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NIMA YÜŞiC 
(~~~) 

All İsfendiyarl-yi Nlma YCışlc 
(1897-1960) 

Modern İran şiirinin kurucusu. 

ı 

_j 

11 Kasım 189Tde Mazenderan'ın Amül 
şehrine bağlı YOş köyünde doğdu . Bölge
~in soylu bir ailesine mensup olan babası 
lbrahim Han NOrY bir çiftçiydi. Okuma yaz
mayı köyünde öğrenen NYma, ilkokulu aile
siyle birlikte gittiği Tahran'da bitirdikten 
sonra girdiği Saint Louis Lisesi'nden 191T
de mezun oldu. Fransızca'nın yanı sıra 
Arapça'yı da öğrendi. Bu arada tanıştığı 
şair Nizarn yefa'nın teşvikiyle şiir söyleme
ye başladı. Ilk görevi Maliye Bakanlığı'nda 
düşük ücretli bir memuriyettir. Bu görevi 
sırasında Tahran'da edebi çevrelerle iliş

kilerini geliştirdi. Meliküşşuara Bahar, Ali 
Asgar Hikmet ve Mirza Ahmed Han Eşte
rY gibi önde gelen isiınierin meclislerinde 
bulundu. Ardından Reşt, Astara ve Tah
ran' da öğretmenlik yaptı. 1939' da Mill'i Eği
tim Bakanlığı'nca yayımlanan Musiki der
gisinin yayın kurulu üyeliğine geti;ildi ve 
derginin yayımına son verdiği 1941 yılına 
kadar bu görevini yürüttü. Dergide çok 
sayıda şiiri ve makalesi neşredildi. Ardın
dan bir süre işsiz kalan Nlma, 1947 yılın
dan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Basın Ya
yın Dairesi'nde çalışmaya başladı. 4 Ocak 
1960 tarihinde ölümüne kadar bu görevini 
sürdürdü. 

Önceleri klasik tarzda özellikle Horasan 
üsiGbunda şiirler yazan Nlma daha sonra 
başladığı serbest stille modern şiirin iran'
daki kurucusu sayılmış, ilk şiirleri Nevba
har ve Karn-ı Bistum gibi dergilerde, ar
dından Peyam-i Nev, Name-i Merdüm, 
Endişe-yi Nev ve Kevir gibi dergilerde 
yayımlanmıştır. Kendisinden sonra birçok 
~airi etkileyen Nlma "Hande-i Serd", "Ey 
Ademha", "Naküs", "Mürg-ı Amin", "Gu
rab", "Gui-Mehtab" gibi şiirleriyle şöhret 
kazanmıştır. RubaTieri ömer Hayyam'ın dü-
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şüncelerine yakın fikri ve felsefi konuları 

içermesi bakımından önem taşır. Ayrıca 

Mazenderan'ın mahaiiY dilinde şiirler yaz
mıştır. 

Eserleri. 1. Kışşa-i Reng-i Peride. Mes
nevi formunda olup toplumsal bozukluk
ları dile getirdiği SOO beyitlik ilk manzum 
eseridir (Tahran 1300 hş.). z. Hanevade-i 
Serbaz. Bazı şiirlerini ihtiva etmektedir 
(Tahran 1305 hş.). 3. Efsane (Tahran 1329 
hş.). Nlma, Farsça şiirde modernizmi baş
latmasının müjdecisi olan bu eserinde aruz 
ve kurallarından kopmaya çalışırsa da bu
nu henüz tam olarak uygulayamadığı gö
rülmektedir. Kişisel gözlemlerinden kay
naklanan hayall kullanımıyla olduğu kadar 
konuya empresyonistikyaklaşımıyla da tek 
ve emsalsizdir. 

Diğer eserleri arasında Dünya Ijane-i 
Men Est (Tahran 1375 hş.), Nameha-yı 
Nima Yuşic (Tahran 1363 hş.), Naküs 
(Tahran 1375), }jarfhô.-yı Hemsay~hô. 
(Tahran 13 51 h ş.), Feryadha-yı Diger ve 
'Ankebu~i Reng (Tahran 1363 hş.) ve 
Mer]fad A]fii (Paris ı 368 hş.) yer alır. Şi
irleri SYrOs Tahbaz tarafından Mecmu'a-i 
Kamil-i Eş'ar-i Nima Yuşic adıyla toplu 
olarak yayımlanmıştır (Tahran ı 370). Tah
baz mektuplarını da toplu olarak Name
ha adıyla neşretmiştir (Tahran 1368 hş.). 
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NIM-BEREFŞAN 
(uı:.sı)'!~) 

Türk musikisi usullerinden. _j 

Türk mOsikisinin büyük usullerinden bi
ri olup ~- yüzyıldan beri kullanıldığı tah
min edilmektedir. On altı zamanlı olan nlm
berefşan usulü, otuz iki zamanlı berefşan 
usulünün zaman bakımından yarısı oldu
ğu ve berefşan usulünü meydana getiren 
darbların yarı kıymetleri alınarak oluştu

rulduğu için bu ismi almıştır. Nlm- beref
şan usulü, bir üç zaman ve bir beş zaman
la iki dört zamandan, diğer bir ifadeyle 
bir semai, bir Türk aksağı ve iki safyanın 
birbirine eklenmesiyle meydana gelmiştir. 

