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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 
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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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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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NiSABUREK 

beşlisine hüseynl perdesinde hem bGselik 
hem de rast dörtlülerinin ve yerinde yani 
bGselik perdesinde bir nişabur dörtlüsü
nün eklenmesinden meydana gelmiştir. 

Dügahta acemli rast dizisi 

Dügahta rast besiisi 

Hüseynide 
rast dörtlüsü 

Yerinde 
nisabur dörtlüsü 

Nişaburek makamının güçlü perdesi hü
seynldir. Bu perde üzerinde hem bGselik 
hem rast gibi iki ayrı çeşninin bulunma
sı , bGselik çeşnisinin daha hakim bir du
rumda olmasından dolayı makamın ye
den sesi olan nlm-zirgüle ile bunun sekiz
lisi olan gerdaniye perdesinin eksik sekiz
li olması ve seyre zaman zaman nişabur 
dörtlüsünün katılması, bu makamın birle
şik makam olduğunu gösterir. Ayrıca di
zinin seslerinden biri olan nlm-hicaz per
desi de güçlüye yakın derecede önemlidir. 
Fakat bu perdede kalış yapılırken yerin
deki rast makamının üçüncü derecesinde
ki kalış gibi yarım sesli yeden de kullanıl
maz. 

Bu makamda diziyi meydana getiren 
çeşnilerden biri yerindeki nişabur dörtlü
südür. Bu dörtlü K. S. T. aralıkları ile ta
mamen bir uşşak dörtlüsü görünüm ünde
dir. Fakat uşşak makamında olduğu gibi 
bunun ikinci derecesi hiç pestleşmediğin
den ayrı bir çeşni mahiyetindedir. Bütün 
bu özellikler nişaburek makamının birleşik 
bir makam olduğunu gösterir. 

Nişaburek makamının güçlüsü hüseynl 
perdesinde genellikle bGselik çeşnisiyle 

yarım karar yapılır, fakat nlm-hicaz perde
si de güçlüye yakın bir önemdedir ve ba-

zı eserlerde güçlü gibi kullanılmıştır. Ma

kamın en önemli asma karar perdesi 

olan bu perde adeta eksen durumunda

dır. BGselik perdesinde nişaburlu, hü

seynl perdesinde rastlı asma kararlar da 

önemlidir. Makam pest taraftan genişle

diğinde hüseynl-aşiran perdesinde rast 

çeşnisi ile asma karar yapılır. İkinci çizgi

deki bakiye diyezli sol (nTm-zirgüle perdesi) 

makamın yeden sesidir. 

Nişaburek makamı pest taraftan geniş
ler ve bu genişleme, hüseynl perdesindeki 
ikinci çeşni olan rast dörtlüsünün simet
rik olarak hüseynl-aşiran perdesine aynen 
göçürülmesiyle yapılır. 

Genişlemis bölge 

Dügahta acemli rast dizisi 

Hüsevnide 
rastdörtlüsü 

ı 

Tiz taraftan da bir genişleme gerekir
se durak perdesi üzerinde bulunan rast 
beşiisi tiz durak muhayyer üzerine göçü
rülebilir. 

N ota yazımında donanımına fa için kü
çük mücennep diyezi ve do için bakiye di
yezi yazılır. Gerekli değişiklikler eser için
de gösterilir. 

Nişaburek makamının seyrine güçlü hü
seynl perdesi civarından başlanır. Diziyi 
meydana getiren çeşnilerde karışık gezi
nildikten ve sık sık nlm-hicaz perdesinde 
asma kalışlar yapıldıktan sonra güçlü per
desinde genellikle bGselik, bazan da rast 
çeşnisiyle yarım karar yapılır. Yine olm-hi
cazın önemi belirtildikten ve bGselik per
desinde nişaburlu asma kararların da ya
pılmasının ardından gerekiyorsa genişle
miş bölgede de dalaşılıp dügah perdesin
de yedenli tam karar yapılır. 

Enfi Hasan Ağa'nın , zenclr usulünde 
"Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı 
var?" ve Muallim İsmail Hakkı Bey'in, ha
fif usulünde "Bir kerre yüzün görmeyi 
dünyaya değişmem" mısralarıyla başlayan 
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Nisaburek 
makamı 

seyir 
örneği 
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besteleri; yine Enfi Hasan Ağa'nın, "Ca
me-i sürh ile sanma la'l-gün olmuş gelir" 
mısraıyla başlayan ağır semaisi, Kassam
zade Mehmed Efendi'nin, "Gel ey saba o 
gül-i hoş-nümayı söyleşelim" mısraıyla baş
layan yürük semaisi; Ziya Paşa'nın, birle
şik nlm-sofyan usulünde "Mest-i nazım 
kim büyüttü böyle bl-perva seni" ve mü
semmen usulünde "Bin zeban söylersin ol 
çeşm-i sühan-perdaz ile" mısraıyla başla
yan şarkılarıyla Münir Nurettin Selçuk'un, 
"Bir söz dedi canan ki keramet var içinde" 
mısraıyla başlayan şarkısı bu makamın en 
güzel örnekleri arasında yer alır. 
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"Evlenmeleri caiz olan iki kişinin birbiriy
le evlenmeyi karşılıklı olarak vaad etme
si" anlamına gelen nişan (nişanlanma) ve 
bunun sonucunda ortaya çıkan nişanlılık 
ilişkisine hemen bütün toplumlarda rast
lanır. Evlilik bağı kurulmadan önce nişan
lanma sözleşmesi yapılması eski Türkler'
de de görülür. İlk dönem Arap-İslam top
lumlarında ise bir merasim şeklinde nişan
lanma pek yaygın değildi. Eski Roma, Ger
men ve kilise hukuklarında nişanlanmaya 

yer verilmiştir. Ortaçağ kilise hukukunda 
nişanlanma, taraflar arasında sona erdiril
mesi hemen hemen evleome kadar güç 
sayılan bir bağ olarak kabul ediliyordu. An
cak daha sonra reform hareketlerinin ve 
tabii hukukun etkisiyle bu konudaki anla
yış bütünüyle değişmiştir. Türk-İsviçre hu
kukunda hakim kanaat, nişanlanmanın 
kendine özgü yapısı olan bir aile hukuku 
sözleşmesi niteliği taşıdığı yönündedir 
(Koç, s. 13-21). 

Fıkıh eserlerinde nişanlanmayla ilgili hü
kümlere daha çok nikah bölümünün ba
şında, ayrıca iddet ve mehir konuları işle
nirken değinilir. Fıkıh terminolojisinde ev-


