
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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arasında yer almaktaydı (Hakim en-Nisa
bO.rl, s. 200) . Bu dönemde halkın önemli 
bir kısmı Şafii, Hanefi ve Kerramiyye mez
heplerine mensuptu; ayrıca burada Me
cOsller'le yahudi ve hıristiyanlar da yaşı

yordu. 

Nlşabur, Selçuklular'ın Gazneliler'e karşı 
Serahs yakınlarında kazandığı zaferin ar
dından 429 (1038) yılı ilkbaharında Tuğ
rul Bey'in eline geçti. Ancak ertesi yıl Ho
rasan ' ı kurtarmak amacıyla sefere çıkan 
Sultan Mesud, Selçuklular'la Nesa, Baverd 
ve Ferave'nin onlarda, Nlşabur, Serahs ve 
Merv'in kendilerinde kalması şartıyla ge
çici bir barış antiaşması imzaladı ve 27 Re
blülahir 431'de (16 Ocak 1040) Nişabur'a 

girerek kışı orada geçirdi. Fakat ilkbahar
la birlikte nihai mücadele için yeniden Sel
çuklular'ın üzerine yürüyen Sultan Me
sud'un Dandanakan Savaşı'nda büyük bir 
hezimete uğraması üzerine şehir tekrar 
Selçuklular'a geçti. Nişabur bu dönemde 
Tuğrul Bey'in idare merkezi oldu. Selçuk
lu- Gazneli mücadelesi sırasında yaşanan 
kıtlık ve savaşlar yüzünden büyük zarar 
lar gören şehir Selçuklu hakimiyetinden 
itibaren yeniden taparlanmaya başladı ; ilk 
Selçuklu sikkesi de burada basıldı. Nişa
bur, V. (Xl.) yüzyılın ortalarına doğru dini
mezhebi birtakım karışıklıklara sahne ol
duysa da hala Horasan'ın en önemli yer
leşim merkezi durumundaydı. İslam dün
yasında ilk medreselerin kurulduğu yerle
rin başında gelen Nlşabur'da IV. (X.) yüz
yılın ortalarından itibaren birçok medrese 
kurulmuş olup Bağdat'taki Nizamiye'den 
önce Doğu İslam dünyasında tesis edilen 
otuzdan fazla medresenin çoğu burada 
yer almaktaydı. Bunlar arasında EbO Bekir 
Ahmed b. İshak es-Sıbgi tarafından kuru
lan darüssünne, İbn FOrek ve EbO İshak ei
İsferayinl için yaptırılan medreseler, Ah
med b. Hüseyin ei-Beyhaki'nin inşa ettir
diği Beyhakıyye , Gazneli Mahmud'un kar-

150 

Nişabur'da 

Feridüddin 
Atta r ' ın 

türbesi 

deşi Emir Nasr b. Sebük Tegin'in yaptırdı
ğı Sa'diyye (Saidiyye) ve Büyük Selçuklu Ve
ziri Nizamülmülk tarafından İmamü'I-Ha
remeyn ei-Cüveynl adına kurulan Nlşabur 
Nizarniye Medresesi önemlidir. Darphane
nin yoğun faaliyetleri ekonomik, dönemin 
pek çok aliminin yetiştiği medreseler de 
ilmi canlılığını göstermektedir. İlk Selçuk
lu hastahanesi ve tıp medresesinin Vezir 
Nizamülmülk tarafından N'işabur'da ku
rulduğu kabul edilmektedir. Sultan Melik
şah zamanında Nlşabur'un Horasan haki
mi Melik Togan Şah'ın idaresinde olduğu 
anlaşılmaktadır. 488-489'da (ı 095-1096) 

