
Abdülkadir-i Meragi'nin Risale-i Feva'id-i 'Aşere adlı eserinin nevbet-i müretteble ilgili iki sayfası (Nuruosmaniye Ktp. , nr. 

3651/lı, vr. 92b, 94•) 

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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NEVESER 

siyle yapılmayıp bir küçük mücennep (S) 
eklenerek meydana getirilmesi ve maka
mın karar duygusunun (bitme bütünlüğü
nün) basit makamlar gibi kuwetli olma
ması vb. sebeplerden dolayı neveser bir
leşik makamlar sınıfına girer. 

Yerinde nikriz beşiisi 
Nevada hicaz dörtlüsü 

Yerinde neveser makamı dizisi 

Neveser makamı dizisi, Batı müziği ba
kımından armonik minörün 4. derecesinin 
kromatik olarak yarım ses yükseltilmesiy
le oluşan ve "minör oryantal" adı verilen 
dizidir. Neveser makamının güçlüsü dizi
nin ek yerindeki neva perdesi olup yarım 
karar hicaz çeşnisiyle bu perdede yapılır. 

Nota yazımında donanımına si ve mi için 
bakiye bemolü, fa ve do için bakiye diyezi 
konulan makamın yedeni portenin 1 . ara
lığında yer alan bakiye diyezli fa (ırak) per
desidir. 

Makam genişlemesi hem pest hem tiz 
taraftan yapılabilir. Güçlü üzerinde bulu
nan hicaz dörtlüsünün simetrik olarak ye
gah perdesi üzerine göçürülmesi suretiyle 
pest taraftan yapılan genişleme sonucu 
yegahta (yerinde) bir şedaraban makamı 
dizisi meydana gelir. Tiz taraftan yapılan 
genişlemede ise güçlü üzerinde yer alan 
hicaz dörtlüsü, tiz durak gerdaniye per
desi üzerine bir bCıselik beşiisi getirilerek 
nevada hümayun dizisi şeklinde uzatılır. 
Bu genişlemeler sonucu neveser makamı 
bütün imkanlarıyla kullanıldığında yegah
ta şedaraban , rastta neveser, nevada hü
mayun makamı dizilerinin iç içe bulundu
ğu görülür. 

Neveser 
makamı 

seyir 
örneği 
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eviç ve hisar perdelerinde yapılan çeşnisiz 
asma kararlardır. 

Neveser makamının seyrine güçlü veya 
durak perdesi civarından başlanır. Diziyi 
meydana getiren çeşnilerde karışık gezi
nilip güçlü perdesinde hicaz çeşnisiyle ya
rım karar yapılır. Gerekli yerlerde yine karı
şık gezinilip asma kararlar gösterildikten 
ve istenirse genişlemiş bölge de dolaşıl

dıktan sonra ana dizi ile rast perdesinde 
nikriz çeşnili ve genellikle yedenli tam ka
rar yapılır. 

YCısuf Paşa'nın muhammes, NCıman 
Ağa'nın berefşan, Salih Dede Efendi'nin 
devr-i keblr usulündeki peşrevleri; YCısuf 
Paşa'nın aksak semai ve yürük semai, Ali 
Rıza Tınaz'ın (Avni) aksak semai usulün
deki saz semaileri; İsmail Dede'nin zencir 
usul ünde, "Nasıl eda bilir ol dilber-i fedayı 
görün" mısraıyla başlayan murabba beste
siyle, "Diyemem sine-i berrakı semenden 
gibidir" mısraıyla başlayan yürük semai
si; Hacı Arif Bey'in curcuna usulünde "Ba
har erdi yeşillendi çemenler" mısraıyla baş

layan şarkısıyla sermüezzin Rifat Bey ve 
Necdet Tanlak' ın Mevlevl ayini; Hüseyin 
Baba'nın yürük semai usulünde, "Alem 

NEVESiN 

Bosna- Hersek'te 

L 
eski bir Osmanlı kasabası . 

..J 

Bugün Nevesinje adını taşıyan kasaba 
Bosna'nın Hersek kesiminde Mostar'a 26 
km. uzaklıkta yüksek dağlarla çevrilidir. 
Osmanlı döneminde birçok illimin yetiştiği 
bir kaza merkezi durumundaydı . Kasaba, 
Velez dağlarının eteğindeki yeşil bir ovada 
(Nevesinjsko) deniz seviyesinden 889 m . 
yükseklikte ana yolların kesiştiği bir mev
kide kurulmuştur. Mostar'ı Gacko'dan ge
çerek Karadağ'a, Dabarsko ovası ve Dub
rovnik'ten Konjiç'e (Koniçe), Neretva üze
rinden Bosna içlerine bağlar. 

Nevada hicaz 
dörtlüsü Gerd.3niyede büselik besiisi 

İlk defa XII. yüzyılda Papa Dukljanin'in 
kayıtlarında (kronoloji) Podgorje'nin bir 
bölgesi (Zupa) olarak zikredilen Nevesin 
XIV. yüzyılın başında Dubrovnik kaynakla
rında Neverinje adıyla anılır. 1371-1373'te 
Bogomil mezhebinin önde gelen savunu
cularından Gradoje Sankoviç'in mülkiyetin
deydi. Daha sonra nüfuzlu Kosaça ailesi
nin eline geçti. Hersek Dükü S1jepan Ko
saça'ya ait Ekim 1436 tarihli bir belgede, 
harabeleri günümüzdeki Nevesin kasaba
sına bakan Vinoçac Kalesi'nin bir varoşu 
olarak zikredilmiştir. Şubat 1444 tarihli bir 
diğer belgede Nevesigno adıyla geçer. 

Yerinde 
nikriz beşii si 

Yeg3hta (yerindel şed-araban makam ı dizisi 

Her iki genişlemenin meydana getirdiği 

bu on beş seslik ses merdiveni saz eser

leri için uygulanabilirse de sözlü eserler 

için fazladır. Zira her ses sanatçısında on 

beş seslik bir genişlik bulunmamaktadır. 

Bu sebeple sözlü eserler için bu genişle

melerden birinin, özellikle tiz taraftakinin 

yapılması uygun olur. Neveser makamının 

asma kararları nlm hicaz ve dik kürdl per

delerinde çeşnisiz, dügah ve yegah per

delerinde hicaz çeşnili asma kararlar ile 
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Nevada hümavun makamı dizisi 

yüzüne saldı ziya al-i Muhammed" mısra
ıyla başlayan nefesi bu makamın en güzel 
örnekleri arasındadır. 
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li! İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

Nevesin ve civarı 869 Şewalinde (Hazi
ran ı 465) Osmanlılar tarafından fethedildi. 
Fetihten on yıl sonra yapılan ilk tahririn
de, bölgenin kuzeydeki Konaçko ovası da
hil olmak üzere sadece % 1 'i müslüman 
olan 836 haneden ibaret otuz köyden oluş
tuğu görülür. 926 ( 1519) tarihli Tahrir 
Defteri'ne göre Nevesin nahiyesi % 41 'i 
müslüman olan 1306 hanelik otuz yedi köy
den meydana geliyordu. Aradan geçen kırk 
yıla yakın süre zarfında İslamiyet'in bu ka
dar hızlı yayılmasının sebebi, yerli nüfusun 
Ortodoks ve Katalik mezheplerince baskı 
altında tutulan Bogomil mezhebine bağlı 
olmasıyla kısmen ilgilidir. Bölgedeki en es-


