
!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 
~8 

" T0 2 Hek 2 k e 

Düm Te Düm Te 
2 2 

~2 1 : .J j J 

~ 
j 

~6 ~ ~ ri r ~ 4 

i 
Ke T02 Hek 2 k e 

BİBLİYOGRAFYA : 

Suphi Ezgi, Nazari-Ameli Türk Musikis i, İs 
tanbul 1935, ll, 83 ; Hüseyin Sadeddin Are!, Türk 
MOsıkisi Nazariyalı Dersleri (haz. Onur Akdoğu), 
Ankara 1991 , s. 111 -112; Özkan, TMNU, s. 628-
629. ı:;;;:ı 

1.!1!1 İSMAİL HAKKI ÖZKAN 
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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: 
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Sonraki devirlerde 1 . ve 2. dört zaman 
velvelelendirilerek usul şu şekli almıştır: 
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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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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. 
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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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