
424) olgunluk çağında Bağdat'ta yeğenie

ri Hasan b. MOsa en-Nevbahtl. onun kar
deşi EbO Ca'fer Muhammed en-Nevbahtl 
ve on ikinci imarnın küçük gaybeti esna
sında üçüncü sefir olan Hüseyin b. ROh 
en-Nevbahtl ile birlikte ŞIT- imam! kelamı
nın oluşturulması hususunda büyük çaba 
sarfetmiş, imamiyye bünyesinde Beni Nev
baht diye anılan kelam ekolünü kurmuş

tur. Onun bazı kaynaklarda Mu'tezill diye 
gösterilmesi, büyük ihtimalle usul konu
larında birbirine benzeyen Şii ve Mu'tezill 
akaid esaslarını birleştirmesinden dolayı
dır (A'yanü'ş-Şı<a, lll, 384). Nevbahtl'nin 
devlet adamları arasında bir vezir gibi iti
bar görmesinden (Ahmed b. Ali en-Neca
şl, ı, ı 2 ı) yaşadığı devirde Abbas! ileri ge
lenleriyle iyi münasebetler içinde bulun
duğu anlaşılmaktadır. Kelam ve dini ilim
ler yanında şiir ve edebiyatta da başarılı 
olan. döneminin ibnü'r-ROml ve Buhtürl 
gibi şair ve ediplerini himaye eden, Küfe 
dilekolünün önemli temsilcilerinden Sa'
leb ile edebi konularda müzakereler yürü
tüp nakillerde bulunan Nevbahtl'nin (Mer
zübanl, s. ı 8 7-1 88) şiirlerinin bir kısmı gü
nümüze ulaşmıştır (İbnü'r-RGml, I, ı 50; 

EbG Bekir es-SGII, s. 65; Ahmed b. Ali en
Necaşl, I, ı 2 ı; Safedl, IX, ı 71- ı 72) özel
likle ibnü'r-ROml ve Buhtürl onu öven şi
irlere divanlarında yer vermişlerdir. 

imarniyye Şlası'nın önde gelenlerinden 
olması dolayısıyla yaşadığı devrede Şla 
inançlarının müdafaası ve muhalif fırkala

rın ileri sürdüğü iddiaların cevaplandırıl

ması konusunda büyük çaba gösteren Nev
bahtl çok sayıda tartışmaya katılmıştır. 
Mu'tezile ileri gelenlerinden EbO Ali ei
Cübbal ile Ahvaz'da yaptığı münazaralar 
el-Mecô.lis ma'a Ebi Aif el-Cübbô.'f adıy

la kitap haline getirilmiştir (Ahmed b. Ali 
en-Necaşl, I, I 2 ı; Ebu Ca'fer et-TG s!, Fih
rist, s. 40; ibnü'n-Nedlm, s. 225). Ayrıca EbO 
Isa el-Verrak ve ibnü'r-Ravendl'nin düşün
celerini onların ölümünden sonra eleştir
miştir. Bu arada imarnın gaybete girme
sinden sonra kendilerinin sefir yahut bab 
olduğunu iddia eden ve imamiyye tarafın
dan yalancı sefırler olarak kabul edilen, ibn 
Ebü'I-Azakır (Azafir) diye bilinen Muham
med b. Ali eş-Şelmeganl ile meşhur mu
tasawıf Hüseyin b. Hallac- ı MansOr ken
disine başvurarak sefir tanınmalarını ta
lep etmişler, fakat Nevbahtl bu talepleri 
reddetmiştir. Oğlu Ali b. isınail'den başka 
Naşl el-Asgar, Ebü'I-Ceyş Muzaffer b. Ah
med ei-Belhl, Ebü'I-Hasan Muhammed b. 
Bişr es-SOsencerdl. EbO Ali Hüseyin b. Ka
sım ei-Kevkebl ve EbO Bekir es-SOII gibi 
öğrencileri yetiştiren Nevbahtl Şewal 311 
(Ocak 924) tarihinde büyük ihtimalle Bağ-

dat'ta. bazılarına göre ise Vasıt'ta ölmüş 
ve Kazımeyn'de defnedilmiştir. 

