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Sırbistan'da 

eski bir Osmanlı vilayet merkezi , 
tarihi şehir. 

_j 

Sırbistan'ın ikinci büyük şehri ve ülke
nin güney ve güneydoğusundaki en büyük 
şehir, ana endüstri ve iletişim merkezidir. 
Morava nehrinin bir kolu olan Nisava'nın 

kıyısında deniz seviyesinden 214 m. yük
seklikte geniş ovanın (N iş ovası) güneydo
ğu kenarında kuruludur. Burası aynı za
manda, Antik dönemden beri Balkanlar 
boyunca uzanan kuzey-güney karayolu
nun biri güneydoğudan Sofya, Filibe ve 
istanbul'a, diğeri güneyden Üsküp, Sela
nik ve Yunanistan'a gidecek şekilde iki ko
la ayrıldığı yerdir. Günümüzde altı karayo
lu ile beş tren yolu Niş'te birleşir. 1386'da 
başlayıp 1878'e kadar kesintilerle devam 
eden Osmanlı idaresi altında stratejik öne
me sahip İslam! bir merkez özelliği kazan
mıştır. XVIII ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı
lar'ın Balkanlar'daki en büyük ve en güç
lü kalelerinden biri konumunda olup bu
gün çeşitli yıkım ve sürgünlere rağmen is
lam! izlerini tamamıyla kaybetmemiş bir 
şehir durumundadır. 

Şehrin ilk defa Kelt ve Dardanelliler'e ait 
eski bir yerleşim alanı üzerinde Naissus 
adıyla bir Roma kalesi olarak tarih sahne
sine çıktığı belirtilir. Roma imparatoru Ti
berios (ı 4-37) tarafından önemli bir mer
kez haline getirildikten sonra istanbul'un 
kurucusu İmparator Konstantin kendisi
nin de doğduğu yer olan şehri birçok bina 
ile süsledi. Naissus 441 'de H unlar tara
fından yıkıldı. İmparator lustinianes şehri 
yeniden muhkem hale getirdiyse de 641 '
de Slavlar Niş'i bu defa tamamen tahrip 
ettiler. Tarih! Naissus şehri Nisava nehrinin 
güney kıyısında yer alıyordu. 

VIII ve IX. yüzyıllarda bugünkü Niş'in yer 
aldığı bölge ilk Bulgar İmparatorluğu'nun 
sınırları içinde bulunuyordu. 971 'den son
ra Bizans'ın hakimiyetine girdi. Xl. yüzyıl
da Bizans imparatorları Niş, Semlin (Ze
mun) ve Belgrad'ı muhkem hale getirdiler. 
Osmanlı şehrinin çekirdeğini teşkil edecek 
olan yeni Niş Kalesi bu defa Nisava nehri
nin kuzey (sağ) yakasında kuruldu. 1 096'
da ilk Haçlı seferi tarihçisi ıyreli William 
kalenin muhkem duvar ve kulelerle büyük 
bir garnizona sahip olduğundan bahse
der. 11S3'te coğrafyacı Şerif ei-İdr!s! bu
rayı özellikle et, balık, meyve ve sütüyle 
zengin gelişmiş bir şehir diye anar. Fakat 
1183'te Macar Kralı lll. Bela yönetimindeki 

Ni S 

Sırp ve Macar orduları Belgrad ve Sofya 
ile birlikte Niş'i ele geçirip yıktılar. Ayru yıl 
lll. Haçlı Seferi tarihçisi Ansbert burayı 
yarı yıkılmış bir şehir olarak tasvir eder. 
Daha sonra Niş Sırp Devleti'ne dahil oldu. 

ı. Murad kumandasındaki Osmanlı or
dusu 788 ( 1386) yılında yirmi beş gün sü
ren ağır bir kuşatmanın ardından şehri 
ele geçirdi ve burada ilk camiyi inşa ettir
di. 816'da (1413) Çelebi Sultan Mehmed, 
Niş'i vasalı Stephan Lazarevic'e verdi, fa
kat 831 'de ( 1428) Osmanlılar şehri geri al
dı . 1433'te seyyah Sertrandon de la Bro
quiere, Niş'in kanlı bir şekilde geri alınışın
dan ve harabeye dönmüş halinden bah
seder. Niş tekrar inşa ediidiyse de 847'de 
(ı 44 3) Kasım Bey ve Üsküplü İshak Bey'in 
liderliğindeki Osmanlı kuvvetleri Janos 
Hunyadi (Yanko), Djordje Brankovic ve Po
lonya- Macaristan Kralı Vladislav'ın ordu
ları tarafından bozguna uğratılınca bura
nın üs olarak kullanımını engellemek için 
şehri ve çevresini yıktılar. Segedin Antiaş
ması'ndan (Ağustos ı 444) sonra N iş Sırp
lar'a iade edildi, 860'ta da (1456) Djordje 
Brankovic'in ölümünün ardından kati ola
rak Osmanlı hakimiyetine girdi. 927'de 
(ı 52 ı) Belgrad'ın kesin biçimde fethedil
mesinden sonra Niş'in asker! ehemmiyeti 

