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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. 
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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-



vul vurarak icra ettiği mGsiki" anlamında 
kullanılır. Muzıka takımının şehirde veya 
şehir dışında bulunduğu yere tablhane, 
nakkarehane, nevbethane denilir. 

Askeri muzıka takımının Zülkarneyn za
manından beri mevcut olduğu (Muham
med b. Ahmed en-Nesevl, s. 33 ) ve Zül
karneyn'in düşmana korku salmakiçin nev
bet çaldırdığı (Ka lkaşendl, Şubf:ıu'l-a'şa, 

IV, 9) kaydedilmektedir. Kaşgarlı Mahmud 
da Zülkarneyn'in Semerkant'a girip Türk 
ülkesine yöneldiğinde hükümdarın Bala
sagun'daki sarayı önünde 360 nevbet da
vulu çalındığından bahseder (Dlvanü Lu
gati't-Türk Tercümesi, lll, 413 vd) . 

Türkler'de nevbet H unlar ve Göktürkler'
den beri hakimiyet alameti olarak benim
senmiş ve bu gelenek Osmanlılar'a kadar 
sürmüştür. İbn Haldun, Türkler'in bu konu
ya aşırı derecede önem verdiklerini belir
tir (Mukaddime, ı, 662). Nevbet aleti olan 
davul (köbrüge- köbürge) Göktürkler'de bir 
hakimiyet sembolüydü (Kafesoğlu, s. 256). 
Davul ve kös çalınması aynı zamanda sa
vaşın başlamasına işaret ederdi. Bu an
lamda davul da bir savaş aletiydi. Türk 
devletlerinde tahta çıkan hakanlara kurt 
başlı bir sancak ve davul verilirdi (Öge!. 
VII, 2, 7). Türkler'de saldırı ve duraklama
ları hakanlık kösünün sesi belirlerdi ( a.g. e., 
VIII , 3). İbn BattGta, İlhanlılar'da savaşa 
giderken ordunun toplandığı konak yerin
de önce hakanın, ardından büyük hatu
nun, diğer hatunların, en sonra davezir 
ve kumandanların davulunun, konak ye
rinden çıkışta ise bütün davulların vurul
duğunu belirtir (er-Ri/:ıle, ll, 74-75). 

Cahiliye devrinde Araplar' ın savaş sı

rasında zil ve def çaldıkları bilinmektedir. 
Emevller döneminde bunlara davul ve kös, 
Abbasller döneminde zurna (surnay) ilave 
edilmiş, zamanla bGk (bı1kat =boru) , tabi, 
kös, nakkare, nefir, debdab, zurna ve zil gi
bi mOsiki aletlerinden oluşan bir nevbet 
takımı ortaya çıkmıştır. 

Abbas! halifeleri başlangıçta namaz va
kitlerinde sadece kendi saray kapılarında 
nevbet çaldırdıkları ve kendilerine tabi hü
kümdarların saraylarının önünde nevbet 
çaldırmalara izin vermedikleri halde mer
kezi hükümetin zayıftadığı dönemlerde ta
bi hükümdarlara hakimiyet haklarını tev
cih ederken menşur ve sancakla birlikte 
davul ve kös göndermeye başlamışlardır. 
Halife Ta i'- Lillah 367 (977 -78) veya 368 
(978-79) yılında Büveyhller'den Adudüd
devle'ye Bağdat'taki sarayının kapısında üç 
namaz vaktinde (sabah. akşam ve yatsı) nev
bet çaldırması için izin vermiştir (ibn Mis-

keveyh , ll , 396; ibnü ' l-Cevzl, VII, 92) . Bü
veyhller, bir süre sonra halifelerden izin al
maya gerek duymadan hem kendileri hem 
vezirleri adına nevbet çaldırmışlardır. Ba
haüddevle, 390'da (ı 000) veziri Ebu Ah
med'e Muvaffak lakabı yanında Umdetüd
devle lakabını tevcih etmiş ve kapısında 
beş nevbet çaldırması için izin vermiştir 
(Ruzraverl, lll , 345) Sultanüddevle 409 yılı 
sonlarında (ı o 19) Bağdat'a gelmiş ve ha
lifenin karşı çıkmasına rağmen sarayının 
kapısında beş vakit nevbet çaldırmış, ayrı

