
şamayı sürdürdü. Kabil ve Kandehar'ın bu 
süreçte tamamen tahrip edilmesiyle Pe
şaver Afganistan sınırları dışında olması
na rağmen Afgan kültürünün en önemli 
merkezi haline geldi. 

Şehirde bugüne ulaşan tarihi eserler 
arasında Balahisar Kalesi ile Babürlü Va
lisi Mehabet Han tarafından 1670'te yap
tırılan ve kendi adını taşıyan, iç tezyinatıy
la ünlü cami en önemli olanlardır. Bünye
sinde 1913'te kurulan lslamia College ve 
Khyber Medical College gibi tanınmış fa
kültelerin yer aldığı Peşaver Üniversitesi 
(ı 950) Pakistan'ın en büyük üniversitele
rinden biridir; kütüphanesinde yazma eser
ler dahil 1 OO.OOO'den fazla kitap bulun
maktadır. önemli medreseler arasında Da
rülulOm-i Serhad, Darülulüm-i Camia Eş
refiyye zikredilebilir. Şehirde ayrıca özel
likle ingiliz dönemine ait belgelerin sak
landığı eyaJet arşivi mevcuttur. 

Peşaver'in ekonomisi ticarete ve çevre
sindeki tarıma dayanır. Başlıca üretim sek
törleri tekstil , şeker, meyvecilik, ayakka
bıcılık, dericilik, el sanatları , kuyumculuk, 
mobilya, ağaç ve bakır işçiliği , halıcılık ve 
çömlekçiliktir. Şehir hava, kara ve demir
yolu bağlantıları ile gelişmiş bir ulaşım ağı

na sahiptir. 

Halkının % 99'u müslüman olan şehir
de daha önce oturan az sayıdaki yahudi 
İsrail'e, Hindular ise Hindistan'a göç et
miştir; halen şehirde hıristiyanlar ve Sih
ler'den oluşan küçük bir azınlık yaşamak
tadır. Çoğunluğu PeştOnlar'dan oluşan 

nüfus 1981'de 551 .000 iken günümüzde 
2.SOO.OOO'e ulaşmıştır; bu rakama sayıla

rı SOO.OOO'i bulan Afgan mültecileri dahil 
değildir. 

Balkan savaşlarından itibaren Osmanlı
lar'a yoğun bir ilgi gösterilen Peşaver hal
kından bir grup öğrenci Türkiye'ye gelerek 
Milli Mücadele'ye katılmış ve bunlardan 
bazıları daha sonra geri dönmeyip Türki
ye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu r. Tür
kiye'nin ilk Afganistan büyükelçisi Abdur
rahman Peşaverl bunlardan biridir. 
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Belli bir usulle bestelenmiş , 

en büyük ve en meşhur 
Türk milsikisi saz eseri formu . 

_j 

Sözlükte "önde giden, önde yer alan" 
anlamındaki Farsça plşrev kelimesi Türk
çe'de peşrev şeklini almış ve Türk mOsi
kisinde "başta icra edilen eser" manasında 
kullanılmıştır. Forma bu ismin verilmesi
nin sebebi, peşrevlerin her çeşit mOsiki 
faslının (günümüzde Türk mOsikisi prog
ram ve konserlerin in) en başında icra edil
mesi geleneğidir. Klasik fasılda ise bu bir 
kural durumundadır. Peşrevlerin , kendile
rini takip edecek aynı makamdaki eserle
rin melodilerine kulakları alıştırmak gibi 
bir görevi vardır. Peşrevler genel olarak her 
birine "hane" denilen dört bölümden mey
dana gelir. İki, üç ve beş haneli peşrevler 
varsa da bunlar azdır. Ayrıca darb-ı fetih 
usulüyle bestelenen peşrevlerin beş ha
neli olma geleneği vardır. Fakat bu peş
revlerin de gerçekte dört haneli olduğu , 

"zeyilli" oldukları için beş haneli sanıldık
ları, ikinci hanenin aslındazeyil olduğu da 
ileri sürülmüştür. Abdülkadir-i Meragi peş
revlerin on beş haneye kadar çıkabileceği
ni, bir haneli peşreve "zahme" adı verildi
ğini söylerse de ( C3.mi'u '1-ell:ıan, s. 251) bu 
tarife uyan bir peşrev günümüze ulaşma
mıştır. Peşrev besteciliğinde çığır açtı ğı 

bilinen Kantemiroğlu da peşrevlerin üç ha
ne ve mülazemeli , üç haneli, dört haneli 
ve zeyilli olmak üzere dört çeşit olduğunu 
belirtir (Kitabü ilmi 'l-müsiki, 1, 184). 

