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Türk mûsikisinde bir form.

2. mýsra

terennüm
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Sözlükte “süsleme, iþleme” anlamýna gelen nakþ kelimesi Türk mûsikisinde beste,
semâi gibi büyük formlarýn bir çeþidini diðer çeþitten ayýrmak için kullanýlmýþtýr. Klasik Türk mûsikisi formlarýndan beste, aðýr
semâi ve yürük semâiler murabba ve nakýþ olmak üzere iki temel yapý üzerine bestelenmiþtir. Genellikle gazel formundaki bir
þiirin matla‘ ve makta‘ beyitlerinden meydana gelen murabbalarda birinci, ikinci ve
dördüncü mýsralar ayný, miyanhâne (miyan) adý verilen ve makam geçkisi yapýlan
üçüncü mýsra ise ayrýca bestelidir. Murabbalarda her bir mýsradan sonra tekrar
edilen, bestesi mýsralardan farklý “terennüm” denilen bir bölüm de yer alýr. Dört
hâneli olduklarý için murabba adý verilen
beste ve semâilerden besteler için “murabba beste” tabiri kullanýlýrsa da aðýr ve
yürük semâiler için murabba ifadesi kullanýlmaz (bk. AÐIR SEMÂÝ; BESTE).
Nakýþ beste ve semâilerin kuruluþ yapýsý murabba biçiminden farklýdýr. Güfteleri yine genellikle bir gazelin iki beytinden
meydana gelmesine raðmen nakýþlarda bu
dört mýsraýn besteleniþi murabbalara göre deðiþiktir. Nakýþ beste ve semâilerde birinci, ikinci ve makam geçkisi yapýlan üçüncü mýsralar ayrý, dördüncü mýsra ikinci mýsra ile ayný besteli olup iki mýsradan sonra
gelen terennüm de ayrýca bestelidir.
Nakýþlarda terennüm farklý bir özellik
taþýr. Melodik ve ritmik yapýsýyla âdeta baþka bir eser hissi verecek derecede özenli
olan bu terennümlerde genellikle lafzî terennümün kullanýldýðý, bazan terennümün
vezinli ve kafiyeli beyitlerle yapýldýðý, bazý
nakýþ aðýr ve yürük semâilerin terennümlerinde de usul geçkilerinin bulunduðu görülmektedir. Yine bazý nakýþlar meyansýz
olabilir. Bu durumda üçüncü ve dördüncü
mýsralar birinci ve ikinci mýsralarýn besteleriyle okunur ve ardýndan gelen terennümle eser sona erer. Böyle nakýþlarda terennüm parlaklýðýnýn ayrýca bir meyana ihtiyaç býraktýrmadýðý anlaþýlmaktadýr. Son iki
mýsraýn okunmadýðý nakýþlar da bulunmaktadýr. Nakýþlar (beste, aðýr semâi ve yürük
semâi) dört hâneli olmayýp iki hâneli eserlerdir ve yapý þemalarý þöyledir:
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Nakýþlar bu yapýlarý ile murabbalara göre daha kýsa eserlerdir. Beste ve semâilerin baþýnda “murabba” veya “nakýþ” sýfatý
yoksa o eserin murabba biçiminde olduðu anlaþýlýr. Ancak Türk mûsikisinde “nakýþ”lýðý belirtmek için bu sýfatýn beste ve
semâilerin baþýna konulmasý (nakýþ beste,
nakýþ aðýr semâi, nakýþ yürük semâi gibi)
bir gelenek halinde yerleþmiþtir. Ayrýca nakýþ bestelerin çoðunun lenk fahte usulüyle ölçülmesinden dolayý bu usul âdeta nakýþ bestelerin geleneksel usulü durumuna
gelmiþtir, ancak diðer usullerle yapýlan nakýþ besteler de vardýr.
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Bir cemaatin büyüðü,
bir topluluðun baþkaný, baþkan vekili
veya temsilcisi olan kimse.
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Sözlükte “hayýrlý, seçkin kiþi; bir topluluðun baþkaný, vekili, kefili, emini” anlamlarýna gelen nakýb kelimesi (çoðulu nükabâ)
terim olarak siyasî, içtimaî, askerî, dinî
alanlarda hükümdar veya þeyhlerin maiyetinde görevli üst düzey sorumlularýný ifade eder. Hz. Fâtýma ile Hz. Ali’nin neslinden
gelen seyyid-þeriflerin meseleleriyle ilgilenmek üzere devlet tarafýndan tayin edilen
memura da bu unvan verilmiþtir (bk. NAKÎBÜLEÞRAF). Nakib Kur’ân-ý Kerîm’de “ka-

bilesinin kefili ve emini” anlamýnda, “Onlardan -Ýsrâiloðullarý’ndan- on iki nakib gönderdik” þeklinde geçmektedir (el-Mâide 5/
12). Hadislerde de ayný mânada Hz. Peygamber’in nâib ve yardýmcýlarý konumundaki kiþileri belirtmektedir (Wensinck, elMu£cem, “nkb” md.).
