
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-
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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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tezad. Müziğin diğer dallarında olduğu gi
bi bestecilikte de kendine özgü yaklaşım 
sergileyen Meragi, nevbet-i mürettebin 
dört bölümlü kalıplaşmış biçimine müste
zad bölümünü de ekleyerek bu türe yeni 
bir soluk getirmiştir. MCısikideki bu türün 
şiirde kullanılan müstezad formuyla bir 
ilgisi olmadığını belirtmek gerekir. Mera
gl'ye göre bu beşinci bölümün bestelen
mesinin önemli sebeplerinden biri nev
bet-i mürettebin terbl kare biçiminden 
uzaklaştırılması, yani kapalı simetrik bir 
çerçeve içinde olmayan değişik bir nev
bet-i müretteb meydana getirilmesidir. 
Daha önce kullanılan şiir ve biçim özellik
lerinin tekrarlandığı bu bölüm bütün ese
rin özeti görünümündedir. İlk dört kısım
daki makam ve usullerin çeşitliliği yanın
da müstezadda ritmik giriş kısımları ser
best tarzda uygulanır. 

Meragi'nin hayatında önemli bir yeri 
olan, kendi eserlerinde ve birçok kaynak
ta bazan farklı tarih , isim ve yorumlarla 
kaydedilen nevbet-i mürettebin bestelen
mesiyle ilgili olay kısaca şöyledir: 29 Şa
ban 778'de (ı ı Ocak 1377) Celayirli Hü
kümdarı Sultan Hüseyin'in sarayında dö
nemin alim, şair, müzik bilgini ve icracıla
rının da bulunduğu bir toplantıda nev
bet-i mürettebin güç bir tür olduğu ve 
bestelenmesi için uzun bir sürenin gerek
tiği hususu üzerinde konuşulurken Me-

ragi, gelmekte olan ramazan ayı boyunca 
her gün bir nevbet-i müretteb besteleye
bileceğini söyler. Toplantıda bulunan bes
tekar Hace Radıyyüddin Rıdvanşah'ın, bu 
nevbetlerin daha önce bestelenmiş olabi
leceği ihtimalini ileri sürmesi üzerine Me
ragi eserde kullanılacak şiir, makam ve 
usullerin saraydaki uzmanlar tarafından 
icra günü belirlenmesini rica eder. Sultan 
Hüseyin'in çıkardığı bir fermanda besteye 
ait şartlar arasında beşinci bölümde on 
iki makam ve altı avazın kullanılması ve 
ramazan ayının sonunda arefe günü otuz 
nevbet-i mürettebin tamamının icra edil
mesi istenir ( Gimi' u '1-el/:ıfin, nşr. Ta ki Bl'
niş, s. 243-245). O sırada henüz gençyaş
ta olan Meragi'nin bu zor şartları başarı 
ile yerine getirmesi üzerine Radıyyüddin 
Rıdvanşah vaad edilen 100.000 dinarı Ab
dülkadir' e gönderir (Risale-i Feva'id-i 'Aşe

re, vr. 93b). Bu eserin altı mısradan oluşan 
müstezad bölümünde Meragi, şiirin her 
bir mısraını ikişer makam kahbmm oluştur
duğu altı avazeden birinin ezgisiyle beste
lemiştir. Bu bölümdeki makam ve avaze
ler şu şekilde tertip edilmiştir: Birinci mıs
rada hüseyn'i ve ısfahan makamı kalıpla
rına dayanan nevruz avazı, ikinci mısrada 
hicaz ve büzürg makamlarından alınmış 
gevaşt (geveşt) avazı. üçüncü mısrada uş
şak ve rast makamiarına dayanan selrnek 
avazı. dördüncü mısrada ırak ve zengCıle 

Abdülkadir-i Meragi'nin Ciimi'u'l-el/:ıiln adlı eserinin "Nevbet-i Müretteb" bölümünden iki sayfa (Nuruosmaniye Ktp. , nr. 

3644, vr. 59"-60' ) 
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makamiarına dayanan gerdaniye avazı , be
şinci mısrada neva ve büselik makamların
dan maye avazı , altıncı mısrada rahev'i (re
havl) ve z'irefkend makamiarına bağlı olan 
şehnaz avazı (Cami'u'l-el/:ı§.n, S. 240). 

Çağdaş dönemde nevbet-i müretteb 
hakkında mevcut olan kısıtlı literatürde 
bazan bu form Batı müziğindeki kantat ve 
suite benzetilmiştir (d'Erlanger, III , 553; 
İA, IX, 220). Ancak "sıra . ardıcılık" gibi an
lamlara gelen suit, nevbet-i mürettebden 
birkaç asır sonra ortaya çıkıp XVII-XVIlL 
yüzyıllarda gelişerek önceleri enstrüman
tal dans parçalarının bir araya getirilme
siyle meydana gelmesi, bölümleri arasın
da tonalite, ezgi ve ritim bağlarının şart 
olmaması ve bu formu oluşturan eserle
rin sayısı ve niteliğinin kesin kurallara da
yanmaması gibi özellikleri sebebiyle nev
bet-i mürettebden ayrılır. Bu durumda 
nevbet-i mürertebi genel olarak takımsal 
(cycle). yani birkaç eseri içeren müzik tür
lerine dahil etmek en uygun yöntem ola
caktır. Doğu kültürlerinde müzik sanatı
nın öğelerinin bir takım içerisinde düzen
lenmesi milletierin ortak felsefi dünya gö
rüşünün de özelliğidir. Bu çerçevede Ab
dülkadir-i Meragi'nin verdiği açıklamaların 
araştırılması, nevbet-i müretteb ile daha 
önceki ve sonraki dönemlere ait gelenek
sel takımsal müzik formları arasında ta
rihi ve yapısal bağlantıların mevcudiyetini 
gösterecektir. 