Peşrevlerde her haneden sonra nağme
leri hiç değişmeden tekrarlanan "müla
zime" adlı bir bölüm gelir. Zamanımızda 
mülazime bölümüne yanlış olarak "tes
lim" denilmektedir. Halbuki teslim, bazı 
peşrevlerde her hanenin son kısa parça
sında o haneyi m ülazimeye bağlayan ve 
nağmeleri aynı olan küçük bir melodiden 
ibarettir ki buna "terkib-i intikal" adı veri
lir ve bu kıs ım haneleri mülazimeye inti
kal etiirmek için eklenir. Mülazime ise ha
nelerin usul adediyle orantılı ve her haneyi 
birinci hanedeki makama döndürüp o ma
kam da karar ettiren, hemen hane uzun
luğunda bir bölümdür. Çok az da olsa ba
zı peşrevlerde birinci hane aynı zamanda 

mülazimedir. 

Genellikle büyük, bazan da küçük usul
lerle bestelenen peşrevlerde hiçbir zaman 
aksak usuller kullanılmaz. Bu sebeple kü
çük usullerden sofyan, düyek gibi usuller 
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tercih edilmiştir. Büyük usullerin birçok 
çeşidinin kullanıldığı peşrevlerde en çok 
devr-i keblr usulünün tercih edildiği söy
lenebilir. Peşrevler birinci hanedeki maka
mın adıyla anılır; diğer hanelerde yakın ve
ya uzak makamlara geçkiler yapılır; fakat 
mülazime ile yine ilk makama dönülür. 

Peşrevlerin birinci hanesinde bir makam
da seyredildikten sonra hane sonunda ge
nellikle o makamın güçlüsünde yarım ka
rar yapılır. Ardından gelen mülazime ise 
birinci hanedeki makamla aynı makamda 
olmak üzere nağmeleri güçlüden alıp ma
kamın karar perdesine doğru götürür ve 
nihayetinde birinci hanedeki makamın du
rak perdesinde tam kararla sona erer. Ya
kın veya uzak geçkiler yapılan diğer hane
lerin ardından yer alan mülazime de aynı 
vazifeyi görür. Mülazimenin ustalıklı , ku
lakta kalacak, melodik ve makamı veciz 
bir şekilde ifade edebilecek bir yapıda ol
masına itina gösterilir. 

Peşrevlerde her hanedeki usul adedinin 
eşit olması esastır. Bunun bazı istisnaları 
varsa da onlarda da usul adedi orantısına 
ve kulakta fazlalık veya eksiklik bırakma
yacak şekilde bestelenmesine itina gös
terilir. Mülazimelerde de yine hanelerdeki 
usul adedince veya o adedin tam yarı sa
yısında yahut onunla orantılı olmasına dik
kat edilmelidir; ancak burada da hane
lerle aynı sayıda olması esastır. Nadir de 
olsa hanelerden daha uzun olan mülazi
meler görülür, fakat bunlar da sayısal bir 
orantıdadır. 

Çeşitli makam geçkilerini tanıtmak ama
cıyla yapılan peşrevlere "fihrist" adı verilir. 
Bu peşrevlerin bilhassa ikinci, üçüncü ve 
dördüncü hanelerinde yakın ve uzak ma
kamlara ustalıklı geçkiler yer alır. Bir saz
la bütün sazların karşılıklı , sorulu-cevaplı 

icrası için bestelenmiş peşrevlere "batak, 
bataklı, kara batak peşrevi" denilir. 
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