Nakib kelimesi ilk defa hicretten önce
Ýkinci Akabe Biatý sýrasýnda kullanýlmýþtýr.
Resûl-i Ekrem, Akabe’de kendisine biat
eden Medineliler arasýndan on iki kiþiyi
Medine’deki müslümanlarýn meseleleriyle
ilgilenmek, Ýslâm’a davette bulunmak ve
oradaki geliþmeleri kendisine bildirmek
için nakib tayin etmiþ, Neccâroðullarý’nýn
temsilcisi Es‘ad b. Zürâre’yi de onlarýn reisliðine (nakýbü’n-nükabâ) getirmiþtir. Hz.
Peygamber bu nakibleri Hz. Mûsâ’nýn on
iki yardýmcýsýna ve Hz. Îsâ’nýn on iki havârisine benzetmiþtir (Ýbn Sa‘d, I, 222-223).
Es‘ad b. Zürâre hicretin 1. yýlýnda (623) vefat edince Neccâroðullarý Resûlullah’a gelerek kendilerine yeni bir nakib tayin etmesini istemiþ, Hz. Peygamber de, “Sizler
benim dayýlarýmsýnýz, sizin nakibiniz benim” diyerek onlarý sevindirmiþtir.
Sonraki dönemlerde nakib kelimesi
farklý anlamlarda yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr. Hâlid b. Velîd’in 12 (633) yýlýnda Hîre heyetiyle yaptýðý cizye anlaþmasýnda Hîre reisleri nükabâ olarak adlandýrýlmýþtýr.
Hz. Ömer’in kurduðu divan teþkilâtýnda
atýyyelerin taþrada daðýtýmýný bölgedeki
kabileleri iyi tanýyan nakib, arîf ve emin
gibi görevlilerin yaptýðý, Abbâsî ihtilâlinin
hazýrlýk safhasýnda daveti yürüten yetmiþ
dâîden on ikisinin nakib tayin edildiði, Karmatî liderinin 278’de (891) on iki kiþiyi nakib seçtiði ve onlara Hz. Îsâ’nýn havârileri
gibi olduklarýný söylediði kaydedilmektedir.
Birçok Ýslâm devletinde askerî teþkilâtta belirli sayýdaki askerî birliðin baþýna bir
nakibin tayin edildiði anlaþýlmaktadýr. Selçuknâmeler’in verdiði bigilere göre Selçuklular’da nakib unvanýný taþýyan kumandanlar bulunmaktadýr. Selçuklu sarayýnda
sultanýn hizmet ve muhafýzlýðýna memur
200 süvariden oluþan bir zümre mevcuttu. “Müfredân” ismi verilen bu süvarilerden her elli kiþilik birliðin baþýna bir nakib
tayin edilirdi. Selçuklu berîd teþkilâtýnda
da nakib isimli bir görevli sýnýfý olduðu zikredilmektedir. Bu nakibler, vilâyetlerde ülkenin her tarafýndan haber getirmek üzere istihdam edilen peyklerin âmiri konumundaydý. XI. yüzyýlda Gazneliler’de ve XII.
yüzyýlýn sonlarýnda Hârizmþahlar’da nakib
unvanýný taþýyan askerler olduðu belirtil321
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mektedir. Begteginliler döneminde Musul’da bir kale nakibinden bahsedilmektedir.
Memlükler’de nakýbü’l-ceyþ unvanýný taþýyan görevli sultaný korumak, geçit törenlerinde ve yoklamalarda askerin tertibi ve
kýyafetiyle meþgul olmak, mevkib (alay) ve
seferlerde muhafýzlýk yapmak, bir emri veya askere yazýlacak fermaný kaleme almak,
sultanýn görüþmek istediði emîrleri ve askerleri huzura çýkarmak gibi vazifeleri yürütüyordu. Celâyirli Sultaný Ahmed, Memlük Sultaný Berkuk’a iltica ettiðinde maiyeti arasýnda nakýbü’l-ceyþlerin bulunmasý ayný uygulamanýn Celâyirliler’de de olduðunu göstermektedir. Hindistan’da Delhi Türk Sultanlýðý’nýn merkez teþkilâtýnda
askerî iþlerin idaresine bakan Dîvân-ý Arz’daki görevliler arasýnda nakibler de vardý.
Nakibler saray teþkilâtýnda teþrifatçýlýk görevini ifa eder, bayram merasimlerinde
resmî alayda hâcible birlikte sultanýn önünde yürürlerdi. XVII. yüzyýlda Özbek sarayýnda hanýn sol tarafýnda seyyid olan nakibler yer almaktaydý. Bunlarýn emîrin bulunmadýðý durumlarda kazaskerin yetkisi
dýþýnda kalan sivil ve askerî iþlere baktýklarý zikredilmektedir.
