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NÜRi 

(bk. HALiL NÜRİ). 

NO Ri 
(bk. EBÜ'I-HÜSEYİN en-NÜRİ). 

NÜRİ BEY, Bolahenk 
(1834-1910) 

Son dönem neyzen, 
hanende ve bestekarlarından. 

ı 

_j 

ı 

_j 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevf Ayin
leri (İ stanbul Konservatuvarı neşriyatı), İstanbul 
1939, XVII, 872-881; İbnülemin, Hoş Sada, s. 
235-236; Sadettin Heper. Mevlevf Ayinleri, Kon
ya 1974, s. 387-411; Sadi Yaver Ataman, Atatürk 
ve Türk Musikisi, Ankara 1991 , s. 64-65; Sadun 
Aksüt, Türk Musikisinin 100 Beste karı, İstanbul 
1993, s. 227-231; Özalp, Türk Müsikfsi Tarihi, 
ll, 26-27; "Boıahenk Nüri Beyin Meşkhanesi", 
ist.A, VI, 2948-2949; Hakkı Göktürk, "Boıahenk 
Nüri Çıkmazı", a.e., VI, 2949; Öztuna, BTMA, 
ll, 148-149; Mehmet Güntekin, "Nuri Bey (Bo
lahenk)", DBist.A. , VI, 99-100. 

Iii HASAN AKSOY 

r 
NÜRİYYE 

( :ıi.)~f) 

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

nisbet edilen tasavvuf akımı 

L 
(bk. EBÜ'I-HÜSEYİN en-NÜRİ). 

_j 

r ı 

NÜRİYYE 
( :ıi.)~f) 

Nakşibendiyye tarikatının 

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

nisbet edilen kolu 
(bk. MEIAMİYYE; 

L 
MUHAMMED NÜRÜ'I-ARABI). 

_j 

r ı 

NÜRULLAH et-TÜSTERİ 

L 
(bk. ŞÜŞTERİ). 

_j 

r ı 

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 



de bu iddianın doğruluğu tesbit edileme
miştir. 

Nuruosmaniye Külliyesi cami, hünkar 
kasrı, medrese, kütüphane, türbe, sebil, 
çeşme, aşhane-imaret ve dükkaniardan 
meydana gelmiştir. Cami meyilli bir arazi
de kurulduğundan cami ile avlunun teş
kil ettiği terasın altında bulunan ve belki 
de çarşı olarak düşünülmüş olan mahzen 
bugüne kadar hiç kullanılmamıştır. Cami, 
doğu ve batı yönünde yuvarlak kemerli 
iki kapısı bulunan dış avlunun kuzeybatı 
yönünde yer almıştır. Dış avludan merdi
venlerle çıkılan revaklı avlu Türk sanatın
da ilk defa yarım yuvarlak biçimde yapıl
mıştır. Genel estetiği tamamlayan bir süs 
unsuru gibi düşünülen bu avlu kullanışsız 
ve sapa kalmıştır. Ortasında şadırvanı da 
olmadığı için abdest muslukları dış avlu
da caminin yan duvarlarında bulunmak
tadır. 

Caminin kare biçimindeki harimi, ağır
lığı dört büyük kemere dağılan ZS,SO m. 
çapındaki tek ve büyük bir kubbe örter. 
Caminin inşa edildiği yıllarda istanbul'da 
bulunan Fransız mimarı Le Ray bu kubbe
nin tuğlalarının örtülüş metodunu gör
müş ve anlatmıştı r. Mermer mihrap, dı
şarıya çıkıntı teşkil eden üstü yarım kub
be ile örtülmüş küçük bir mekan içinde
dir. Ayrıca mihrap duvarında iki köşede 
kıble duvarına bitişik iki küçük kanat bu
lunmaktadır. İkişer şerefeli iki kesme taş 
minare yivli gövdelere sahiptir. Aslında 
kurşun külahlı olan bu minarelere XIX. 