ca vezir tayin ettiği EbG Muhammed Ha
san b. Sehlan'ın da kapısında beş nevbet 
çaldırmasına müsaade etmiştir. Celalüd
devle 418'de (ı 027) Bağdat'a gelip sara
yında konakladığında kapısında beş nev
bet çaldırmış. halifenin bu uygulamadan 
vazgeçmesi için kendisine haber gönder
ınesi üzerine öfkelenip nevbet çaldırmaya 
son vermiş , ancak daha sonra halife izin 
verince çaldırmaya devam etmiştir (ibnü'l
Cevzl, Yili, 30; ibnü' l-Eslr. IX, 36 1-362). 
EbG Kalicar da 436'da (1044-45) Muhyid
din unvanını almış ve halifeye rağmen beş 
nevbet çaldırmıştır (ibnü'l-Cevzl, Vlll, ı 19) 
Fatımiler nevbet konusunda Abbasller'i ör
nek almışlardır. Halife Aziz- Billah 'ın Suri
ye seferine çıkarken nevbet çaldırdığı bi
linmektedir (Ef21ing.J. X, 36). 

Nevbet geleneği İslami devirde kuru
lan Türk devletlerinde de devam ettiril
miştir. Ortaçağ Türk ve İslam devletlerin
de nevbet çaldırma savaş dışında bir ha
kimiyet alameti olarak önem kazanmış, 
nevbet sayıları ve vakitleri birtakım kural
lara bağlanmış. bu kurallara uymayanlar 
merkezi otoriteye, halifeye ve sultana is
yan etmiş kabul edilerek cezalandırılmış
tır. Kutadgu Bilig'de (ll, 86) hükümdarın 
Ay-Toldı'ya unvan, mühür. tuğ, davul ve 
zırh verdiği kaydedilir. Bu bilgilerden Türk
ler'de hükümdarın yanı sıra hatun, vezir 
ve kumandanların da nevbet çaldırdıkları 
anlaşılmaktadır. Karahanlılar'da nevbet, 
"hakanın önünde çalınan kös ve davul" an
lamına gelen tuğ kelimesiyle ifade edil
miştir (Dfvanü Lugati't-Türk Tercümesi, 
lll. 127) Yusuf Has Hacib'in de tuğ keli
mesini hem sancak hem nevbet anlamın
da kullandığı görülmektedir (Kutadgu Bi
lig, ll, 86) 

Gazneli Sultanı Mesud 427 (1036) yılın
da oğullarından MevdGd'u Belh, MecdGd'u 
Hindistan valiliğine tayin ettiğinde her iki
sine nevbet takımı hediye etmiş, hacibi Bil
ge Tegin'e de bir kös vermiştir (Palabıyık, 
s. 172) Gazneliler'de diğer devletlerde ol
duğu gibi veliaht tayininde, törenlerde, 
önemli karşılama merasimlerinde nevbet 
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çalındığı bilinmektedir. Nitekim Mesud'un 
Abbas! halifesinden veliahtlığının tasdik 
edildiğine dair menşuru alınca nevbet çal
dırdığı kaydedilmektedir (Muhammed b. 
Hüseyin el-Beyhaki, s. 18) . 

Selçuklu hükümdarları, 1\.ığrul Bey'den 
itibaren hakimiyet alameti olarak saray ve 
ordugahlarda günde beş defa namaz va
kitlerinde nevbet çaldırmışlardır. Selçuk
lular'da sadece başşehirlerde ve sultanın 
bulunduğu atağiarda değil hükümdarın 

