
Muhammed Afşar'ı kısa bir süre sonra ber
taraf etti. 

XIII-XV. yüzyıllarda İran'a hakim olan 
devletlerin idaresi altında kalan Nihavend, 
Safeviler'in hakimiyeti sırasında Osmanlı
lar'la olan mücadelede tekrar öne çıktı. 

Bağdat Valisi Cigalazade Sinan Paşa 996 
( 1588) yılı sonlarında Nihavend üzerine yü
rüyüp şehri ele geçirdi ve burada bir kale 
inşa ettirdi. Şah 1. Abbas şehri geri almak 
için uğraştıysa da bozguna uğrayarak ge
ri çekildi. Sinan Paşa bu saldırı sebebiyle 
kaleyi toplarla takviye etti. Bu dönemde 
Nihavend bir Osmanlı beylerbeyiliği haline 
getirildi. 1590 Osmanlı-Safevi barış gö
rüşmeleri sırasında Osmanlı-Safevi sınırı
nı tesbit amaçlı müzakerelerde Nihavend 
üzerinde uzun tartışmalar yapıldı (Kütü
koğlu , s. 201-206) ve neticede şehir Os
manlı idaresinde kaldı. Şah 1. Abbas 1603'
te şehri ele geçirdi. Evliya Çelebi, Niha
vend'in ll . Osman zamanında Halil Paşa 
(Kayseri li), N. Murad devrinde Hüsrev Pa
şa tarafından tahrip edildiğini, kalesinin 
müstahkem olup içinde 1000 kadar ev, 
dört cami bulunduğunu , 700 muhafız ta
rafından korunduğunu yazar. Evliya Çelebi 
ayrıca burasının bir han tarafından idare 
edildiğini, 150 köyü olan bireyalet duru
munda olduğunu da belirtir (Seyahatna
me, N, 341-34 3) Nihavend 1136'daki (ı 724) 
Osmanlı harekatı sırasında Hemedan ve 
Revan'ın alınmasının ardından savaşmak

sızın teslim oldu. Ancak 1142'de ( 1730) 
Nadir Şah tarafından geri alındı. Günü
müzde Hemedan'a bağlı bir yerleşim bi
rimi olan Nihavend'in nüfusu XX. yüzyılın 
başlarında 5-6000 civarında iken bu sayı 
1996'da 65.164'e, 2006 yılı başlarına ait 
tahminlere göre de 77.000'e ulaşmıştır. 
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M IııRAHiM SARIÇAM 

NiHAVEND 
(~,~) 

Türk musikisinde bir şed makam. 
L ~ 

Eski devirlerde Türk mCısikisi makamia
rına ırak. hicaz, nişabur (nişapur). tebriz gibi 
şehir veya bölge ismi verme adeti çerçe
vesinde, İran'da bir şehir olan Nihavend de 
bir makam ismi olarak anılagelmiştir. Bu
gün kullanılmakta olan nihavend maka
mının eski ismi "nihavend-i rCımi"dir. Bu 
isim, nihavend makamını "nihavend-i ke
bir" adlı diğer bir makamdan ayırmak için 
kullanılmış, fakat sonraları terkedilerek sa
dece nihavend ismi kalmıştır. Nihavend 
makamı bCıselik makamı dizisinin rast per
desine göçürülmesiyle elde edilmiş, buna 
göre dizisi, rast perdesindeki bCıselik beş
lisine neva perdesinde kürdi ve hicaz dört
lülerinin eklenmesiyle oluşmuştur. Güçlü
sü beşli ile dört! ünün ek yerindeki neva 
perdesi olup bu perdede çoğunlukla kürdi, 
bazan hicaz çeşnileriyle yarım karar yapılır. 
Makamın genel seyir karakteri "inici-çıkı
cı" ise de özellikle son yüzyılda çok kulla
nılan bu makam çıkıcı veya inici olarak da 
karşımıza çıkmaktadır. 

Rastta 
büselik besiisi 

Nevada 
kürdi dörtlüsü 

r r 
Rastta 1. şekil büselik (nihc'ıvend) dizisi 

Nevada 
Rastta hicaz dörtlüsü 

büselik besiisi 

Rastta 2. şekil bOselik (nihavendl dizisi 

Nihavend makamı dizisi Batı mCısikisi ba
kımından sol minördür. Güçlü üzerinde kür
di dörtlüsü bulunan dizi eski minör, hicaz 
bulunan dizi ise armonik minördür. Maka
mın bu minör yapısı, Batı müziğinde oldu
ğu gibi tonların komşuluğunun getirdiği 
asma karar imkanlarına da yansır. Niha
vend makamı asma kararlar bakımından 
oldukça renklidir. Makamın seyri sırasında 
altıncı derece nim hisar perdesinde çar
gah, dördüncü derece çargah perdesin
de bCıselik çeşnisiyle asma kararlar yapıla
bilir. Fakat bu kalışlar için tiz tarafta la 
küçük mücennep bemolünün de (n\'m-şeh
naz perdesi) seyre karışması gerekir. Çün
kü bu iki kalış da minör-majör ilişkisinden 
doğmakta olup çargahtaki kalış do m~ör, 

NiHAVEND 

nim hisardaki kalış ise mi bemol minör

dür ve her iki ton sol minörün yani niha

vend dizisinin yakın komşusud ur. 

