
NO Ri 

r 

L 

r 

L 

r 

L 

NÜRi 

(bk. HALiL NÜRİ). 

NO Ri 
(bk. EBÜ'I-HÜSEYİN en-NÜRİ). 

NÜRİ BEY, Bolahenk 
(1834-1910) 

Son dönem neyzen, 
hanende ve bestekarlarından. 

ı 
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İstanbul Eyüp'te doğdu. Babası Moralı 
Bekir Paşa'nın oğlu Mültezim Hacı Meh
med Ali Bey'dir. Hoşsohbet olması ve ge
nellikle neyin bir çeşidi olan bolahenk ney 
üflemesi dolayısıyla "Bolahenk" lakabıyla 
tanınmıştır. Ayrıca sesinin fazla güzel ol
maması sebebiyle bu lakapla anıldığı da 
ifade edilmektedir (Aksüt, s. 227) Efendi 
yerine Bey denilmesi dedesinin paşa ol
ması dolayısıyladır (bk. Öztuna, II, ı48) Or
ta öğreniminden sonra Bab-ı Zabtiyye İs
tintak Dairesi'nde katip yardımcısı olarak 
göreve başladı (ı 848). Çeşitli memuriyet
lerde bulundu ve Tophane-i Amire İstih
kam ve Muayene Dairesi mümeyyizi iken 
emekliye ayrıldı (ı 908). Vefatında Fatih 
Türbesi Kabristanı'na defnedildi. 

İlk mOsiki hocası , Hamamizade İsmail De
de Efendi'nin kızı ve bestekar Rifat Bey'in 
annesi Hatice Hanım'dır. Din dışı mQsikiyi 
Deliaizade İsmail EfendiveRifat Bey' den, 
dini müsikiyi Eyüp'te bulunan Hatuniye 
Dergahı şeyhi Mehmed Rıza Efendi'den 
tahsil etti. Mevlevl tarikatına intisap etti 
ve bu arada ney öğrendi. Mevlevlliğe inti
sabı sayesinde dini mOsikideki bilgilerini 
daha da geliştirdi. Türk mOsikisinde hoca
lığı, bestekarlığı, hanendeliği ve neyzenli
ğiyle tanınan Bolahenk Nuri Bey çok sayı
da talebe yetiştirmiştir. Eğrikapı yakınla

rında açtığı meşkhanede yetişen öğren

cileri arasında tanburi ve hanende Hacı 
Kirarni Efendi, zakir ve hakkak Mehmed 
Efendi, Hafız Hayreddin (Bilgen), RaufYek
ta Bey, Lemi (Atlı), Neyzen Emin Efendi (Ya
zıcı) ve Hafız Sami en tanınmışlarıdır. Sadi 
Yaver Ataman hatıralarında Atatürk'ün 
Harbiye'de öğrenci iken Bolahenk Nuri 
Bey'den meşkettiğini Nuri Conker'den nak
len anlatır (Atatürk ve Türk Musikisi, s. 64). 

Dini ve din dışı eserler besteleyen Nuri 
Bey'in yeni tarz besteleri pek beğenme
diği ve mesela Şevki Bey'in eserleri için, 
"Harem ağaları gibi hepsi birbirine benzi-
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yor" dediği söylenir. Onun eserleri klasik 
üslQbun devamı niteliğindedir. Sağlam bir 
teknikle duygu ve zarafetin sentezi olan 
eserlerinden birçoğu halen canlılığını koru
maktadır. Çok sayıda beste -semai, şarkı 
ve karı vardır. Dini mOsikide de hayli ba
şarılı besteler ortaya koymuştur. Büselik 
ve karcığar makamlarında bestelediği iki 
ayin-i şerif bunların en meşhurlarıdır (no
taları için bk. Heper. s. 387-4ı ı; büselik 
ayini için ayrıca bk. Türk Musikisi Klasik
lerinden Mevlevr Ayinleri, XVII, 872-88 ı). 
Yılmaz Öztuna çeşitli makamlardan iki 
ayin, iki ilahi, iki dini peşrev, bir sirto, dört 
kik on bir beste, on dört semai ve otuz 
sekiz şarkı olmak üzere toplam yetmiş dört 
eserinin listesini vermektedir (BTMA, II. 
ı48-ı49; ayrıca bk.Aksüt. s. 228-23ı). Eser
lerinin çoğu, öğrencisi Neyzen Emin Yazıcı 
tarafından notaya alınması sayesinde gü
nümüze aktarılmıştır. Duyduğu eserleri en 
doğru biçimde öğrenmeye gayret eden Nu
ri Bey'in seksen kadar makamdan zama
nında bilinen hemen hemen bütün eser
leri ezberden okuyabildiği bildirilmektedir 
(Özalp, II, 26; Öztuna, II, ı48). Repertuva
rının bu kadar zengin oluşu her gün Sarı
güzel'deki evinden işe gidiş gelişlerinde 
vasıtaya binmeyerek yürümesi esnasında 
elleriyle usul vurarak ezberden iki fasıl 