Usulün 16/8'lik birinci ve 16/4'1ük ikinci 
mertebesi mevcutsa da daha çok 16/4'
lük mertebesi tercih edilmiştir. Peşrev, 
beste ve bazı ilahilerde kullanılan bu usul
le ölçülmüş eserlerden günümüze sadece 
Şerif'in bayati makamındaki peşrevi ulaş
mıştır. Usulün 1. darbı kuwetli, 2. darbı za
yıf, 3. darbı kuwetli, 4. darbı zayıf, S ve 6. 
darbları kuwetli, 7. darbı zayıf, 8. darbı ya
rı kuwetli , 9. darbı zayıf, 1 O. darbı kuwetli, 
11 . darbı yarı kuwetli, 12. darbı zayıftır. 

16/8'1ik 1. mertebesi: 

Düm Düm Düm Düm Düm Düm Te 

,.rJ --J--J:• .JU .b!• j 
a~s ~ ,, 1 ; 8 ~ 

Tek Tek Tek Tek 2 ke 

16/4'1ük 2. mertebesi: 
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~ İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

NIM -ÇENBER 

c.~:::- ~ ı 
Türk musikisi usullerinden. 

ı 

_j 

"Yarım çember" anlamına gelen nlm
çenber, Türk mOsikisinin yirmi dört za
manlı büyük usullerinden biri olan çenber 
usulünün zaman bakımından yarısı olup 
çenber usulünün bazı parçaları da bu usu-



!ün içinde yer alır. On iki zamanlı olan nim
çenber usulü bir dört zaman , bir altı za
man ve bir iki zamandan, diğer bir ifadey
le bir sofyan, bir yürük semai ve bir nim
safyanın birbirine eklenmesiyle meydana 
gelmiştir. 1218'lik birinci ve 12/4'lük ikinci 
mertebeleri kullanılan bu usulle peşrev, 

beste ve bazı dini formlar ölçülmüştür. 

Usulün 1 . darbı kuwetli, 2. darbı yarı kuv
vetli , 3. darbı zayıf , 4. darbı kuwetli , S. 
darbı yarı kuwetli , 6. darbı zayıf, 7. dar
bı yarı kuwetli ve 8. darbı zayıftır. Zurna
zen İbrahim Ağa'nın sünbüle peşrevi 1. ve 
Muzaffer'in hüseynl peşrevi 2. mertebe
ye örnek olarak verilebilir. 

Düm Te Düm Te 
2 2 

j J1 j J1 
~2 1 ~ ~6 

~ 
~2 

p ~ 
~ 8 

r 
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" T0 2 Hek 2 k e 

Düm Te Düm Te 
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~2 1 : .J j J 

~ 
j 
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i 
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NİM-DEVİR 
( )~~ ~ ) 

L 
Türk mOsikisi usullerinden. 

_ı 

Türk mOsikisinin büyük usullerinden bi
ri olup )01, yüzyıldan beri kullanılmaktadır. 

Her ne kadar devr-i keblr usulünün ikinci 
dört zamanı ile sonra gelen altı zamanlık 

bir parçasının çıkarılmasıyla elde edilip 
nim- devir (yarım devir) ismini almışsa da 
devr-i keblr usulünün zaman bakımından 
yarısı değildir. Çıkarılan on zamanın dı
şındaki diğer vuruşlar devr-i keblr ile ay
nıdır. On sekiz zamanlı olan nlm-devir 
usulü bir altı zamanla üç adet dört za
mandan, diğer bir ifadeyle bir yürük se
mai ile üç safyandan yapılmıştır. 18/4'lük 
ikinci mertebesi daha fazla kullanılan bu 
usul peşrev, beste ve ilahilerde tercih 
edilmiştir. Usulün 1. darbı kuwetli , 2. dar
bı yarı kuwetli , 3. darbı zayıf, 4. darbı kuv-

vetli , S. darbı yarı kuwetli, 6. darbı kuv
vetli. 7. darbı yarı kuwetli, 8. darbı kuv
vetli , 9. darbı zayıf, 1 o. darbı yarı kuwetli 
ve 11. darbı zayıftır. Nlm-devir usulünün 
eskiden kullanılan ilk şekli devr-i keöır usu
lünde de olduğu gibi sade bir yapıdadır: 

