
nun yanında eğitim öğretim ve sağlık ku
rumlarının sayısında önemli bir artış oldu. 
Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Nevşehir ik
tisadi ve idari Bilimler Fakültesi , Meslek 
Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu ile Tu
rizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Oku
lu vardır. ilk defa 1985 sayımında nüfusu 
50.000'i aştı ( 50 204), 2000 sayımında bu 
sayı 70.000'e yaklaştı (67 864) . 

1924 yılındaki idari yapılanmada il ola
rak ortaya çıkan Niğde'ye bağlı bir ilçe 
merkezi olan Nevşehir 1954'te il merkezi 
haline getirildi. Bu yeni idari teşkilatta ilin 
kazalarını Nevşehir'den ayrı bir vilayet iken 
kaza haline getirilen Kırşehir, Kırşehir'e 

bağlı Mucur, Avanos, Hacıbektaş , Kayse
ri 'ye bağlı Ürgüp, Niğde'ye bağlı Gülşehir 
(Arapsun) ve Kozaklı teşkil etmekteydi. Ko
zaklı ilçesi, Kozaklı ve Hamamorta adıyla 
Avanos'a bağlı köylerin birleşmesiyle ku
rulmuştu . Bu ilçeler arasında yer alan Kır
şehir 1957'de tekrar il haline getirildi ve 
Mucur ilçesiyle beraber Nevşehir'den ay
rıldı. Buna karşılık daha önce Melegübü 
adıyla bilinen Derinkuyu 1960'ta ilçe ola
rak Nevşehir'e bağlandı. Ardından Acıgöl 

kasabası Nevşehir'in kazalarından biri ha
line getirildi ( 198 7). 

Nevşehir'in merkez olduğu Nevşehir ili 
Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Aksaray ve Niğ
de illeriyle çevrilmiştir. Merkez ilçeden baş
ka Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Ha
cı bektaş, Kozaklı ve Ürgüp adlı yedi ilçeye 
ayrılır. 5379 km2 genişliğindeki Nevşehir 

ilinin sınırları içinde 2000 yılı nüfus sayı

mına göre 309.91 4 kişi yaşıyordu , nüfus 
yoğunluğu ise elli sekiz idi. Diyanet işle
ri Başkanlığı'na ait 2005 yılı istatistikle
rine göre Nevşehir'de il ve ilçe merkez
lerinde 123, kasabalarda 142 ve köylerde 
174 olmak üzere t oplam 439 cami bulun
maktadır. il merkezindeki cami sayısı 62'
dir. 
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Hindistan' da 
Babürlü Devleti'nin idari sisteminde 

siyasi makam ve güç ifade eden 
bir unvan_ 
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Sözlükte "bir makamın sorumluluğunu 

asıl sahibi yerine geçici bir süre için üstle
nen, vekaJet eden kimse" anlamındaki naib 
kelimesinden türetilen nevvab Urduca'da 
nevab, Hindistan'ın bazı bölgelerinde, özel
likle Bengal'de ingilizler ve Hindular tara
fından nabob olarak telaffuz edilmiş, di
ğer Batı dillerine de bu şekliyle geçmiştir. 