Niş'i tasvir eden 950 11543) tarihli minyatür (Matrakçı, Tarih-i 

Feth-i Şi k/oş ue Estergon ue istolni- Belgrad, TSMK, Hazi
ne, nr. 1608, vr. 53') 

147 



Ni ş 

azaldı. Ancak Avusturya ve Macaristan se
fer! eri için yine de Niş bir Osmanlı askeri 
üssü olarak önem arzediyordu. 

903 (1498) yılı tahrir defteri, 167'si (9'o 

60) müslüman olmak üzere 279 haneli 
(yaklaşık 1400-1500 kişi) Niş'i Semendire 
(Smederova) sancağının ikinci büyük yerle
şim yeri olarak gösterir (BA, TD, nr. 27). 
922 ( 1516) yılı tahrir defterinde yer alan 
bilgi ise şehrin hızla geliştiğine işaret eder. 
Buna göreNiş'te 246'sı (9'o 75) müslüman 
olmak üzere 329 hane (yaklaşık 1600-1800 
kişi) mevcut olup müslümanların üçte bi
ri sonradan müslüman olmuş yerlilerden. 
geri kalanı ise muhtemelen Balkanlar'ın 
güneyinden veya Anadolu'dan gelen Türk
ler'den oluşmaktaydı (BA, TD, nr. 1007). 
Şehirde müslüm.anlar genellikle nalbant
lık, ayakkabıcılık, dokumacılık, eyer yapı
mı ve deri tabaklama gibi işlerde çalışıyor
du. Şehir üçü müslümanlara (Cami-i Şe
rif, Mescid-i Çarşı ve Köprübaşı), biri hı
ristiyanlara ait olmak üzere dört mahal
leye ayrılmıştı. Ayrıca biri, Tokat'tan sürü
len Tatarlar'ın soyundan Minnetoğlu Meh
med Bey'in kurduğu vakfa ait olmak üze
re iki hamam bulunuyordu. 903 (1498) ta
rihli defterde on beş kişiden oluşan ve ko
lonizatör dervişleri oldukları anlaşılan "ce
maat-i tekkeliyan"dan bahsedilmiş olması 
dikkat çekicidir. 

XVI. yüzyılda Niş tekrar önemli bir şehir 
hüviyeti kazandı. İstanbul'a giden yol üze
rinde bulunduğundan pek çok Batılı sey
yah ve gözlemci buradan geçerken şeh
rin tavsifini yapmıştır. 1 SS3'te Hans Dern
schwam burayı suru bulunmayan müstah
kem bir yer diye anar ve şehirde kuleye 
benzer minareleri olan üç cami gördüğü
nü, güzel kervansarayların bulunduğunu, 
Şibenikli ve Dalmaçyalı tüccar ve zanaat
karlarla karştiaştığını belirtir. 1 S80'de Ve
nedikli Paolo Contarini, "Nissa" diye kay
dettiği Niş'i Türkler'in ve az sayıda hıristi
yanın yaşadığı, çatısı tahta kiremitle kaplı 
evlerin bulunduğu, çok sayıda cami ve ne
hir boyunca uzanan yaklaşık 1 SOO evin yer 
aldığı bir kale- şehir şeklinde an ar. 1 587'
de Reinhold Lubenau eski Naissa şehri
nin muhteşem kalıntılarından bahseder ve 
birinde iki güzel türbenin bulunduğu top
lam beş adet "iyi yapılmış" cami ile her
kesin bedava kalabildiği, kendilerinin de 
konakladığı çok güzel bir imaret olduğu

nu yazar. Adam Wenner ise ( 1616) şehrin 
etkileyici ve verimli bir ova içinde kurul
muş olduğundan , birçok cami, bir ima
ret, bir kervansaray ve birkaç hamamın 
bulunduğundan söz eder. Adı geçen kur
şun kaplı ve kubbeli camilerden bugün sa-
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dece, 1 521-1 523 tarihlerinde Semendire 
sancak beyi olarak görev yapan Malkoçoğ
lu Ball'ninki ayakta kalmıştır. Farklı sey
yahların sözünü ettiği bu cami, han, ima
ret, hamam ve türbeler, Yahyapaşaoğlu 
Mehmed Bey'in oğlu olan Derviş Bey ta
rafından yapılmıştır. 