Düm DO m Düm Düm Te Te 
2 2 2.3,4 2, 3, 4 

ı: rf J e e 

~ ~ 4 A A 

i 
~ 4 ~4 ~4 
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Sonraki devirlerde 1 . ve 2. dört zaman 
velvelelendirilerek usul şu şekli almıştır: 

Düm Düm Düm Düm Te Te 
2 2 2 2 

ı:rC I' ı : J J, ~ ,. j ; r :4 i :4 

Tek:2 T~ 2 Hek 2 ke ke 

MOst'nin nişaburek peşreviyle Yahya Na
zlm 'in bayati makamında, "Değil cam-ı 

mey açıldı gül-i bağ-ı tarab şimdi" ; Bas
ınacı (TU! um) Abdi Efendi'nin uşşak maka
mında , "Bakılmaz arız-ı pür-tabına ol ma
hitabanın" mısraıyla başlayan besteleri bu 
usulle ölçülmüş eserlerdendir. 
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r 
NİM -EVSAT 

( J.:ı..ı~ l ~ ) 

L Türk mOsikisi usullerinden. _ı 

On üç zamanlı olan bu usule yirmi altı 
zamanlı evsat usulünün zaman bakımın
dan yarısı olduğu için "yarım evsat" anla
mında nlm- evsat adı verilmiş ve evsat 
usulünün beş zamanlı ilk parçası ile sekiz 
zamanlı son iki parçasının vuruş kalıpları 
da aynı olmak üzere bir araya getirilme
siyle oluşturulmuştur. Usulün evsat gibi 
"düm" darbıyla bitmesi özellik arzeder. Bir 
nazariyeye göre küçük, diğer bir nazari
yeye göre büyük bir usul olan nlm- evsat 
bir beş zamanla iki dört zamandan, diğer 
bir ifadeyle bir Türk aksağı ile iki safyan
dan yapılmıştır. 

13/8'lik birinci ve 13/4'lük ikinci merte
beleri bulunan usul dini formlardan ilahi 

NTM-HAFİF 

ve tevşlhler başta olmak üzere bazı şarkı 
ve türkülerde kullanılmıştır. Usulün 1. dar
bı yarı kuwetli, 2 ve 3. darbları zayıf, 4 ve 
S. darbları kuwetli, 6. darbı yarı kuwetli
dir. Şeyh Seyyid Efendi'nin nevruz maka
mında , "KudOmün rahmet-i zevk u safa
dır ya ResOiellah" mısraıyla başlayan tev
şlhi: lll. Selim'in rast makamında, "Ande
IIb olmak dilersen ol gül e": Zekai Dede'nin 
hicazkar makamında, "Şöyle sakla sırr- ı 

aşkı tende canın duymasın" mısralarıyla 

başlayan ilahileri bu usulle ölçülmüş eser
Ierden bazılarıdır. 

Te Te Düm Düm 
2, 3, 4 2, 3, 4 

J1 lı J J 
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li! İSMAİL HAıcıcı Ö ZKAN 

NİM-HAFİF 
( ~~ ) 

Türk mOsikisi usullerinde n . _ı 

On altı zamanlı bir usul olan nlm- haf if 
usulüne bu isim, Türk mOsikisinin otuz iki 
zamanlı usullerinden hafif usulünün za
man bakımından yarısı olduğu için veril
miştir. Hafif usulünün ilk iki dört zamanı 
ile son iki dört zamanının yan yana geti
rilmesinden oluşturulmuş olan nlm - ha
fif usulü dört adet dört zamandan, di
ğer bir ifadeyle dört safyandan meydana 
gelmiştir. Bu usul aynı zamanda darb-ı fe
tih ve havl usullerinin son on altı zamanlık 
bölümlerini oluşturur. 

16/4'lük ikinci mertebesi kullanılan bu 
usul ile kar, peşrev, beste ve bazı ilahiler öl
çülmüştür. Usulün 1. darbı kuwetli, 2. dar
bı zayıf, 3 ve 4. darbları kuwetli, S. darbı 
zayıf, 6 ve 7. darbları kuwetli, 8. darbı 
zayıf, 9. darbı yarı kuwetli . 1 O. darbı za
yıf, 11 ve 12. darbları kuwetli, 13. darbı ya
rı kuwetli , 14, 1 S ve 16. darbları zayıftır. 
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