Güçlü bir merkezi otoriteye dayanan Ba
bürlüler'de yönetirnde "sObedar" ve "divan" 
adlı , birbirinden bağımsız ve eşit statüde 
iki üst makam bulunmaktaydı. Bunlardan 
"nizam" da denilen subedar savunma ve 
adalet dahil olmak üzere genel idareden, 
divan ise vergi ve maliyeden sorumluydu. 
Bu iki makamın yöneticileri doğrudan sul
tana bağlı olup onun tarafından tayin edi
lirdi. ilk defa Bengal'de divandan sorum
lu Mürşid Kulı Han'ın (ö 11 39/ 1727) önce 
Sultan Ferruhsiyer'in küçük yaştaki oğlu 
Ferhundesiyer'in naibi olarak, ardından 
onun vefatı üzerine asaleten subedar ta
yin edilmesiyle her iki görev ayını kişide bir
leşmiş ve Mürşid Kulı Han, Bengal newa
bı unvanıyla anılmaya başlanmıştır. Mür
şid Kulı Han'ın halefieri de aynı şekilde iki 
görevi birden üstlenmiş ve bu durum Si
riküddevle'nin ölümüne kadar (ö. 1170/ 
1757) devam etmiştir. Bu sebeple Ben
gal'de Mürşid Kulı Han ile Siracüddevle 
arasındaki döneme "nevabl" adı verilmiş
tir. Newab kelimesinin kullanımı ingilizler 
tarafından yaygınlaştırılmış, ingilizler böl-
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gede denetimi ele geçirdikleri 1757 Plas
sey savaşından sonra Mlr Ca'fer'i newab 
unvanıyla Bengal, Bihar ve Orissa eyalet
lerinin yöneticiliğine tayin etmiştir. 1793'
te newabctan nizamın görevler i alınmış , 

ancak newab unvanı sembolik olarak sür
dürülmüştür. 

Hindistan ingiliz hakimiyetine girmeden 
önce Kudh, Bengal, Arco.t ve Bopal gibi 
eyaletleri newablar yönetiyordu. Merkezi 
yönetimin zayıflamasıyla birlikte newab
lık aile fertlerine intikal eden bir unvan 
haline gelmiştir. Bazı eyaletlerde, mesela 
Haydarabad Nizamlığı'nda newab yerine 
nizarn unvanı kullanılmıştır. Newabiarın 

hanımiarına "begüm", veliahdlarına "nev
vabzade"' diğer oğullarına da "sahibzade" 
denilirdi. Hanedanlar genellikle newabi ar 
tarafından sürdürülmüş , Bopal gibi bazı 
eyaletler begümler tarafından yönetilmiş
tir. Haydarabad ve Berar gibi eyaletlerde 
newab unvanının devlete hizmetleri bu
lunan müslüman eşrafa ve özellikle asker
likte seçkin bir konuma yükseleniere de 
verildiği görülmektedir. 

Hindistan'da ingiliz idaresi, doğrudan 
yönetilen eyaletlerle bağlı eyaletler şeklin
de bir yapılanma içinde devam etmiştir. 

Müstakil mahalli idareci veya emir tara
fından yönetilen bağlı eyaletlerin idareci
lerine "newab" ve "nizam"ın yanı sıra ma
halli dillerde benzer anlamlara gelen "ma
haraca, raca, rana" gibi unvanlar da veril
miştir. Babürlüler'den kalan Kudh, Baha
velpur, Baoni, Bopal, Cambay, Jaora, Juna
gadh, Kurnool, Kurvai, Palanpur, Pataudi, 
Rampur, Saçin ve Tank gibi newabiiklar 
ingiliz hakimiyetine girdikten sonra aynı 
şekilde devam etmiş, diğerleri ise tarihe 
karışmıştır. 

ingiliz hakimiyeti döneminde herhangi 
bir resmi görev taşımayan kişilere de fahrl 
newab unvanı verilmiş, kelimenin ingiliz
ce'deki şekli nabob Hindistan'da bulunan 
zengin ingiliz tüccarları ile aristokrat lar 
için de kullanılmıştır, xvııı. yüzyılın sonla
rından itibaren ingilizleşmiş Hintliler'e ve
ya Hindistan hükümetinin hizmetindeki in
gilizler'e nabob denilmesi yaygınlaşmıştır. 

XIX. yüzyılda Bengal eşrafını kazanmak 
isteyen ingilizler newab unvanının kullanı
mını daha da genişletmiş ve seçkin kim
selere "han sahib, han bahadır" gibi un
vanlar yanında çok sayıda newab unvanı 
dağıtmıştır. Newab Abdülganl, Newab 
Abdüllatlf, Newab Çoudurani, Newab Ali 
Çouduri, Newab Seyyid Şemsülhuda ve 
Newab Siracülislam bunların en tanınmış 
olanları dır. 
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Türk mOsikisinde kullanılan 
nefesli bir saz. 

