 16/4'
lük mertebesi tercih edilmiştir. Peşrev, 
beste ve bazı ilahilerde kullanılan bu usul
le ölçülmüş eserlerden günümüze sadece 
Şerif'in bayati makamındaki peşrevi ulaş
mıştır. Usulün 1. darbı kuwetli, 2. darbı za
yıf, 3. darbı kuwetli, 4. darbı zayıf, S ve 6. 
darbları kuwetli, 7. darbı zayıf, 8. darbı ya
rı kuwetli , 9. darbı zayıf, 1 O. darbı kuwetli, 
11 . darbı yarı kuwetli, 12. darbı zayıftır. 

16/8'1ik 1. mertebesi: 

Düm Düm Düm Düm Düm Düm Te 

,.rJ --J--J:• .JU .b!• j 
a~s ~ ,, 1 ; 8 ~ 

Tek Tek Tek Tek 2 ke 

16/4'1ük 2. mertebesi: 

BİBLİYOGRAFYA : 

Suphi Ezgi, Nazari-Ame/1 Türk Musikisi, İstan
bul 1935, ll, 83-84; Özkan, TMNU, s. 643-644. 
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~ İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

NIM -ÇENBER 

c.~:::- ~ ı 
Türk musikisi usullerinden. 

ı 

_j 

"Yarım çember" anlamına gelen nlm
çenber, Türk mOsikisinin yirmi dört za
manlı büyük usullerinden biri olan çenber 
usulünün zaman bakımından yarısı olup 
çenber usulünün bazı parçaları da bu usu-