Nuruosmaniye Kül liyesi - Istanbul 

N uruosmaniye camii 'nin plan ı ve kubbesi 

yüzyılın sonlarında bugün görülen taş kü
lahlar yapılmıştır. Nuruosmaniye Camii'n
de XVIII. yüzyıl içinde Türk sanatına sızan 
Avrupa'nın barak üslGbu kuwetle kendi
ni belli eder. O sırada inşa edilen başka 
eserlerde Türk mimari geleneklerinin az 
da olsa yaşamasına karşılık burada me
kan şekli istisna edilecek olursa her şey ta
mamen barak sanatının izlerini taşır. Av
lunun yarım yuvarlak biçimi, pencere ve 
kapıların kemer profılleri, büyük kapıların 
nişlerinin üst bölümleri ve içerideki süsle
me Türk barak sanatı anlayışına göre ya
pılmıştır. Pencerelerdeki renkli camlı (rev
zen) alçı pencerelerin desenleri ve mermer 
mihrapla minber de barak motifleriyle tez
yin edilmiştir. Camide Türk sanat gelenek
lerini sürdüren tek unsur, içeride ve dışa
rıda çeşitli yerlerde görülen devrin en iyi 

NURUOSMANiYE KÜLLiYESi 

hattatları tarafından yazılmış kitabeler ve 
yazılardır. 

Nuruosmaniye Camii'nin doğu tarafın
da yan cepheleri pencereli, hünkar kasrı

na çıkışı sağlayan büyük bir rampa bulun
maktadır. Yuvarlak kemerli bir kapıdan 
sonra başlayan rampalı yol üstte sola dö
nüp camiye bağlanarak mahfıle ulaşmak
tadır. Rampalı yolun sonundaki mekan
lardan doğu yönündeki dükkanlar, batı yö
nündeki sütunlar üzerine oturtulmuştur. 

Medrese ile imaret dış avluda kıble istika
metinde yer almaktadır. Kitabeleri bunla
rın 17SS'te yapıldığını bildirir. Bunlarda 
da barak üslGbu daha az gösterişli olarak 
hakimdir. Medrese kare planlı , revaklı av
lu etrafında farklı boyutlarda on iki tale
be odası ve bir dershaneden oluşmuştur. 

Odaların üstü kubbeli olan yapıda kuzey
de cephe ortasında kapı, kapının karşısın

da dershane yer almıştır. Vaktiyesinde ya
zı öğretimi şartı bulunan Nuruosmaniye 
Medresesi'nin meşk odasında Hattat Ab
dullah Zühdü ve Filibeli Arif efendiler yıl 
larca hat meşketmişlerdir. Medresenin 
batısında yapıya bitişik olarak yer alan 
imarete de kuzeyde cephe ortasında yer 
alan kapıdan geçilir. Dikdörtgen planlı av
lunun güneyinde iki köşe hafif pahlanarak 
şekillenmiş olup birer kapı ile solda med
reseye, sağda mutfak rnekanına geçiş sağ
lanmıştır. Batıda ise ince uzun aşhane me
kanı ile bunun kuzeyinde küçük servis me
kanı vardır. 

Caminin kuzeydoğu yönünde yer alan 
kütüphane, alt katı badrum olan ve bir
kaç basamakla yükseltilmiş bulunan bir 
platform üzerinde inşa edilmiştir. Barak 
anlayışına uygun özgün bir plan arzeden 
yapının okuma salonunda dört serbest sü
tuna oturan orta ku b be, iki yönde düz di
limli yarım kubbe, bir yönde de tonazla 
genişlemiştir. Etrafı sütunlara oturan ke-
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NURUOSMANiYE KÜLLiYESi 

merli bir diziyle ayrıca çevrelenerek ilginç 
bir iç mekan oluşturulmuştur. Batı yönün
de yer alan kitapların konulduğu oda yu
varlak kemerli bir kapı ile oturma salonuna 
bağlanmaktadır. iki yanda mevcut pahlı iç 
köşelerden kütüphaneye geçiş sağlan
maktadır (bk. NURUOSMANİYE KÜTÜPHA
NESi). 