_j 

Farsça'da "kamış" anlamına gelen nay 
kelimesi Türkçe'de uzun süre bu şekilde 
kullanıldıktan sonra zamanla neye dönüş
müştür. Ney üfleyene nayl (neyzen), ney
zenler topluluğunun başına da semayl (ser
neyzen) denir. Kamıştan yapılmış müzik 
aletlerinin en eski örneklerine Mezopotam
ya'daki kazılarda rastlanmıştır. Sumerler 
yukarıdan aşağıya doğru üfleyerek çalınan 
kamış boruları "ka-gı", "tigi", "ni", "na" gi
bi kelimelerle ifade etmişlerdir. Dilli boru
lara Sumerce'de "na" ismi verildiğine göre 
nay kelimesinin bu isimden geldiği söyle
nebilir. Anadolu'nun birçokyerinde kamı
şa "kargı" denildiği göz önüne alındığında 
"ka-gı" kelimesinin de neyin yapıldığı ka
mış bitkisiyle olan benzerliğinden söz edi
lebilir. Eskiçağ'lardan bu yana Doğu'da ka
mıştan yapılan dilsiz sazlar için ney kelime
si kullanılagelmiştir. Uygurlar dönemine 
ait Turfan ve Hoço kazılarında bulunan ba
zı resimlerde dikey ve yatay tutuş şekille
riyle ney benzeri üflemeli çalgılar çalan in
san figürlerine rastlanmıştır. Mısırlılar ve 
İbraniler'den kalan çeşitli kabartma ve oy
ma resimlerle fresklerde de ney benzeri ba
zı sazları görmek mümkündür. Ayrıca eski 
Mısır'da Nil nehri deltasında bolca rastla
nan kamışın müzik aleti olarak kullanıldığı 
yine taş kabartmalarda görülmektedir. 
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MOsiki tarihinde ney kelimesinin geçtiği 
en eski kaynaklardan biri Ya'küb b. İshak 
el-Kincfı'nin (ö 252/866 1?]) Kitabü'l-Mu
şavvitati'l-veteriyye min ?,ati'l-veteri'l
val)id ila ?,ati'l-veteri'l-'aşreti'l-evtar adlı 
risalesi olup burada ney "nay-ı Rumi ale'z
zıkk" (Rum ülkesinde yaşayanların keseli 
neyi) adıyla kaydedilmiştir. Bu da "torbalı 
mizmar" (gayda, tulum) ismiyle tanınan 
sazdır. Tutumun ucundaki kamış kısmına 
da ney isminin verildiği kaynaklarda belir
tilmektedir. İbn sına, Kitabü'ş-Şita' adlı 
eserinde Arapça'da kamıştan yapılmış alet
lerin ortak adı olan ''yeraa" kelimesiyle içine 
nefes üflenerek çalınan ney sazından ve sur
nay çeşidinden SÖZ etmektedir. Safiyyüd
din el-Urmevl er-Risaletü'ş-Şerefiyye'sin