Nim-hisarda 
cargah beşiisi 

Orgahta büselik dizisi 

Ayrıca kürdi perdesi de (si bemol) bir 
asma karar perdesidir. Bu perdede yine 
majör- min ör ilişkisinin bir sonucu olarak 
çargah çeşnisiyle asma karar yapılabilir (sol 
minör-si bemol majör ilişkisi). Bunun dı

şında dügah perdesinde de kürdi çeşnisi 
ile kalınabilir. 

Kürdide 
cargah beşiisi 

r r 

En çok kullanılan şekliyle eğer nevada 
kürdi çeşnisiyle yarım karar yapılmışsa ay
nı perdede hicaz çeşnisiyle de asma karar 
yapılabilir. Bu perdede bazan nim hisar 
yerine dik hisar perdesi getirilerek uşşak 
dörtlüsü ile küçük bir kalış yapılabilir. Bu 
çeşni makamın esas yapısında olmayan 
bir geçkiden ibarettir ve ihtiyaridir. Niha
vend makamı seyrine bazan kısa bir ne
veser dizisinin karıştığı olur. Bu sol minö
rün sol minör oryantale olan geçkisidir. 

Sol minör orvantal 

Yerinde nikriz beşiisi 

Neveser makamı dizisi 

Gerek pest gerekse tiz taraftan geniş
leyebilen nihavend makamının tiz tarafta
ki genişlemesi, durak üzerinde bulunan bCı
selik beşlisinin tiz durak gerdaniye perde
si üzerine simetrik olarak göçürülmesiyle 
yapılır. Bu genişleme sonucundaneva per
desi üzerinde kürdi dörtlüsü bulunan di
zi kullanılıyorsa nevada kürdi dizisi, hicaz 
dörtlüsü bulunan dizi kullanılıyorsa neva
da hümayun dizisi oluşur. 
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NiHAVEND 

Ana dizi 

Ana dizi 

Gerdaniyede 
büselik besiisi 

Nevada kürdi dizisi 

Gerdaniyede 
büselik beşii si 

Nevada hümavun dizisi 

Pest taraftan yapılan genişlemede ise 
yegah perdesine hicaz dörtlüsü getirile
rek yegahta bir hümayun dizisi meydana 
gelir. 

Nihi3vend makamı dizisi 

Yegahta 
hicaz dörtıüsü 

Yegahta hümavun dizisi 

Nevada 
kürdi dörtlüsü 

Nota yazımında donanımına si ve mi 
için küçük mücennep bemalleri konulan 
nihavend makamının yeden sesi portenin 
birinci aralığındaki bakiye diyezli fa (ıra k) 

perdesidir. Nihavend makamının seyrine 
durak veya güçlü perdesi civarından baş
lanır. Diziyi meydana getiren çeşnilerde 
karışık gezinilip güçlü perdesinde kullanı
lan çeşniye göre yarım karar yapılır. Bu ka
rışık gezinti sırasında gereken yerlerde 
asma kararlar da yapılıp yine karışık ge
zinilerek genişlemiş bölgeler de gösteril
dikten sonra ana diziye dönülür ve bu di
zi ile rast perdesinde büselik çeşnisiyle ve 
genellikle yedenli tam karar yapılır. 

Hacı Faik Bey'in zencir usulünde, "Visal-i 
yare gönül sarf-ı himmet istermiş", Ali Ri
fat Çağatay'ın lenk fahte usulünde, "Zül
fün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş" 

mısraıyla başlayan besteleri; İsmail Hak
kı Bey'in, "Seni hükm-i ezel aşüb-ı devran 
etmek istermiş" mısraıyla başlayan ağır 
semaisiyle Thnbürl Ali Efendi'nin, "Bilmez
dim özüm gamzene meftun imişim ben" 
mısraıyla başlayan yürük semilisi; Hacı Arif 
Bey'in curcuna usulünde, "Uyur dilim uyan
mazdı benim baht- ı siyehkarım" ve ağır 
aksak usulünde, "Ahterl düşkün garlb ü 
aşık u avareyim" mısraıyla başlayan şarkı
ları ; Vardakosta Ahmed Ağa'nın Mevlevl 
ayiniyle Doğan Ergin'in safyan usulünde, 
"Şeyhimin ilieri uzaktır yolları", Ahmet Ha
tipoğlu'nun aynı usulde, "Nice feıyad edip 
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Nihavend 
makamı 

seyir 
örneğ i 
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zarl kılarn ben" mısralarıyla başlayan ila
hileri bu makamın en güzel örnekleri ara
sındadır. 
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~ İSMAİL HAKKI Ö ZKAN 

en-NiHAYE 
( ~~1) 