okumasına bağlanmaktadır (Özalp, II, 26). 

Diğer bestekikiarın eserlerini öğretmek
ten zevk alan Nuri Bey kendi besteleri söz 
konusu olduğunda adeta kıskanır ve kim
seye öğretmek istemezdi. Kaynaklarda 
onun son derece tertipli, titiz ve sinirli bir 
zat olduğu bildirilmektedir. Nuri Bey'in 
Mehmed Nuri imzasıyla yayımianmış Mec
mua-i Karha ve Nakşha Beste ve Se
mai ve Şarkıyyat adlı on sekiz makam
dan oluşan bir güfte mecmuası vardır (İs
tanbul ı280). Üsküdar'da inadiye semtin
de Nuhkuyusu ve Gündoğumu caddeleri 
arasında kalan Aşçıbaşı Mektebi sokağın
daki bir çıkınaza Bolahenk Nuri çıkınazı 
adı verilmiştir. 
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NÜRİYYE 

( :ıi.)~f) 

Ebü'I-Hüseyin en-Nfiri'ye 
(ö. 295/908) 

nisbet edilen tasavvuf akımı 

L 
(bk. EBÜ'I-HÜSEYİN en-NÜRİ). 
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NÜRİYYE 
( :ıi.)~f) 

Nakşibendiyye tarikatının 

Muhammed Nfirü'I-Arabi'ye 
(ö. 1305/1888) 

nisbet edilen kolu 
(bk. MEIAMİYYE; 
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MUHAMMED NÜRÜ'I-ARABI). 
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NÜRULLAH et-TÜSTERİ 
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(bk. ŞÜŞTERİ). 
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NURUOSMANİYE KÜLLİYESİ 

İstanbul' da 
XVIII. yüzyılın ilk yarısında 

I. Mahmud tarafından yaptırılan 

L 
külliye. 

_j 

Külliye, şehrin merkezi bir kesiminde ve 
t icaret bölgesinin hemen hemen içinde 
Büyük Çarşı'ya (Kapalı Çarşı) komşu ola
rak I. Mahmud tarafından 29 Muharrem 
1162'de (19 Ocak 1749) temeli atılarak in
şasına başlanmışsa da onun ölümü üzerine 
kardeşi lll. Osman tarafından bitiriimiş ve 
açılışı 1 Reblülewel 1169'da (5 Aralık ı 755) 
yapılmıştır. lll. Osman camiyeNür-ı Os
man! (Nuruosmaniye) adını vermekle görü
nüşte hanedanın ismini, gerçekte ise ken
di adını ölümsüz kılmıştır. Kitabede de ku
rucu olarak lll. Osman'ın aclı geçmektedir. 
Yerinde önceleri Hoca Sadeddin Efendi'nin 
zevcesinin adını taşıyan Fatma Hanım Mes
cidi'nin bulunduğu N uruosmaniye Camii ile 
etrafındaki ek yapılar. Tarih-i Cami-i Şe
rif-i Nur-i Osmaniyye başlıklı bir risale 
kaleme alan bina emini Ahmed Efendi'
nin idaresinde Simean (Simon) Kalfa tara
fından yeni bir sanat akımına uygun biçim
de inşa edilmiştir. Caminin müştemilatı ile 
birlikte düzenlemesi klasik dönem selatin 
külliyelerinden çok farklı olarak düşünül
müştür. R. Walsh, İstanbul hakkındaki ki
tabında bu camiyi yaptırmadan önce bil
nisinin Avrupa'ya bir mimar gönderdiği
ni, oradaki katedralleri incelettiğini , daha 
sonra caminin projelendirildiğini bildirirse 