gıyabında Bağdat'taki hükümet konağı 
önünde de nevbet çalınmıştır. Irak Valisi 
EbG Said ei-Kainl, 1\.ığrul Bey'in ölüm ha
beri kendisine ulaşıncayakadar Bağdat'
ta sultan adına nevbet çaldırmaya devam 
etmiştir. Tabi hükümdarlar ise büyük sul
tanın izniyle nevbet çaldırmışlardır. Sultan 
Alparslan, 458 (1066) yılındaAhvaz arni
li Hezaresb'in kendisine haber vermeden 
nevbet çaldırmasına öfkelenmiş ve bu uy
gulamanın hemen durdurulmasını iste
miştir (Sı bt ibnü'l-Cevzl, s. ı 30). Öte yan
dan onun tabi hükümdarlardan Faziüye'
ye (Fazlaveyh) hil'atler gönderdiği ve ka
pısında nevbet çaldırmasına izin verdiği 
bilinmektedir (Köymen, lll , 89). Sultan Me
likşah da Fahrüddevle İbn Cehir'e Diyar
bekir'i ikta edince kendisine çeşitli hedi
yeler armağan etmiş ve kapısında nevbet 
çaldırmasına izin vermiştir (Bündarl, s. 76). 
Abbasi halifesiyle Büyük Selçuklu Sultanı 
Sencer'in Danişmendli M elik Gazi'ye haki
miyetini tasdik amacıyla gönderdikleri ala
metler arasında davul da vardı (Süryanl 
Mikhail, lll , 237). 

Selçuklu sultanları, melikler, tabi hüküm
darlar ve emirlerin üç namaz vaktinde (sa
bah, akşam, yatsı) nevbet çaldırmalarına izin 
vermişler, beş nevbet çaldırmalarını isyan 
kabul etmişlerdir. Muhammed Tapar'ın 
meliklik döneminde Sultan Berkyaruk'a 
karşı saltanat davasıyla ayaklandığında 
(494/1 101) Hemedan civarında beş nev
bet çaldırmaya başlaması bir savaş sebe
bi kabul edilmiştir (Ravend!, ı , 144). Sul
tan Sencer, Mahmud b. Muhammed Ta
par'ı Irak Selçuklu sultanı olarak tanıyıp 
kendisine beş nevbet çaldırması için izin 
verdiği halde yanında kaldığı süre içinde 
nevbet çaldırmaması konusunda onu uyar
mıştır (Bündarr, s. ı 24). Sultan Berkya
ruk ile Melik Muhammed Tapar arasında 
cereyan eden üçüncü savaştan sonra 4 
Rebiülewel 495'te (27 Aralık ı !Ol) yapılan 
antlaşmada Muhammed Tapar'ın kendi
sine ait yerlerde ancak üç nevbet çaldıra
bileceği hükme bağlanmıştır (ibnü'l-Cev
zl, IX, 131; ibnü'l-Es!r, X. 33 1-332). Sultan 
Sencer de Dübeys b. Sadaka'ya kapısında 
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günde üç nevbet çaldırma izni vermiştir 
(İbnü ' l-Cevz1, X, 5) . Berkyaruk ile Muham
med Tapar arasında meydana gelen be
şinci ve son savaşın ardından yapılan ant
laşmanın maddelerinden biri Muhammed 
Tapar' ın da beş nevbet çaldırabileceği idi 
(Özaydın , s. 188) . Emir Üner, Sultan Berk
yaruk'a kırmızı otağ kurdurup kapısında 
nevbet çaldırmak suretiyle isyan etmişti 
(Ravendl, I, 14 1) . 

Emir-i hares ile vezirlerin de nevbet çal
dırma yetkileri vardı. Bu dönemde bazı 
nüfuzlu kişilerin halife veya sultandan izin 
alma ihtiyacı duymadan kendi adiarına 
nevbet çaldırdıkları görülmektedir. Mese
la Nizamülmülk'ün oğlu Müeyyidülmülk, 
475'te (ı 082) Bağdat'a gelince Darülhilafe'
nin karşısında üç nevbet çaldırmaya başla

mış, halifenin bundan rahatsız olması üze
rine Müeyyidülmülk ile görüşülerek uygu
lamaya son vermesi sağlanmıştır ( İbn ü ' l 