XII. yüzyýlýn baþlarýnda resmî hale gelen
fütüvvet teþkilâtýnda nakib adlý makam
sahibinin özel bir yeri vardý. Teþkilât hiyerarþisinde þeyhü’þ-þüyûh en üst makamda bulunur, onu þeyh, halife ve üç nakib
takip ederdi. Nakiblerden biri reis olup diðerleri ona tâbi idi. Fütüvvetnâmelerde nakibin vazifeleri ayrýntýlý þekilde sayýlmaktadýr. Nakiblerin pîrinin Hz. Ali’nin þed kuþattýðý Câbir-i Ensârî (Câbir b. Abdullah) olduðuna inanýlýr. Nakib ve nakýbü’n-nükabâ zümrelerinin Bektaþîlik, Rifâiyye, Sa‘diyye ve Kadiriyye baþta olmak üzere bütün tarikatlarý etkilediði kabul edilir.
Fütüvvet teþkilâtýnýn XIII. yüzyýlda Anadolu’daki yansýmasý olduðu kabul edilen
Ahîlik’te de nakibin mertebesi ve hizmet
þekli fütüvvet müessesesindeki nakible
büyük ölçüde benzerlik gösterir. Ahîlik’te
nakib esnafýn seçimiyle göreve gelir. Esnaf, sanatkâr ve tüccarlar arasýnda þeyhin
temsilcisi durumunda olan nakibin görevi
üyeleri denetlemek, törenlerde þeyhi temsil etmek, ustalýk merasimlerinde dua etmek, ustalýða terfi eden üyelere peþtamal
kuþatmak, þeyhin istediði üyeyi zâviyeye
davet etmek, üyelerin isteklerini þeyhe bildirmek ve zâviyenin hizmetlerini yürütmektir. Gerektiðinde esnafa kefil olan nakib onlar üzerinde daha çok dinî bir otorite konumundadýr.
Osmanlý Devleti’nde esnaf teþkilâtýnýn
icra organýnýn baþý olan kethüdânýn yar322

dýmcýlarý arasýnda nakib de bulunmaktadýr. Esnaf arasýndan doðruluðu ve dindarlýðý ile meþhur kiþilerden seçilen nakibin
bir meslek sahibi olmasý þarttýr. Evliya Çelebi esnaf alaylarýnýn geçit törenini anlatýrken þeyhten sonra nakibi de zikretmektedir.
Osmanlý döneminde Ahîlik’teki ritüellerin ve hiyerarþinin benzeri güreþ ve okçuluk sporunda da uygulanmýþtýr. Ok meydanýnda meydan þeyhinin yardýmcýsý olarak meydan nakibi (vekilharç) bulunurdu
ve Okçular Tekkesi’ndeki törenleri yönetirdi. Klasik dönem Osmanlý külliyelerinin
hastahane, tekke, zâviye, imaret gibi birimlerinde mütevelliye baðlý olarak çalýþan
ve görev yaptýklarý kuruluþlardan sorumlu
olan yöneticilere þeyh, yardýmcýlarýna da
nakib adý verilmiþtir.
Tekke hizmetlileri arasýnda farklý görevler ifa eden nakibler mevcut olup bunlara
konum ve görevlerine göre sernakib, meydan nakibi, kahve nakibi, paþmak nakibi
gibi adlar verilmiþ, bu arada hâdimlere de
nakib denilmiþtir. Bektaþîlik ve Alevîlik’te
on iki posttan biri olan nakib postu Kaygusuz Abdal makamý olarak kabul edilir.
Nusayrîlik’te þeyhten sonra gelen, tören
ve ibadetlerde görev alan kiþiye de nakib
ismi verilir. Cumhuriyet’in ilânýndan sonra
30 Kasým 1925 tarihli kanunla nakib unvanýnýn kullanýlmasý yasaklanmýþtýr (Düstur,
Üçüncü tertip, VII, 113).
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Seyyid ve þeriflerle ilgili iþlere bakan
yetkili.
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Sözlükte “vekil, bir topluluðun baþkaný”
anlamýndaki nakýb kelimesiyle Hz. Muhammed’in, kýzý Fâtýma’nýn iki oðlundan Hasan’ýn soyunu ifade eden eþrâftan (tekili
þerîf) oluþan terkip, peygamber soyundan
gelenlerle ilgilenmek üzere kurulan teþkilâtýn sorumlusu için kullanýlmýþtýr. Resûl-i
Ekrem’in ailesi, yakýn akrabasý ve soyundan gelenler müslümanlar nazarýnda müstesna bir mevkiye sahip olmuþ, bunlarý sayýp sevmenin dinî bir vecîbe olduðu kabul
edilmiþ (bk. ÂL; EHL-i BEYT) ve onlarla ilgili bazý hizmetleri ifa etmek üzere görevliler tayin edilmiþtir. Böylece zamanla nikabet müessesesi ortaya çýkmýþ, bununla
ilgili görevlilere de nakýb, nakýbü’l-eþrâf ve
nakýbü’n-nükabâ gibi isimler verilmiþtir.
Resûlullah gibi ailesi ve akrabalarý da zekât ve sadaka alamadýklarý için kendilerine
ganimetten pay ayrýlmýþ, Resûl-i Ekrem bu
payý daðýtmak üzere Hz. Ali’yi görevlendirmiþ, Hz. Ali bu görevini Hz. Ebû Bekir ve
Ömer devrinde de sürdürmüþtür. Halife