Şafii ve Hanefıler'le Kerramller arasında 
büyük olaylar yaşandı ve KerramTier'in güç
leri zayıfladı . Şehir, Sultan Melikşah'ın ve
fatının ardından Berkyaruk ile Muhammed 
Tapar arasında vuku bulan iç savaş sıra
sında durumdan faydalanarak ayaklanan 
Alparslan' ın oğlu Arslan Argun'un eline 
geçti. Kısa sürede Horasan'a hakim olma
yı başaran Arslan Argun, Sultan Berkya
ruk'tan, daha önce dedesi Çağrı Bey'in ha
kimiyetinde bulunan toprakları istedi. Fa
kat isteği reddedildiği gibi kardeşi Böri
pars bir orduyla üzerine gönderildi. Ars
lan Argun kardeşini yenerek katiettiyse 
de bir adamı tarafından öldürüldü (490/ 
1097). Nlşabur Sultan Sencer'in, Save sa
vaşından (5 13/ 1 ı 19) sonra devlete hakim 
olarak idare merkezini Merv'e taşıması
nın ardından önemini kaybetmeye başla
dı . Hükümdarıo 536 (1141) yılında Kat
van'da Karahıtaylar'a yenilmesi üzerine 
Harizmşah Atsız b. Muhammed'in eline 
geçen şehir (Şevval 536 1 Mayıs 1142) Sen
cer'in 548'de (ı 153) Oğuzlar tarafından esir 
alınmasından sonra da yağma ve tahri
bata uğradı ; 557 ( 1162) yılında ise büyük 
ölçüde terkedildL Sultan Sencer'in ölümü
nün ardından Müeyyed Ay-aba ile halef
Ieri Doğan Şah ve Sencer Şah, Nlşabur'da 
hüküm sürdüler. Onların ardından Harizm-

şahlar'la Gurlular arasında birkaç defa el 
değiştiren şehir, nihayet Sultan Alaeddin 
Muhammed b. Tekiş tarafından kesin ola
rak Harizmşah topraklarına katıldı (598/ 
ı 202) . 613'te ( ı 2 ı 6) buraya gelen Yaküt 
el-Hamevl gezdiği şehirler arasında onun 
benzerini görmediğini, faziletli ve illim in
sanların menbaı olduğunu ve halkının , adı

nı NeşavOr şeklinde telaffuz ettiğini söyler 
(Mu'cemü'l-büldan, V, 33 ı) . Şehir bu dö
nemde yeniden gelişme sürecine girdiyse 
de 15 Safer 618 (10 Nisan 1221) tarihinde 
bütün Orta Asya ve Ortadoğu'yu viraneye 
çeviren Moğol istilasına maruz kaldı. 

İstila ve yağmalar kadar değişik zaman
larda meydana gelen depremler de Nlşa

bur'un tarihinde önemli izler bırakmış, 
bunların en büyüğü olan 540 (1145) yılın
daki depremden sonra halkın önemli bir 
kısmı şehri terketmiştir (Müstevfl. Tanl]-i 
Güzide, s. 8ı3-8 ı4) . 

Nlşabur, İlhanlı hakimiyetinde bir ara to
parlanma eğilimi gösterdiyse de bir daha 
V-VI. (XI-XII. ) yüzyıllarda yaşadığı parlak 
dönemi yakalayamadı. Argun Han devrin
de ( ı 284- ı 29 ı) Emir Nevruz'un isyanı ve 
sık sık tekrarlanan Çağatay saldırılarında 
defalarca tahribata uğradı; saldırılar Ser
bedarller zamanında da devam etti. Şe
hir 30 Cemaziyelevvel808 (23 Kasım 1405) 
tarihinde yaklaşık 30.000 kişinin hayatını 
kaybettiği şiddetli depremle bir defa da
ha tamamen harap oldu ve ardından bu
günkü yerinde yeniden kuruldu. Defalarca 
harap olan Nlşabur yeniden imar edilmiş 
ve bazı tarihi yapıları onarılmış veya ta
mamen yeniden inşa edilmiştir; bir kıs

mının yerleri de değiştirilmiştir. Timurlu 
Hükümdan Hüseyin Baykara zamanında 
Pehlivan Ali Kerhl adlı biri tarafından ya
pılan Mescid-i Cami kitabesine göre 899 
(1494) tarihlidir. X. (XVI.) yüzyıla ait İmam
zade Muhammed MahrOk Kümbeti, Xl. 
(XVII.) yüzyılda inşa edilmiş Buk'a-i Ka
demgah şehrin önemli tarihi yapılarıdır. 
Hüseyin Baykara dönemine ait Feridüddin 
Attar ve ömer Hayyam türbeleri de birkaç 
defa yeniden yaptırılmıştır. 

Nlşabur'da yetişen çok sayıdaki alim, 
edip ve şair arasında İbn Şazan en-Nisa
bOrl. Müslim b. Haccac, Ebu Ali ei-Maser
cisl, Hakim ei-Keblr, filozof Ebü'I-Hasan 
el-Amiri, Hakim en-Nisabürl. Muhammed 
b. Hüseyin es-Süleml, Abdülkerlm ei-Ku
şeyri, İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl, Gaz
zali, Ahmed b. Muhammed el-Meydan!, 
Emirü'ş-şuara ei-Muizzl, ömer Hayyam, 
Feridüddin Attar, Fettahi, Naziri ve Eôıb-i 

Nlşabüri sayılabilir. 
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[il OsMAN GAzi Ö z GÜDENLi 

NiSABUREK 

NiŞABUR 
( .)~ı;.,.; ) 

Türk mfisikisinde bir 
birleşik makam. 