Cevzl, IX. 3; Bündarl, s. 73) . Sa'düddevle 
Gevherayin'in, yeniden Irak şahneliğine 
tayin edilince (Muharrem 471 1 Temmuz 
Ağustos 1078) kapısında üç nevbet çaldır
ması daha önce böyle bir adet olmadığı 
için yadırganmıştı (Bündful, s. 53) Halife 
N asır- Lidinillah 'ın teşvikiyle Irak Selçuklu 
Sultanı ll. Tuğrul ile mücadeleye girişen 
İldenizliler'den Atabeg Kızılarslan müsta
kil hareket ederek beş nevbet çaldırmış 
(a.g.e., s. 269), ancak muhalif bir grup ta
rafından çadırında öldürülmüştür (Şaban 

587 1 Eylül 1191) . 

Abbasi halifeleri ve Selçuklu sultanları 
günde beş defa nevbet çaldırdıkları gibi 
sefere çıkıldığında, taç giyme ve veliaht 
törenlerinde, bir kişiye hil'at verildiğinde , 

zafer kazanıldığında veya bir isyan bastı
rıldığında, hükümdar ve elçilerin karşılan
ma uğurtanma törenlerinde, bayram ve 
mevlid günlerinde, şehzadelerin doğumun
da ve sünnet düğünlerinde, hacıların kar
şılanmasında , halife ve sultanlar yakalan
dıkları ağır bir hastalıktan kurtuldukların
da veya Bağdat'a döndüklerinde de nev
bet çalınırdı. 

Selçuklu sultanları sefere çıktıklarında 
veya bir yere gittiklerinde nevbet takım
larını da beraberlerinde götürürlerdi. Niza
m ülmülk, halife ve sultanların sefere çı
karken cenk davutunun vurutmasını em
rettiklerini söyler (Siyasetname, s. 21 ). Irak 
Selçuklu Sultanı ı. Tuğrul da Sultan Sen
cer'in emriyle kardeşi Mes'Qd b. Muham
med Tapar üzerine sefere çıkarken nev
bet çaldırmıştı (Bündarl, s. 149) . Irak Sel
çuklu Sultanı Mahmud b. Muhammed Ta
par'ın askerleri Muharrem 521 (Ocak 1127) 
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tarihinde Darülhilafe'ye saldırınca halife 
otağından çıkıp muharipleri teşvik etmek 
amacıyla nevbet çaldırmıştır (İbnü'l-Eslr, 
X, 637; Köymen, Il , 100). Halife Müsterşid
Billah, İmadüddin Zengi'ye karşı Bağdat'
tan sefere çıkarken yanında nevbet takı
mı ve sancaklar vardı (a.g .e. , Il, 21 6-2 17) . 

Vezir Amidülmülk Kündüri, Alparslan'ı kar
şılayıp tahta çıkardığında nevbet çaldır
mıştı (Bündarl, s. 28). 

Önemli bir şahsiyetin ölümü halinde ta
ziye günlerinde nevbet çalınmasına ara 
verilirdi. Halife Kaim- Biemrillah 'ın oğlu Za
hiretüddin Ebü'l-Abbas Muhammed vefat 
edince (Zilkade 447 1 Şubat 1056) Darül
hilafe'de ve Darülmemleke'de nevbet ça
lınmamış , 505 (1111) yılında Halife Müs
tazhir- Billah'ın bir çocuğunun doğumu se
bebiyle nevbet çalınırken halifenin kardeş
lerinden biri öldüğü için nevbet çalınma
sına birkaç gün ara verilmiştir. Gurlular'
dan Gıyaseddin Muhammed, Harizmşah 
Alaeddin Tekiş'in ölümü üzerine (596/1200) 

nevbet çaldırmayı durdurmuştur. Babürlü 
Hükümdan Evrengzib de kız kardeşi Ciha
nara Begüm'ün ölümü dolayısıyla üç gün 
nevbet çaldırmamıştır (Öge!, VIII , ı 18) 