Eserleri günümüze ulaşmayan Nevbah
tl'nin görüşleri, kaynaklarda belirtilen ki
taplarının isminden ve sonraki yazarların 
açıklamalarından anlaşılabilmektedir. Bu 
bilgilere göre Nevbahtl Allah'ın sıfatları, 
adi , rü'yetullah ve insanların hür iradeye 
sahip oldukları hususunda Mu'tezile'nin 
düşüncelerini benimsemiş. büyük günah 
işleyenierin iman ve küfür arasında bu
lundukları. özellikle tövbe etmeden ölen
ler için Hz. Peygamber'in ve imamların şe

faatinin geçerli olacağı düşüncesiyle vald 
konularında onlara karşı çıkmıştır. Ayrıca 
insanın mahiyetinin bedene hakim olan, 
maddi unsurlardan uzak bulunan ve me
kanda yer tutmayan ruhtan ibaret oldu
ğunu belirterek Mu'tezile'nin genel düşün
cesinden uzaklaşmıştır. imarnet konusun
da Şla 'nın düşüncelerini benimsernesi ve 
TOsl'nin nakline göre (Kitabü'l-Gaybe, s. 
273) küçükyaşta gördüğü on ikinci imam 
Mehdi ei-Muntazar Muhammed b. Ha
san'ın imameti ve ardından gaybete gir
mesi fikrine iştirak etmesine rağmen ima
m iyye'nin bu konudaki yaygın düşüncesi
ne katılmamıştır. Hz. Peygamber nesiin
den gelen kaim yahut mehdinin Hasan ei
Askerl'nin oğlu Muhammed olduğunu ka
bul etmekle birlikte onun gaybet halinde 
öldüğünü ve kendisine çocuğunun halef 
olduğunu, onun çocuklarından birinin ka
im olarak ortaya çıkıp imametini izhar ede
ceğini ileri sürmüştür (İbnü ' n-N edlm, s. 
225) 

Nevbahtl çok sayıda eser telif etmiştir. 

Bazı kitaplarından parçalar ve bir kısım 
şiirleri dışında günümüze intikal etmeyen 
bu çalışmaların otuzdan fazlasının ismi 
kaynaklarda yer almaktadır (mesela bk. 
ibnü'n-Nedlm, s. 225; Ahmed b. Ali en
Necaş!, l,I 2 ı- ı 22; Ebu Ca'fer et-TGs!. el
Fihrist, s. 39-40) . Eserlerinin bir kısmı şun
lardır: IfudCişü '1-'ô.lem, el-İJ:ıticô.c li-nü
büvveti'n -nebf, el-İstftô. ' ti 'l -imame, Ki
tabü'l-Cümel ti'l-imô.me, er-Red 'alô. 
Muf:ıammed b. el-Ezher ti'l-imô.me, et
Tenbfh ti'l-imame (Ahmed b. Ali en-Ne
eaş!, sonuncu eseri hacas ı EbQ Abdullah'
tan okuduğunu belirtmektedir 1 er-Rica[, 
1, I 211, ayrıca kitabın bazı paragrafiarı İbn 
Babeveyh Şeyh SadOk el-Kumml'nin Ke
malü 'd-dfn ve tamamü'n-ni'me's inde yer 
a lmaktadır 11. 88-94]), Kitdb ti'ş-şıiat li'r
red 'alô. Ebi 'l-'Atahiye ti't-tevJ:ıfd ve şi'

rih, Na~iu Kitô.bi 'Abeşi'l-J:ıikme ' ale'r
Ravendf, er-Red 'ale'l-Va~ıte, er-Red 
'ale'l-YehCid, er-Red 'ald 'isa b. Eban 
ti'l-ictihô.d. 
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Iii MUSTAFA Öz 