ı donanımına sadece do için bakiye diyezi 

yazılır ve gerekli değişiklikler eser içinde 
gösterilir. Yedeni ise alttan ikinci aralıkta
ki la (dügah) perdesidir. Tiz taraftan zaten 

L _j 

Adı iran'daki Nişabür şehrinden gelmek
tedir. Türk mOsikisinin büselik perdesinde 
karar eden tek makamı olan nişabur ma
kamının dizisi, durak perdesi olan büselik 
perdesi üzerinde yer alan bir nişabur dört
lüsüne, dördüncü derece hüseyni perde
sinde bir kürdi dörtlüsünün, beşinci dere
ce acem perdesinde bir çargah dörtlüsü
nün ve üçüncü derece neva perdesinde bir 
büselik dizisinin eklenmesinden meydana 
gelmiştir. Nişabur dörtlüsünün aralıkları 
aynen uşşak dörtlüsünün aralıkları olan K. 
S. T.'dir. Ancak hem bu dörtlünün büselik 
perdesi üzerinde olması hem de uşşak ma
kamında olduğu gibi ikinci derecesi olan 
nim-hicaz perdesinin hiç pestleşmemesi 
sebebiyle ayrı bir çeşni özelliği vardır ve 
uşşaktan bu suretle ayrılır. 

Muhayyerde 
kürdi dörtlüsü 

Nevada büselik dizisi 

Çıkıcı olarak seyreden makamın güçlü
sü neva perdesi olup bu perdede büselik 
çeşnisiyle yarım karar yapılır. Hüseyni per

desinde kürdi. acem perdesinde çargahlı 
kalışlar nişabur makamının asma kararla
ndır. Ayrıca dügah perdesinde rastlı , rast 
perdesinde pençgahlı asma kalışlar yapı
labilir ise de bu iki kalışta ısrar edilmeme

lidir. Nişabur makamının nota yazımında 

Nisabür 
makamı 

seyir 
örneği 

geniş bir ses sahasına sahip bulunan nişa
bur makamı bu bölgeden ayrıca genişle
mez. Pest taraftan ise dügah perdesine 
rast, rast perdesine de pençgah çeşnisiy

le inilebilir. Makamın seyrine durak veya 
güçlü civarından başlanır. Diziyi meydana 
getiren çeşnilerde karışık olarak gezinile
rek neva perdesinde büselik çeşnisiyle ya
rım karar yapılır. Yine karışık gezinilip as
ma kararlar da gösterildİkten sonra büse
lik perdesinde nişabur çeşnisiyle tam ka
rar yapılır. Nişabur makamının tam kara
rının verdiği bitiş duygusu son derece za
yıf olup adeta yarım kalmış hissi uyandı
rır. Belki bu sebeple çok az kullanılmış ma
kamlar arasında yer alır. Ancak bu bitme
mişlik duygusu sonuca ulaşmamış, yarım 

kalmış arzu ve olayların tasviri için de çok 
elverişlidir. 

TanbOri Ali Efendi'nin, "Renc-i hatır ver
mesin feryad ü efganlar sana" mısraıyla 
başlayan bestesi "Ben değil meftun-ı hüs
nün mübtela alem sana" mısraıyla başla
yan ağır semaisiyle, "Yanar ol derd ile gön
lüm ki yanar ah edemez" mısraıyla başla
yan yürük semaisi; Edirneli Salihzade'nin, 
"Ey şehid-i Kerbela'ya ağlayan" mısraıyla 

başlayan ilahisi ve "Genç Osman dediğin 
bir küçük uşak" mısraıyla başlayan türkü 
bu makamın en güzel örnekleri arasında 
yer alır. 
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li İSMAİL HAKıa: ÖZKAN 

NiŞABUREK 
( .!l.)~ l!.;.i ) 

Türk mfisikisinde 
bir birleşik makam. 

_j 

Nişaburek (küçük nişabur) makamı Türk 
mOsikisinin en eski makamlarındandır. ini
ci-çıkıcı karakterde ve dügah (la) perdesin
de karar eden nişaburek bazıları tarafın
dan şed makam olarak kabul edilse de 
gerçekte birleşik bir makamdır. Makamın 
dizisi, dügah perdesi üzerindeki bir rast 
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