Anadolu Selçukluları'nda nevbet takımı
nın sultanın yanında bulunduğu (İbn Blbl, 
Il, 124; Aksarayl, s. 227), 1. Gıyaseddin Key
husrev'in tahta oturunca ve Alaşehir se
ferine çıkarken nevbet çaldırdığı , Sultan 1. 
İzzeddin Keykavus'un Alaeddin Keykubad 
karşısında kazandığı zaferden sonra Kon
ya'da nevbet çalmarak karşılandığı, ı. Ala
eddin Keykubad'ın, Çemişkezek'i alınca ve 
Celaleddin Harizmşah ile savaşa çıkarken 
nevbet vurdurduğu , Suğdak seferi sıra

sında Hüsameddin Çoban'a nevbet takı
mı verildiği kaydedilmektedir. ll. Gıyased
din Keyhusrev başarı kazanan emirlerini 
çeşitli armağanlarta ödüllendirmiş ve ken
dilerine nevbet çaldırma izni vermiştir. 
Anadolu Selçuklu tahtını kısa bir süre için 
işgal eden Cimri de kapısında beş nevbet 
çaldırmıştır. 

Harizmşahlar'dan Muhammed b. Tekiş 
(ı 200- ı 220) hükümdarın kapısında namaz 
vakitlerinde çalınan nevbet merasimine 
son vermiş, beş nevbet çaldırma yetkisini 
oğullarına ve meliklere devretmiştir. Bu
na karşılık kendi sarayı ve atağı önünde 
Zülkarneyn gibi günde iki defa (güneş do
ğarken ve batarken) nevbet çaldırmış, nev
bet davullarının altın kaplamalı, değnekie
rin inci kakmalı, diğer aletlerin mücevher
lerle süslü olmasını , görevlilerin parlak ve 
yaldızlı üniformalar giymesini emretmiş
t ir. "Zülkarneyn nevbeti" denilen bu nev-

betin açılış merasimine bizzat nezaret 
eden Harizmşah , ilk nevbetin sarayında 
tutuklu bulunan hükümdarlar ve onların 
oğulları tarafından icra edilmesini iste
mişti. Nevbet çalan tutuklular arasında 
son Irak Selçuklu Sultanı ll. Tuğrul'un oğ

lu, Gurlu Gıyaseddin Mahmud'un oğulları, 
Samiyan hakimi M elik Alaeddin, Belh Va
lisi İmadüddin ve oğlu , Tirmiz Valisi Beh
ram Şah , Buhara hakimi Sencer gibi çok 
sayıda ünlü şahsiyet vardı. Celaleddin Ha
rizmşah da babası gibi Zülkarneyn nev
beti çaldırmış ve kendisine özenerek aynı 
şekilde nevbet çaldıran Eyyübiler'in Ahlat 
valisi İzzeddin Aybeg'i ölüm cezasına çarp
tırrnıştır (Muhammed b. Ahmed en-Nesevi , 
S. 213) . 

Zengiler ve EyyQbiler'de de nevbet ha
kimiyet alametleri arasında yer alıyordu. 
567 (1171-72) yılında metbü sultan olarak 
NQreddin Mahmud Zengi'nin Dımaşk'taki 

sarayı önünde beş , tabi hükümdar olarak 
Selahaddin-i EyyQbi'nin Kahire'deki sara
yının kapısında üç nevbet çalınmıştır (Mak
r!z!, Sütak, lll, s. 46; ljıtat, ll , 107-108) Ey
yQbiler'de em!rlerin de nevbet takımları 
vardı (Şeşen , s. 103). 

Memlükler nevbet takımını ıslah ederek 
sancak, tuğ gibi hakimiyet alametleriyle 
birleştirmişlerdir. Memlükler'de Kal'atül
cebel'de akşam namazından sonra davut, 
sabah namazından önce ve yatsıdan son
ra kös vurulurdu. Sabah namazından ön
ce çalınan nevbete "devre" denilirdi. Sul
tan ı. Baybars'ın nevbet takımı dört bü
yük davut, dört davul, dört kaval ve yirmi 
borazandan oluşuyordu . Baybars, 1277 yı
lında Anadolu seferi sırasında Kayseri'ye 
geldiğinde Selçuklular'ı örnek alarak ka
pısında beş nevbet çaldırmıştır (Aksaray!, 
S. 28) . 