Endülüs-Mağrib nubaları (navba). Türk 
mCısikisinde fasıl ve Mevlev'i ayinleri, Azer
baycan mugamları, İran destgahları, Öz
bek-Tacik şaşmakomu (altı makam). Uy
gur mukarnları ve Hint ragalarında nev
bet-i mürettebin ortak izlerine rastlan
maktadır. Adı geçen formlarla nevbet-i 
müretteb arasında bir makam üzerinde 
çok bölümlü saz ve sözlü eserlerin beste
lenmesi, bestenin bütünlüğünü sağlayan 
makam 1 usul birliği ve ezgi 1 ritim tekrar
lanması ve aynı müzik terimlerinin kulla
nılması gibi bazı ortak unsurlar bulunmak
tadır. Bunun sebeplerinden biri de me
deniyetlerin kendilerine has müzik gele
neklerini koruyarak aynı devlet sınırları 
içinde bir etkileşim ortamında gelişmiş 
olmasıdır. 

Doğu mCısikisi takımsal formlarının ilk 
örnekleri, Sasan'i Hükümdan Hüsrev Per
v'iz'in (VI-VII. yüzyıl) saray müzisyeni Bar
bed'in besteleyerek hükümdara ithaf et
tiği "hüsrevaniyet" adlı eserleri olup bun
lardan en meşhuru yedi eserden oluşan 
sözlü- sazlı "yedi hüsrevan'i" adlı eseridir. 
1082 yılında Keykavus b. İskender tara-
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fından kaleme alınan Kabusname'de o 
dönemin müsiki meclislerinde icra edilen 
dört eserden birincisinin hüsrevani oldu
ğu belirtilir (s 257) Yüsuf b. Nizameddin 
Kırşehri Risale-i Musiki'sinde ve ondan 
yararlanan Seydi eJ-Matla'ında nevbet-i 
müretteb bölümleri arasına hüsrevani kıs
mını eklemiştir. Bu müellifler tarika, mat
la', cedvel kelimeleri yerine Farsça "piş
rev" terimini kullanarak nevbet-i müretle
bin içeriğini, eserde kullanılan makamın 
seyri, pişrev, hüsrevani, tekrar pişrev, sa
kil ya da hafif usulünde nakış. kavil , ga
zel, terane, fürüdaşt şeklinde sıralamış
lardır. Hızır b. Abdullah, nevbet-i müret
tebi Rum vilayetindeki sazendelerin ve 
Arap üstatlarının icraları olmak üzere iki
ye ayırdıktan sonra Farabi, İbn Sina ve Sa
fıyyüddin el-Urmevi'ye ait nevbet-i müret
teblerden bahsederse de bu alimierin mev
cut eserlerinde nevbet-i müretteb hakkın

da herhangi bir bilgiye rastlanmamakta
dır. XV. yüzyıl ve daha sonraki dönemin 
edvarlarında birkaç istisna dışında nev
bet-i mürettebin kısım tanımlarının ve 
ezgi 1 usul işaretlerinin olmayışı o devir 
müziğinin yeniden seslendiritme çalışma
larının önündeki en önemli engeldir. 

Arap ülkelerinde ve özellikle Mağrib ile 
Endülüs geleneksel müziğinde eskiden 
beri bilinen "nuba" terimi "konser, reper
tuvar. konserdeki müzisyenler topluluğu, 

müzik türü, müzik biçimi ve eser adı" gibi 
anlamlarda kullanılmaktadır. Burada nu
baların Türk müsikisindeki nevbe, nevbet 
ve fasıl ile aynı manalara gelmesi dikkat 
çekicidir. Yöresel farklılıklar gösteren çağ
daş nubalar bazı özellikleriyle daha çok 
Özbek-Tacik makamları ile yakınlık gös
termektedir. Ayrıca geleneksel Uygur mü
ziğinde bazı manalarının yanında "müzik 
türü, müzik eseri ve temel ezgisel kalıp" gi
bi anlamlar taşıyan mukarn terimi dört bö
lümden meydana gelmesiyle eski nevbet-i 
müretteb formunu andırmaktadır. Muka
mın hususiyetlerinden biri de son maşrap 
bölümünün sözlü-danslı olmasıdır. 
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Iii SüREYYA AGAYEVA 

NEVRETHANE 

(bk. MEHTER). 

NEVESER 
( ;ı,ı) 

Türk musikisinde 
bir birleşik makam. 

_j 

_j 

"Yeni eser" anlamına gelen bu makam, 
Hamamizade İsmail Dede Efendi tarafın
dan terkip edilmiş olup nihavend maka
mı dizisine bir bakiye diyezli do (nlm hicaz) 
perdesinin ilavesiyle meydana gelmiştir. 
Durağı rast (sol) perdesi olan neveser ma
kamının dizisi, bu perde üzerindeki nikriz 
beşlisine beşinci derece neva perdesinde 
bir hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle oluşur. 

İnici çıkıcı, bazan çıkıcı seyir karakterin
de olan makamın sekiz sesli bir dizi ile 
gösterilebilmesi ve güçlüsünün de çeşni
lerin ek yerinde bulunması gibi basit ma
kam kuralına uygun görülen yapısı dışın
da basit makam kuralına uyan bir görün
tüsü yoktur. Yerindeki nikriz beşlisindeki 
dörtlünün artık dörtlü olması , beşlisinin 

de dörtlünün sonuna bir tanini (T) ilave-
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