NEVBE 
( 4;~) 

Tekkelerde 
ritim sazlarıyla icra edilen musiki 
eşliğinde yapılan çeşitli törenlerle 
bunlara katılan çalgı topluluğunun 

ve bir ritim çalgısının adı . 
_j 

Hem Arapça hem Farsça'da yer alan 
"sıra, nöbet" anlamındaki nevbe 1 nevbet 
kelimesi daha çok tekke (tasawuf) mOsi
kisinde kullanılmıştır. Nevbe, tekkelerde 
belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiy
le yapılan özel törenierin ve bunlarda yer 
alarak sesiere eşlik eden ritim çalgılarının 
adı olduğu gibi bazı tarikat zikirleri esna
sında kullanılan özel bir ritim çalgısının da 
ismidir. "Nevbe çıkarmak, nevbe vurmak, 
nevbe açmak" gibi tabirlerle de ifade edi
len tören dergahın ayin gününde, rama
zan, kurban bayramlarıyla kandil gecele
rinde ve hilafet merasimi, nikah akdi, sün-

Nevbe 
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NEVBE 

net düğünü, bed'-i besmele cemiyeti gibi 
özel günlerde yapılırdı. Daha çok Kadirl, 
Riffıl, Bedevl, DesOki ve Sa'dl tarikatiarına 
has bir tören olan nevbe ramazan bayram
larında bazan üç, kurban bayramlarında 
iki defa, diğer tarikatlarda ise nadiren icra 
edilen bir merasimdir. Mesela Halvetiyye 
tarikatı tekke ve zaviyelerinde ancak kan
dil ve bayramlarda nevbe çıkar ve bazan 
bir hafta sürerdi. Kıyaml tekkelerinde nev
be merasimi kandil ve bayram günlerin
den bir hafta önce başlardı; buna "istik
bal haftası" denilirdi. Büyük dergahlarda 
özel durumlarda ayin merasimi nevbenin 
iştirakiyle yapılırdı. Nevbe merasimi mO
siki sanatının ses ve usul sazları ustalığı, 
sola, koro. yöneticilik, makam ve repertu
var bilgisi gibi çeşitli dallarını içine alan, 
icrası zor ve özel yetenek isteyen en kap
samlı türlerinden biridir. 

İçinde bulunulan ortama ve zevke bağ
lı olarak birkaç saat süren nevbe merasi
minde nevbe biri oturularak, diğeri ayakta 
olmak üzere iki şekilde vurulurdu. Ayak
ta vurulan nevbe oturularak yapılan nev
beden sonra başlayıp ondan daha kısa sü
rerdi. Nevbe genellikle giriş ve onu takip 
eden üç bölümden oluşmaktadır. Bu me
rasimde tekkenin şeyhi ve diğer dergah
Iardan gelen şeyhlerle zakirbaşı hallle, de
deler ve zakirler kudüm, dervişler maz
har gibi ritim sazları vururdu. Nevbe me
rasimine katılan bu ritim çalgılarından iba
ret topluluğa "nevbezen" adı verilir ve nev
benin idaresini de hallle ile şeyhler veya 
usta zakirbaşılar üstlenirdi. 