Nevbet geleneği Endülüs ve Mağrib'de 
hüküm süren devletlere de intikal etmiş
tir. Muvahhidler'den Abdülmü'min'in nev
bet takımında 200'den fazla davut bulun
duğu belirtilmektedir. Hindistan'da kurul
muş olan Türk- İslam devletlerinde de nev
bet geleneği vardı. Sultanlar saray ve atağ
Iarının önünde günde beş defa nevbet çal
dırırlardı. Delhi Sultanı İltutmış, Gvaliyar 
Kalesi'ni fethettiğinde ordugahta kurul
muş olan çadırının önünde günde beş nev
bet çaldırmıştı (CQzcanl, 1, 449). Muham
med b. Tuğluk sarayının önünde ve sefer 
sırasında beş nevbet çaldırır, nevbet icra
sında 200 çift nakkare, kırk çift büyük 
kös, yirmi boru ve on çift zil kullanılırdı. 
İbn Battüta sultanın ava çıktığında da nev
bet takımını beraberinde götürdüğünü söy-



ler (er-Rif:ıle, lll, 239) Delhi Türk Sultanlı
ğı'nda şehzade, devlet erkanı, melik ve 
emirlerin de nevbet takımı vardı. Kutbüd

din Aybeg Muhammed Bahtiyar Halaci'yi 
Bengal ve Sihar'ın fethiyle görevlendirdi
ğinde verdiği hakimiyet alametleri ara
sında nevbet takımı da bulunmaktaydı. 
Vezir Hace Nizamülmülk Mühezzebüddin 

kapısında nevbet çaldırırdı (Kortel, s. 66-
67) İbn Battuta, Sind ve Mültan valisinin 
de kapısı önünde nevbet çaldırdığını kay
deder (er-Rif:ıle, III, 84) Babürlü hüküm
darları kapılarında nevbet çaldırdıkları gibi 
yüksek askeri ve idari personele de nev

bet takımı verirlerdi. İlhanlı hükümdarları 
tahta çıktıklarında beş nevbet çaldırdıkla
rı gibi savaşa çıkarken de nevbet çaldırır

lardı. İbn Battuta, Ebu Said Sahadır Han'ın 
sefere çıkarken nevbet çaldırmasını ve 
emirlerin nevbet takımlarını ayrıntılarıyla 
anlatır (a.g.e., Il , 74-75). Timurlular'da 
nevbet aletlerinin bulunduğu tablhaneye 

(nakkarehane) bakan görevliye "nakkare
ci" denirdi (Aka, s. ı 16). Osmanlılar da Sel
çuklular'dan tevarüs ettikleri bu geleneği 
sürdürmüştür (bk. MEHTER; MUZIKA-i HÜ

MAYUN; TABLHANE). 
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NEVBET-i MÜRETTEB 
( .,..i)"'.:..;~ ) 

XIV_ yüzyılda 
mfisikide yaygınlaşan 
sazlı - sözlü bir tür. 

_j 

Önceleri kavl, gazel ve terane isimli üç 
bölümden oluşan nevbet-i müretteb hak

kındaki ilk bilgilere Seyyid Şerif el-Cürcanr
nin (ö 81611413) Şer]J_u Kitabi'l-Edvar'ın
da rastlanmaktadır (d'Erlanger, III, 553). 
Geniş bir şekilde açıklaması Abdülkadir-i 
Meragl'nin eserlerinde görülen nevbet-i 

müretteb Meragl'ye göre geçmiş (kudema) 
çağlardan beri bilinen bir mOsiki formu
dur. Ancak burada "kudema" kelimesine 

tarih bakımından bir açıklık getirilmeme
si, ayrıca Farabl, İbn Sina ve Safiyyüddin 
el-Urmevl gibi mOsiki alimlerinin eserlerin

de nevbet-i mürettebden söz edilmeme

si bu formun ortaya çıktığı dönem konu
sundaki belirsizliğin başlıca sebepleridir. 