Osmanlılar zamanındaki haliyle Niş şeh
rinin en ayrıntılı tasvirini burayı 1 070 Şa
bamnda (Nisan 1660) ziyaret eden Evliya 
Çelebi verir. O tarihte şehirde pek çok ba
kımlı konağın yanı sıra fakir yerleşimleri
ni de içeren toplam 2060 ev bulunuyor
du. Kalesi ise garnizonsuz ve daha ziyade 
han biçiminde olup şehrin ortasında yer 
alıyordu. Evliya Çelebi Niş'in camilerinden, 
bilhassa çarşının ortasında bulunan ve 
sade bir mimarisi olan 1. Murad Camii ile 
Muslı Efendi ve Hüseyin Kethüda camile
rinden bahseder. Ayrıca yirmi iki sıbyan 
mektebinin bulunduğu şehrin köprü ba
şında yer alan Bektaşi Tekkesi ile Zahide 
Bacı ve Haydar Kethüda tekkeleri Evliya 
Çelebi'nin özellikle söz ettiği yerlerdendir. 
Haydar Kethüda Tekkesi'nin hemen yakı
nında muhtemelen meşhur Mihaloğulla
rı ailesinden Mihalzade'nin ziyaretgahı bu
lunuyordu; tekkenin çeşmesi 989 (1581) 
tarihini taşıyordu . 

İkinci Viyana kuşatmasının ardından hı
ristiyan birliğiyle yapılan savaş sonucun
da 24 Eylül 1688'de Niş, Margrave Lud
wig von Baden'in birlikleri tarafından ele 
geçirildi. Fakat Vezlriazam Köprülüzade 
Fazı! Mustafa Paşa'nın karşı saldırısı ile üç 
hafta süren kuşatmadan sonra geri alındı 
(Zilhicce 1101 1 Eylül 1690). Şehrin zarar 
gören cami ve mescidleriyle evleri onarıl
dı. imparatorluğun Belgrad ile Kuzey ve 
Orta Sırbistan'ın büyük bir kısmını kay
bettiği 171 S-1718 savaşından sonra Os
manlı lar, serhat şehirleri olan Niş ve Vi
din'i muhkem hale getirmek üzere geniş 
çaplı bir inşa çalışması başlattılar. Şehrin 
eski kuzey kısmı Avrupa! tarzda burçlar
la güçlendirilmiş surlarla çevrildi. Bu işin 
tamamlanması 1719'dan 1723'e kadar 
sürdü (İstanbul Kapısı üzerinde bugüne 
kadar ulaşan yirmi dört beyitlik bir Os
manlı kitabesinde bu inşaat faaliyeti an
latılır) . İnşa çalışmasıyla ilgili kayıtlar Os
manlı arşivlerinde de bulunur (BA, MAD, 
nr. 4712, 5340) . Aynı yıllarda Nisava neh
rinin güneyinde, yıkılan eski Roma kale
şehrinin bulunduğu yerde kurulmuş olan 
kenar mahalle de toprak bir istihkamla 
çevrildi (günümüzde mevcut değildir). Re
blülewel 11SO'de (Temmuz 1737) Avus
turya İmparatorluğu ile yapılan savaşta 
Seckendorf Niş'i ele geçirdi; fakat aynı yı-

Niş Kalesi'nin içindeki cami 

Im ekim ayında Rumeli Beylerbeyi Köprü
lüzade Hafız Ahmed Paşa tarafından sa
vaşsız geri alındı. Mayıs 1809'da Osman
lılar'a karşı yapılan ilk Sırp ayaklanmasın
da Stephan Sindjelic liderliğindeki isyan 
kuwet kullanılarak bastırıldı. 900 isyancı
nın kafatasından oluşan "Kelle Kulesi", söz 
konusu savaşı sembolize eder. 