Nevbe merasiminin girişi halllenin kısa 
aralıklarla ve ağır tempodaki titrek vuruş
ları ile başlayıp zakirierin giderek hızla
nan usullerle icra ettikleri şuğul, methiye 
ve kasidelerle devam eder. Daha sonra za
kirbaşının "nevbe hutbesi"ni okumasının 
ardından sernakib ve yanında olan nakib
ler, arkalarından da orada bulunanlar birer 
adım ilerleyerek her adımda kıyaml tari
katlardan dört büyük kutbundan birinin 
ismini (Abdülkadir-i Geylan!, Ahmed er
Rifal, Ahmed el-Bedevl, İbrahim ed-De
sOki) ve bazan diğer tarikat pirlerini say
gıyla yadederler.Yüksek sesle yapılan "sa
lavatlama"nın ardından ritim sazlarının da
ğıtılmasına geçilir. Önceden özel bir şekil
de nevbe merasimi için hazırlanan aletler 
rütbe, yaş ve kıdemleri dikkate alınmak 
suretiyle birer birer sernakib tarafından 
şeyh, zakirbaşı, dede, zakir ve dervişlere 
niyaz edilerek (öpülerek) verilir. İcra edile
cek mOsiki büyük önem taşıdığı için dağı
tırnda iyi bir mOsiki bilgisinin yanında bu 
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konuda tecrübe sahibi olanlar tercih edi
lir. 

Birinci bölüm. Bu bölümde şeyhin, ta
rikatın plri ve makamın sahibi adına "el
Fatiha" demesinden sonra ağır ağır vur
duğu halllenin usulüne uyup diğer nevbe
zenler de çalgılarını aynı ritimle vurmaya 
devam ederler. Sadece çalgıların çalındığı 
(nevbe vurulduğu) bu kısımda bir şey okun
maz. Giderek hızlanan icranın şeyh efen
dinin "el-Fatiha" nidasıyla sona ermesi üze
rine çalgılar düzenli bir şekilde dizierin 
önüne konur ve şeyh efendi başta olmak 
üzere derviş ve zakirler hep birlikte rast 
makamındaki "nevbe salatı"nı okurlar. 

İkinci bölüm. Şeyh efendi ve diğer hazır 
bulunanlar ayağa kalkarak ve ayakları mü
hürlenmiş vaziyette Hz. Muhammed'in 
Mekke'den Medine'ye hicreti göz önüne 
getirilerek duyulan heyecan, mutluluk ve 
teslimiyet tekrar yaşanır, "Talaa'l-bedrü 
aleyna" mısraıyla başlayan şuğul/ ilahi ve
ya "Kasldetü'I-Bürde"den bir bölüm oku
nur. Hızlanarak devam eden bu bölüm yi
ne şeyh efendinin "Fatiha"sı ile sona erer 
ve ardından salavat getirilir. Zakirbaşının 
okuduğu münacat, na't veya değişik ma
kamlarda okunan cumhur ilahileri ile bö
lüm tamamlanır. 

Üçüncü bölüm. "Demdeme faslı" da de
nen bu bölümde diğer bölümlere göre da
ha ağır usulle nevbe vurmaya devam edil
diğinden tevhidhanede bulunan herkes bu 
icraya katılabilir. Uşşak, hicaz, rast ve daha 
çok saba ve hüseynl makamlarında şuğul 
ve ilahiler okunup kıyam zikrindeki gibi 
"perde kaldırma" denilen şekilde sesler 
yükseltilip indirildikten sonra yine şeyh 
efendinin "Fatiha"sı ve ardındaki salavat
lamadan sonra görevli dervişler tarafından 
nevbe çalgıları birer birer niyaz edilerek 
toplanır. Şeyh efendi ağır tempoda ve yük
sek sesle tevhld-i şerife geçer veya zakir
Ierin Nabl'nin, "Sakın terk-i edebden kOy-i 
mahbOb-ı Huda'dır bu" mısraıyla başlayan 
manzumesini okumasıyla nevbe tamam
lanır. Bu merasirnde hallle, mazhar, ku
düm, çifte kudüm, el kudümü (nakkare), 
bendir, tabi, çalpare gibi vurmalı çalgıların 
yanı sıra ney ve neyin çeşitlerinden nısfiye 
kullanılmıştır. 