Kütüphane ile hünkar kasrı arasında yer 
alan türbe kare planlı olup üzeri kubbe ile 
örtülmüştür. Önünde yer alan üç birimli 
revak ortada kubbe, yanlarda aynalı to
noz örtüye sahiptir. içeride ll. Mustafa'
nın zevcelerinden ve lll. Osman'ın annesi 
Şehsuvar Valide Sultan yatmaktadır. Ay
rıca türbe ile hünkar kasrı arasındaki bö
lümde Hibetullah Sultan'dan başka ll. Mah
mud'un 1809-1824 yılları arasında ölen bir 
kızı ile dokuz oğlu gömülüdür. Büyük Çar
şı'ya açılan avlu kapısının dışında bulunan 
sebille çeşme Türk barak sanatının güzel 
ve zarif örnekleridir. Bunların mermer iş
lemelerinde ve sebilin tunç şebekelerinde 
barak süsleme motifleri çok bilinçli şekilde 
kullanılmıştır. Yıllardır saçağı kaldırılmış 

olduğundan sebil gerçek güzelliğini belli 
edemez durumdadır. Taşları oldukça yıp
ranmış olan çeşme ise çok haraptır. Kül
liyenin su ihtiyacı Halkalı sularından Nu
ruosmaniye su yolu ile sağlanmaktaydı. 
Selatin camileri arasında Nuruosmaniye 
Camii yepyeni bir mimari anlayışın örneği 
olarak şehre damgasını vurmuştur. 
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!il SEMAVİ EYiCE 
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NURUOSMANIYE KUTUPHANESI 

L 

III. Osman'ın 
N uruosmaniye Külliyesi' nde 

kurduğu kütüphane. 
_j 

1. Mahmud, saltanatının son yıllarında 
istanbul'da yaptırmaya başladığı külliye
sinde büyük bir kütüphane kurmayı plan
ladığından buraya konulacak koleksiyonun 
bazı kitaplarını da hazırlatmıştı. Fakat kül
liye tamamlanmadan 1754 yılında ölünce 
yerine geçen kardeşi ll l. Osman bu hayır 
eserini tamamlatarak kendi adına izfıfe
ten Nur-ı Osman! adını koymuş, kütüpha
nesini de kendi ismiyle açmıştır. Hatta 1. 
Mahmud'un vakfettiği kitapların üzerin
deki vakıf kayıtlarını ve mühürleri kazıta
rak kendi mührünü koydurmuştur (mese
la bk. Nuruosmaniye Ktp ., nr. 622, 1134, 

2697, 3873) . 1169 Reblüleweli başlarında 
(5 Aralık 1755) külliyenin camisinde ger
çekleşen açılış dolayısıyla yapılan merasi
me padişah ve devlet adamlarıyla ulema 
katılmıştır. 

lll. Osman, Nuruosmaniye Kütüphane
si'ne koydurduğu kitaplarla Tanzimat'a ka
dar sayı bakımından geçilemeyen XVIII. 
yüzyılın en zengin kütüphanesini tesis et
miştir. Açılışında 5031 ciltlik bir koleksi
yana sahip olan kütüphanede (N uruosma
niye Ktp., Fihrist, nr. 4, vr. 161 •) sonrakiyıl

larda yapılan sayımlarda bu sayının pek art
madığı görülmektedir ( 1299/1881-82 yılın

da 5103 adet). 1323 (1905) sayımında 152 
kitabın kaybolduğu anlaşılmıştır. Bugün 
N uruosmaniye koleksiyonunda lll. Osman'a 
ait bölümde 4875 kitabın mevcut oluşu 
daha sonraki yıllarda da bazı kayıpların ol
duğunu göstermektedir. XX. yüzyılın baş
larında Nuruosmaniye Kütüphanesi'ne nak
ledilen Bayram Paşa Medresesi Kütüpha
nesi'nde de seksen cilt kitap bulunmak
taydı. Muhtelif şahıslarca bağışlanan dok-
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