XVIII. yüzyılda müslüman Türkler'e ait 
2300, hıristiyan Sırplar'a ait 700 evin yanı 
sıra küçük bir Ermeni tüccar grubunun 
bulunduğu Niş, Balkanlar'ın en önemli şe
hirlerinden biri haline geldi. Ancak 1837'
de ortaya çıkan veba salgını ile başta müs
lüman kesim olmak üzere şehir nüfusunun 
büyük bir kısmı yok oldu. 1840'ta 16.000 
kişilik şehir nüfusunun 1 O.OOO'inin Sırp
lar'dan oluştuğu kaydedilmektedir. O ta
rihte şehirde on bir cami, iki kilise, bir saat 
kulesi, büyük bir çarşı ve birçok han bulu
nuyordu. 1291 (1874) tarihli Prizren Viia
yeti Salnamesi Niş'i sancağın merkezi 
olarak tanımlar. Şehir otuz mahalleye ayrıl
mış olup 4920 müslüman ve 17.107 Sırp'ın 
yaşadığı toplam 3651 eve sahipti. Ayrıca 
1507 dükkan, dört hamam, on üç cami, 
altı mescid, dokuz müslüman ve üç hıristi
yan mektebiyle bir rüşdiye mevcuttu. Bel
grad Kapısı'nın önünde Evliya Çelebi ta
rafından da sözü edilen, Derviş Baba ve 
Zahide Bacı türbeleri yer alıyordu . 

1877'de Sırplar şehri kuşattılarsa da 
alamadılar. Fakat 1878 yılının Ocak ayın
da Osmanlı birliklerinin büyük bir kısmı
nın Plevne savunması ile meşgul olduğu 
sırada yedi hafta süren kuşatmanın ardın
dan Niş'i ele geçirdiler. 1878'in Eylülünde 
İngiliz Konsolosu Baker, Londra'ya şehrin 
müslüman nüfusunun 8300'den 300'e in
diğini, müslümanlara ait malların yağma-



lanıp evlerinin çoğunun yakıldığını bildir
miştir. Camiler de askeri ve resmi amaç
larla kullanılanları dışında yıkılmıştı. Sava
şın hemen ardından artık bir Sırp toprağı 
olan Niş sancağının bütün müslüman nü
fusu sınır dışı edilmiş ve şehir merkezinde 
küçük bir müslüman cemaati bırakılmıştı. 

Niş, Osmanlı idaresi altında önceleri 
Semendire'ye bağlı kaza durumundaydı. 
1839'da yeni idari teşkilatın gereği olarak 
vilayet haline getirildi ve buraya Vasıf Pa
şa tayin edildi. Sofya, Samakov ve Kösten
dil de daha sonra Niş'e bağlandı. Ardın
dan isyan hareketleri sebebiyle idari du
rumunda değişiklik oldu. Yapılan teftişler 
sonucu N iş tekrar vilayet haline getirildi ve 
Midhat Paşa şehrin valiliğine tayin edildi 
( 1861 ). Midhat Paşa'nın valiliği dönemin
de Niş ve yöresinde önemli sayılabilecek 
ısiahatlar gerçekleştirildi. Zirai tedbirler 
alındı , ulaşım imkanları arttırıldı, sulama 
kanalları yapıldı, yeni mektepler ve ıslah
haneler kuruldu. 1864 vilayet nizamna
mesiyle Silistre, Vidin ve Niş'le birleştiril
dt Tuna vilayeti oluşturuldu. 1876'da Bul
gar isyanı sırasında bu teşkilat yeniden 
gözden geçirilip Niş'in Üsküp ile Sofya'ya 
bağlanması örgörüldüyse de çıkan savaş 
yüzünden bu idari tasarruf gerçekleşmedi. 
1875'te Niş Şehirköy, İvranya ve Kurşun
lu kazalarından oluşuyordu . Bu sırada vi
layet dahilinde 30.000 erkek nüfus vardı. 

1945 yılına kadar Niş fazla gelişemedi. 
1884'te 16.718, 1900'de 25.127. 1931'de 
35.465 ve 1948'de 49.332 olan şehir nü
fusu 1958'de 76.000'e yükseldi. Tito yö
netimindeki Yugoslavya döneminde şehir 
1965 yılından itibaren faaliyet gösteren 
üniversitesi, tekstil. metal (özellikle alü
minyum metalürjisi). mobilya, lokomotif 
ve makine üretimiyle bir endüstri merkezi 
haline geldi. 1981'de burada 161.376 ki
şi yaşıyordu. 2002 yılı nüfusu 250.518'dir. 
Niş, Balkanlar'daki en büyük Osmanlı hi
sarı özelliğine sahip olan 1719-1723 yılla
rına ait görkemli surları ve 1521-1523 yıl
larından kalan Malkoçoğlu Bali Bey Camii'
nin yanı sıra XIX. yüzyılın ortalarından kal
ma İslam Ağa Camii etrafında toplanan 
küçük müslüman cemaatiyle hala zengin 
Osmanlı döneminin izlerini taşımaktadır. 