Nevbe merasimleri sadece tekkelerle 
sınırlı kalmamış, bazı önemli olaylarda da 
rol oynamıştır. Sultan Mehmed Reşad'ın 
tahta çıkışının ilk günlerinde Üsküdar'da 
yapılan cuma selamlığında, Milli Mücade
le'den sonra Şükrü Naill Paşa kumanda
sındaki birliklerin Bursa'da karşılanmasın

da, Refet (Bele) Paşa'nın, Ankara hüküme
ti temsilcisi olarak İstanbul'da Eyüp'te kar-

şılanmasında yapılan merasimler bunlar
dan bazılarıdır. Ayrıca Deli Halid Paşa'nın 
Eyüp'e defni sırasında, Zekaizade Mehmed 
Münir Bey'in amin alayında nevbe vurul
duğu, I. Dünya Savaşı esnasında kurulan 
Mücahidin-i Mevleviyye Alayı'nda nevbe
zenlerden oluşturulmuş nevbe bölükleri 
yer aldığı bilinmektedir. 

Osmanlılar'ın son döneminde nevbe ida
re etmekle tanınmış üstat nevbezenler 
arasında Kadirl şeyhlerinden Müştakzade 
Edhem Efendi, Kasımpaşa'da Küçük Piya
le Paşa Tekkesi'nin son postnişini Cemal 
Efendi, İstanbul Kadirlhanesi'nin son şey
hi İsmail Gavsi Bey, zakirbaşı Ali Rıza (Şen
gel) Bey, zakirbaşı Defterhaneli Hacı Şeref 
Bey, Şehremini'de Remll Dergahı postni
şini zakirbaşı Hafız Hüseyin Halis Efendi, 
Beşiktaş'ta Yahya Efendi Dergahı son za
kirbaşısı Hattat Hacı NOri Bey, zakirbaşı 
Kastamonulu Turşucu Hafız Mehmed 
Efendi ve zakirbaşı Selahattin Gürer en 
önemlilerindendir. 

Nevbe ayrıca çeşitli dergahlarda kulla
nılan küçük boyutta bir vurmalı çalgıdır. 
Daha çok Rifal, Kadirl ve Sa' di tarikatları
nın zikirlerinde kullanılan bu ritim çalgısı

nın dökme pirinçten, çapı 1 S-20 cm. ara
sında değişen çanak şeklinde olan gövde
sinin üzerine deri çekilir. Tek çanaktan 
oluşan nevbe, sol kol ile gövde arasına sı
kıştırılıp sağ elle tutulan kayış parçası ile 
vurularak çalınır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolo· 
jisi, İstanbul 1943, ll, 667-668; Cemaleddin Ser
ver Revnakoğlu, Eski Sosyal Hayatzmızda Tasav· 
vuf ve Tarikat Kültürü (haz M. Doğan Bayın -
İsmail Dervişoğlu), istanbul 2003, s. 325-352; 
a.mlf., "Tekke Musikisinde Nevbe Vurmak", Ta
rih Konuşuyor, sy. 49, İstanbul 1968, s. 3553-
3556; a.mlf., "Tekke Musikisinde Nevbe Çıkar
ma Merasimi", a.e., sy. 50 (1 968). s. 3612-3616; 
a.mlf., "Tekke Dışında Nevbe ve Sazlan", a.e., 
sy. 51 (1968), s. 3654-3659; Halil Can, "Dini Türk 
Musikisi Lügatı", Mf\1, sy. 221 (1966). s. 147; H. 
Usbeck, "Türklerde Musiki Aletleri", a.e., sy. 255 
(1970), s. 27; Pakalın. ll, 682-683; Mustafa Uzun. 
"Mektep", DİA, XXIX, 10. 

li! SüREYYA AGAYEVA 

NEVBET 
( 4ı,_;ll ) 

Ortaçağ 
Türk ve İslam devletlerinde 

hükümdarlık alametlerinden biri. 
L ~ 

Sözlükte "devir, fırsat, topluluk, felaket" 
gibi manalara gelen nevbet (nöbet) keli
mesi, genellikle "askeri muzıka takımının 
hükümdarın saray veya atağı önünde da-