Meragl'nin belirttiğine göre dört veya 

beş bölümden meydana gelen nevbet-i 

müretlebin en önemli özelliği, muntazam 

(müretteb) bir sıra ile (nevbe) diziimiş bö

lümler arasında makam- usul birliğiyle ese

rin başlangıç ve bitiş seslerinin aynı tonda 

olmasıdır. Biçim kurallarına uyulması ge

reken nevbet-i müretteblerde eserin ma

kam ve usullerinin seçilmesiyle uygulama 

tarzı tamamen icracı 1 bestecinin zevkine 

bağlı idi. Hatta sakil, remel, fahte, türki 

ası vb. meşhur usullerin dışında kalan her-

NEVBET- i MÜRETIEB 

hangi bir ritmik yapı da nevbette kullanı

labilirdi. Meragi'nin, günümüzde "usul" an

lamını taşıyan ritim devirleri yerine bazan 

sadece !ka' kelimesini kullandığım da be

lirtmek gerekir. içeriklerine de işaret eden 

özel bir adı bulunan nevbet-i müretlebin 

bölümleri şunlardır: 1. Kavil. Burada güf

te Arapça' dır. Müziğinde serbest ölçülü ir

ticai! kısımların da yer alması muhtemel 
olan bu bölümün birinci kısmı, bir çalgısal 

girişle (tarlka) başladıktan sonra bir mısra 

veya bir beyit üzerinde kurulan ezgi bölü

münün matla' (cedvel) kısmını teşkil eder. 

Ardından miyanhane (savtu'l-vasat, vasat) ic

ra edilir. Miyanhanenin başında bir ara nağ

me vardır. Burada iki kısım (matla' ve mi

yanhane) arasındaki orana dikkat edilme

lidir. Matla' kısmı bir mısra üzerinde ku

rulmuşsa miyanhane bir beyti kapsar. Bu 

durumda miyanMnenin ilk mısraı yeni, 

farklı bir ezgiyle icra edilirken ikinci mıs

rada matla' kısmındaki ezgiye dönüş ya

pılır. Aynı şekilde birinci kısmın ezgisi bir 

beyit üzerinde bestelenmişse miyanhane 

ezgisi iki beyti kapsar. Besteci ayrıca orta 

ve dönüş kısımlarının arasında "nuküş" 

(metodik veya ritmik süsleme) denilen te

rennümü de ekleyebilir. Kavildeki miyan

hane kısmında bazgeştin de (teşyl', naka

rat) bulunması şarttır. Ayrıca biri şiir, di

ğeri ritmik terennümle icra edilen iki tür 

nakaratın kullanılması mümkündür. 2. Ga

zel. Farsça şiirler üzerine bestelenmiş olan 

bu bölümde, bazan nevbet-i müretlebin bi

rinci bölümünden ikinci bölümüne arasız 

geçiş yapıldığında söyleme süresi uzatıla

rak eserin daha etkili olması sağlanabilir. 

Gazel bölümünün ritmik usulü ve biçim 
özellikleri kavildekilerle aynıdır. 3. Terane_ 

Burada Arapça ve Farsça yazılmış olan 

ruballer kullanılır. Eski dönemlerde terane 

aynı zamanda bir şiir formunun adı ola

rak da bilinirdi. Teranede icra edilen usul 

diğer bölümlerde kullanılan usulden fark

lı olmaz. Ayrıca teranenin giriş kısmı her

hangi bir usulün ilk vuruşlarıyla başlamaz. 

Mesela on altı vuruşlu sakil-i ewel veya sa

kil-i sani usulü kullanıldığında teranenin 

giriş kısmı usulün yedinci nakresinden baş

layarak icra edilir, yirmi dört vuruşlu sa

kil-i remel uygulamyorsa o zaman bölü

mün icrası usulün dokuzuncu nakresinden 

başlatılır. Diğer kısımlar için giriş şartları 
yoksa da miyanhane ve nakaratın giriş kıs

mı ile ilk giriş müziği arasında da uyum 

sağlanır. 4. Fürfidaşt (inen, sona eren). Ab

dülkadir-i Meragl'den önceki son dönem

de nevbet-i müretlebin son bölümü olup 

kavle benzer ve güftesi Arapça'dır. S. Müs-
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