Zamanımıza ulaşan bu iki camiden birin
cisi 1896'da şiddetli sel yüzünden harap 
oldu. 1970-1980'lerde iyi bir şekilde resto
rasyon u yapıldı. İslam Ağa Camii ise 17 
Mart 2004 tarihinde Kosova'daki kilise tah
ribi olayları neticesinde yüzlerce Sırp radi
kal grup tarafından yakılıp tahrip edildi. 
Caminin restorasyonu için teşebbüsler sür
mektedir. 
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NiŞABUR 
(_,~ı;.,.;) 

İran'da tarihi bir şehir. 
_j 

İlk İslami devirde Ebreşehr (Eberşehr) ve 
lranşehr adlarıyla da anılan (Yakut. v. 331) 
Nlşabur (NişapOr, Arapça Nlsabur. Neysa
bOr) Ortaçağ'da Horasan bölgesindeki dört 
büyük şehrin en önemlisiydi (diğerleri Merv, 
Herat ve Bel h) . Binalfıd dağının güneyba-

NTSABUR 

tısında. denizden 121 O m. yükseklikte ve 
Tahran'ı Meşhed'e bağlayan yol üzerinde 
yer almaktadır. Şfırahrfıd ve Dizbad gibi 
akarsuların hayat verdiği şehrin çevresin
de bakır. gümüş. demir ve çok zengin fı
rfıze ocakları bulunmaktadır. Nişabfır, bu
gün İran'ın Horasan idari bölümünde pa
muk ticaretinin ve sanayiinin merkezi olan. 
ayrıca halıcılık ve çömlekçilikte meşhur 
231.379 nüfuslu bir şehirdir (2006) Orta 
Asya ve Hindistan'ı İran üzerinden batıya 
ve İran körfezini Harizm üzerinden Volga 
boylarına bağlayan tarihi doğu- batı ve gü
ney-kuzey ticaret yolları üzerinde kurulan 
şehirle ilgili efsane ve rivayetlere göre NI
şabur adı Pehlevlce "nev-ŞapOr" (yeni ve 
güzel ŞapOr) kelimesine bağlanmakta ve 
kuruluşu ı. Şapfır'a (241-272) veya ll. Şa
pfır'a (309-379) dayandırılmaktadır (Tabe
rl. ll , 58; Yakut. V. 33 ı). Şehir, yakınların
daki Azar Burzinmihr adlı ateşkede se
bebiyle Sasanller devrinin en önemli dini 
merkezlerinden biri haline gelmişti. 

Nişabur, Sasani Hükümdan lll. Yezdi
cerd'in İslam orduları karşısında yenilme
sinin ardından Vali Kanareng'in teslim ol
masıyla 30 veya 31 (651-652) yılında Bas
ra Valisi Abdullah b. Amir'in eline geçti. 
Kaynaklarda gösterilen. şehrin ve çevre
sinin ödediği haraç miktarı 700.000 dir
hemdir. Fethi müteakip Abdullah b. Amir 
tarafından kalede bulunan ateşkede yık
tırılarak yerine bir cami inşa ettirildi. Hz. 
Ali- Muaviye mücadelesi sırasındaki bir is
yanla şehir kontrolden çıktıysa da Muavi
ye zamanında 42 (662) yılında yine Basra 
Valisi Abdullah b. Amir tarafından itaat 
altına alındı. Emevller devrinde ve Abbas! 
hakimiyetinin başlarında Merv'in gerisin
de kalan Nlşabur'un asıl gelişimi Tahirller'
den Abdullah b. Tahir'in (830-844) idare 
merkezini Merv'den buraya taşımasıyla 
başladı. Şehir 259 (873) yılında Saffari Emi
ri Ya'kub b. Leys'in eline geçti. Saffarller 
zamanında gelişmesini sürdüren Nişabur, 
Samanller tarafından Merv'in yerine as
keri- idari merkez haline getirildi ve aynı 
zamanda Horasan'ın en büyük sanat. ilim 
ve ticaret merkezi oldu (İstahrl, s. 204; İbn 

Havkal. s. 168; /jududü 'l-'alem, s. 89). Ti
caret. pamuk ve ipek üretimi. dokumacı

lık şehirdeki iş kollarının başında geliyor
du. Çinicilik. seramik ve demir işçiliği çok 
gelişmişti. Burada üretilen mallar işlek ti
caret yolları vasıtasıyla çeşitli yerlere pa
zarlanmaktaydı. Gazneliler zamanında da 
Horasan'ın her hususta merkezi olma özel
liğini koruyan Nlşabur. kırk yedi mahallesi 
ve 1680 hektarlık yerleşim alanıyla Orta
çağ İslam dünyasının en büyük şehirleri 
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