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NiSABUREK 

NiŞABUR 
( .)~ı;.,.; ) 

Türk mfisikisinde bir 
birleşik makam. 

ı donanımına sadece do için bakiye diyezi 

yazılır ve gerekli değişiklikler eser içinde 
gösterilir. Yedeni ise alttan ikinci aralıkta
ki la (dügah) perdesidir. Tiz taraftan zaten 

L _j 

Adı iran'daki Nişabür şehrinden gelmek
tedir. Türk mOsikisinin büselik perdesinde 
karar eden tek makamı olan nişabur ma
kamının dizisi, durak perdesi olan büselik 
perdesi üzerinde yer alan bir nişabur dört
lüsüne, dördüncü derece hüseyni perde
sinde bir kürdi dörtlüsünün, beşinci dere
ce acem perdesinde bir çargah dörtlüsü
nün ve üçüncü derece neva perdesinde bir 
büselik dizisinin eklenmesinden meydana 
gelmiştir. Nişabur dörtlüsünün aralıkları 
aynen uşşak dörtlüsünün aralıkları olan K. 
S. T.'dir. Ancak hem bu dörtlünün büselik 
perdesi üzerinde olması hem de uşşak ma
kamında olduğu gibi ikinci derecesi olan 
nim-hicaz perdesinin hiç pestleşmemesi 
sebebiyle ayrı bir çeşni özelliği vardır ve 
uşşaktan bu suretle ayrılır. 

Muhayyerde 
kürdi dörtlüsü 

Nevada büselik dizisi 

Çıkıcı olarak seyreden makamın güçlü
sü neva perdesi olup bu perdede büselik 
çeşnisiyle yarım karar yapılır. Hüseyni per

desinde kürdi. acem perdesinde çargahlı 
kalışlar nişabur makamının asma kararla
ndır. Ayrıca dügah perdesinde rastlı , rast 
perdesinde pençgahlı asma kalışlar yapı
labilir ise de bu iki kalışta ısrar edilmeme

lidir. Nişabur makamının nota yazımında 

Nisabür 
makamı 

seyir 
örneği 

geniş bir ses sahasına sahip bulunan nişa
bur makamı bu bölgeden ayrıca genişle
mez. Pest taraftan ise dügah perdesine 
rast, rast perdesine de pençgah çeşnisiy

le inilebilir. Makamın seyrine durak veya 
güçlü civarından başlanır. Diziyi meydana 
getiren çeşnilerde karışık olarak gezinile
rek neva perdesinde büselik çeşnisiyle ya
rım karar yapılır. Yine karışık gezinilip as
ma kararlar da gösterildİkten sonra büse
lik perdesinde nişabur çeşnisiyle tam ka
rar yapılır. Nişabur makamının tam kara
rının verdiği bitiş duygusu son derece za
yıf olup adeta yarım kalmış hissi uyandı
rır. Belki bu sebeple çok az kullanılmış ma
kamlar arasında yer alır. Ancak bu bitme
mişlik duygusu sonuca ulaşmamış, yarım 

kalmış arzu ve olayların tasviri için de çok 
elverişlidir. 

TanbOri Ali Efendi'nin, "Renc-i hatır ver
mesin feryad ü efganlar sana" mısraıyla 
başlayan bestesi "Ben değil meftun-ı hüs
nün mübtela alem sana" mısraıyla başla
yan ağır semaisiyle, "Yanar ol derd ile gön
lüm ki yanar ah edemez" mısraıyla başla
yan yürük semaisi; Edirneli Salihzade'nin, 
"Ey şehid-i Kerbela'ya ağlayan" mısraıyla 

başlayan ilahisi ve "Genç Osman dediğin 
bir küçük uşak" mısraıyla başlayan türkü 
bu makamın en güzel örnekleri arasında 
yer alır. 
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li İSMAİL HAKıa: ÖZKAN 

NiŞABUREK 
( .!l.)~ l!.;.i ) 

Türk mfisikisinde 
bir birleşik makam. 

_j 

Nişaburek (küçük nişabur) makamı Türk 
mOsikisinin en eski makamlarındandır. ini
ci-çıkıcı karakterde ve dügah (la) perdesin
de karar eden nişaburek bazıları tarafın
dan şed makam olarak kabul edilse de 
gerçekte birleşik bir makamdır. Makamın 
dizisi, dügah perdesi üzerindeki bir rast 
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