Ebü'l-Fida İbn Kesir' in 
(ö. 774/1373) 

el-Bidaye ve'n-nihaye'sinin 
ei-Fiten ve'l-melal;ıim adıyla da anılan, 

kıyamet alametleri 
ve ahiret ahvaline dair ikinci bölümü 

(bk. ei-BiDAYE ve 'n-NiHAYE; 

L 

L 

ei-FİTEN ve'I-MEIAHİM). 

en-NiHAYE 
( ~~1) 

Mecdüddin İbnü'l-Esir'in 
(ö. 606/ 1210) 

garibü 'l-hadise dair eseri. 

_j 

_j 

Tam adı en-Nihô.ye ti garibi 'l-J:ıadi§ 

ve '1-e§er (Nihtiyetü 'n-na-çar fi ganni 'L-f:ıa

dlş ve 'L-eşer) olup garlbü'l-hadls alanında 
daha önce telif edilen kitapların muhteva
sını içerdiğ i için müellif ona en-Nihô.ye 
adını vermiştir. Eserin yazıldığı döneme 
kadar bu alanın en muteber çalışmaları 
olarak Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam ile Hat
tabi'nin Garibü'l-J:ıadiş, Ahmed b. Mu
hammed ei-Herevl'nin Kitô.bü'l-Garibeyn, 
Zemahşerl'nin el-Fô.,i# fi garibi'l-J:ıadi§ 
ve Ebü Musa ei-Medlni'nin M ecmu'u'l
mugi§ ti garibeyi'l-IÇ.ur,ô.n ve'l-J:ıadi§ 

adlı kitapları kabul edilmekteydi. Bir kıs

mı hadisleri müsned tertibine göre sıra
layan, bazıları hem Kur'an hem hadisler
deki garlb kelimeleri açıklayan bu eserle
rin her birinde metot ve muhteva açısın

dan kullanım zorlukları bulunmaktaydı. İb
nü'I-Eslr, bu kitapların en kapsamiısı olan 
Ahmed b. Muhammed ei-Herevi'nin çalış
ması ile onu tamamlamak için yazılan Ebü 
Musa ei-Medlnl'nin eserini esas alarak 
sadece hadislerdeki garlb kelimeleri açık
lamıştır. Eserine bunların yanında çeşit
li kaynaklardan derlediği hadis ve eser
lerdeki garlb kelimeleri ilave etmiştir. Bu 
iki çalışmanın madde başlarını ve içinde
ki hadisleri bir araya getirdikten başka 
her iki eserdeki mükerrer lafızları ayıkla

mış ve diğer hadis kitaplarından tesbit et
tiği başka garlb kelimeleri de eklemiştir. 
İbnü'I-Eslr, en-Nihô.ye'de Ahmed b. Mu
hammed el-Herevi'nin eserinden aldığı ha
disler için "he", Ebü Musa'nın eserinden al
dıkları için "sin" rumuzunu kullanmış, ken
di ilaveleri için herhangi bir işaret koyma
mıştır. Ancak kitabın naşirlerinden Tahir 
Ahmed ez-Zavi ile Mahmud Muhammed 
et -Thnahl müellifin ilavelerinin başına yıl
dız(*) işareti koymuştur. 

Müellif en-Nihô.ye'nin mukaddimesin
de gar'ibü'l-hadis ilminin doğuşu , gelişme

si, bu alanda yazılan eserlerin metotları 
hakkında bilgi vermiş ve bunların eksik 
yönlerini kendi eserinde telafi etmeye ça
lıştığını belirtmiştir. Eserini kelimelerin ilk 
üç harfine göre alfabetik olarak düzenle
miş, ilk iki harfe göre de bab başlıkları koy
muştur. İbn Kuteybe, Hattabi ve özellikle 
Zemahşerl'den sık sık iktibaslarda bulun
muş, çoğunlukla faydalandığı kaynakları 

zikretmekle birlikte kaynak göstermeden 
alıntı yaptığı da olmuş, bazan da kaynakla
rı eleştirmiştir. İbnü'I-Eslr'in en-Nilıô.ye'
de modern alfabetik sıralama yöntemine 
yakın bir sistem geliştirmesi bazı muhad
dislerin övgüsünü kazanmıştır (Sehav!, lll, 
49; SüyGtl, Tedrlbü 'r-ravl, II , 185) . 