de ney konusunda açıklayıcı bilgiler vermiş
tir. Urmev'i, Farabl'nin, bir cismin diğerine 
vuruş şiddeti ne kadar kuwetli ise sesin 
o kadar tiz, ne kadar zayıfsa sesin o kadar 
pes olacağı yönündeki görüşünü eleştirir
ken nefesli sazlar dışında tek tele yapılan 
vuruşun şiddetli yahut hafif olmasının tiz
liği veya pesttiği etkilemediğini, fakat ka
mıştan yapılmış nefesli aletlerde delikiere 
kuwetli veya hafif üfleyişle tiz veya pest 
seslerin elde edilebileceğini söyleyerek ney
deki delikler arasındaki mesafe ile üflenen 
kısımla delikler arasındaki mesafenin uzun 
veya kısa olmasının ve kamıştaki iç boşlu
ğun geniş veya dar olmasının pesttik yahut 
tizliğin sebebi olduğunu anlatmış, ayrıca 
kamıştan yapılan sekiz delikli bir sazdan 
bahsetmiştir. Abdülkadir-i Meragi Ma~a
şıdü'l-elJ:ıan'da nay adı altında şu nefesli 
aletleri sıralamaktadır: Nay. nay-ı balaban, 
nay-ı sefid, nay-ı çavur, zemr-i siyeh-nay, 
nay-ı hiyk, surna (surnay). Cami'u'l-el
J:ıan'da ise bu sazlar hakkında açıklayıcı 
bilgiler verir. Kırşehirli Nizameddin oğlu Yu
suf Dede'nin Risale-i İlm-i Musiki adlı 
eserinde neyin öğretiminden ve yapısından 
söz edilmiş, Seydl'nin el-Matla'ında yine 
neyin perde isimleri ve üflenişiyle ilgili bil
giler yer almıştır. Abdülbaki Nasır Dede'nin 
Tedkik u Tahkik adlı eserinde ses siste
mi neyin deliklerinden çıkan seslerle izah 
edilmiştir. Matbu Haşim Bey Mecmua
sı'nda da neyin şekli üzerinde deliklerinden 
çıkan seslerin isimleri olan perdeler kay
dedilmiştir. Rauf Yekta Bey'in Türk Mu
sikisi adlı eserinde ney hakkında verdiği 
bilgiler şu şekilde özetlenebilir: Ney bir ka
mış olmasına rağmen nefesli sazların en 
gelişmişidir. Ses rengi ve arınonikierinin 
zenginliği dikkat çekicidir. Nefes kuweti ve 
d udak hareketleriyle her notanın beşiisi ve 
üst üste gelen iki sekizlisi elde edilebilir. 
Halbuki Batı flütlerinde aynı usulle ana se-

sin iki sekizlisi veya bir ara sesi meydana 
getirilebilir. 

Ney, tek parça dokuz boğumlu bir ka
mışın içi boşaltıtıp üzerine (biri arka kıs
mında) yedi adet delik (perde) açılması 
suretiyle yapılır. Sarı ve budaklı bir çeşit 
kamıştan elde edilen neyin ilk ve son bo
ğumuna gümüş, altın veya pirinçten ya
pılan ve "parazvane" adı verilen bilezikler 
takılır. üst ve alt parazvane denilen bu 
madeni parçalar kamışın hassas bölgele
rinde meydana gelebilecek çatlakları ön
lemek içindir. Ayrıca neyin sağlam kalma
sını temin etmek için boğum yerlerine ge
nellikle gümüş, altın veya başka madenier
den yapılmış tel sarılabilir. Neyin ilk bağu
mu olan boğaz boğumuna "başpare" adı 
verilen, genellikle boynuzdan elde edilmiş, 

üflemeyi kolaylaştıncı konik bir ağızlık ta
kıhr. Yapımında fildişi ve bağa ile şimşir, 
kehribar ve ceviz gibi sert ağaçların da kul
lanıldığı başparelerde daha çok manda 
boynuzu tercih edilir. Neyin delikleri kızgın 
demirle veya özel bir keskiyle dairevi açı
lır. Kaynaklarda neyin açılmasında iki ayrı 
metodun uygulandığından bahsedilir. Bun
lardan biri klasik metot, diğeri kaydırma 
metodudur. Klasik metotta açılacak ney 
çeşidine uygun bir kamışın içi boşaltıtıp ha
zırlanarak önce o akordun rast (sol) sesine 

Ney çeşi~eri: 1. Bolahenk nısfıye, 2. Süpürde, 3. Müstahsen, 
4. Yıldız. 5. Kız , 6. Kız-mansur mabeyni, 7. Mansur, 8. Sah, 9. 

Davud. 
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