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TARİHİ, TEŞKiLATI, TEŞRİFATI İLE 
OSMANLI MEHTERİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALAR 

T.Nejat ERALP* 

TARİHTE MEHTER 

Günümüz devletlerinde hemen hepsinin askeri handoları ve bu 
handoların İcra ettikleri askeri musikisi vardır. Bunlar içerisinde marşlar, 
ezgiler ve orduya hitap eden bir çok parçalar mevcuttur. Günümüz askeri 
musikisinin temelini mehter' de aramak her halde yanlış olmayacaktır. Zira 
Türklerde askeri musiki'nin VIII.Yüzyıldan itibaren varolduğunu Orhon 
Kİtabelerinden anlama1.1:ayız. XI.Yüzyıla gelindiğinde Kaşgarlı Mahmud 
"Divan-ı Lüğat-it Türk" adlı eserinde Türklerin savaş öncesi ve savaş halinde 
davul ve boru çalmak suretiyle askeri musiki İcra ettiklerini yazmak1:adır. Bu 
gelenek zaman içersinde kök salmış ve Türk devletlerinde gerek melıter ve 
gerekse askeri musiki ordu-devlet anlayışının belirgin bir özelliği olarak 
devam edegelmiştir. Hatta öylesineki devletin bağımsızlık sembolü olan 
bayrak ve tuğ'un yanına mehter'de katılmıştır. 

Bugün incelediğimiz kaynak eserlerde mehterin teşkilatı konusunda 
kesin bilgiler verilmemekle beraber minyatürlü elyazması eserlerden ve 
anlatımlardan edindiğimiz bilgilere göre mehterin ciddi bir teşkilatlanmaya 
tabi tutulduğunu görmek'teyiz. Önceleri davul ve boru ile vurulan nevbet 
XI.Yüzyılda kös ve zillerin katılması ve XII.Yi.izyılda nay-ı türki adı verilen 
Türk borusunun enstrümanlar grubuna alınmasıyla günümüzdekine yakın bir 
şekilde ortaya çıkarmıştır. 

Teşkilat ve enstrümaniarın gelişimine paralel olarak mehter müziği de 
bir· evrim geçirmiştir. Toplumun yapısına ve göreneklerine uygun olarak bir 
askeri müzik şeklinde ortaya çıkan mehter müziği, Türk toplumunun fikir 
hayatında, teşkilat ve teşrifatında, din ve dünya görüşünde kültür alış verişi 
nedeniyle oluşan değişimler sonucunda belirli özellikleri olan bir sanat 
musikisi haline dönüşmüştür. Bilhassa XV. Ve XVI. Yüzyıllardan itibaren 
müzik ustası kişilerin eser, İcra ve enstrümani ar alanında, yaptıkları 
çalışmaların günümüzde bilinen mehter müziğinin. doğuşunda büyük katkısı 
olmuştur. Hekimbaşı Abdiiiaziz efendi, Zurnazen Ahmed Çelebi, Ali Ufki, 
Kutb-ı Nayi Osman Dede bu ustaların en önde gelenleridir. Türk müzik 
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tarilllnde başlı başına bir bölüm olan mehter musikisi, asırlarca Türk 
ordusunun her yürüyüşünde ön safta bulunmuş, girdiği her yere girmiş ve en 
kutsal duygulada bir toplumun rulıunu beslerneyi başarmıştır. Din, devlet, 
özgürlük, birlik ve beraberlik gibi kavramların nevbet başlangıcından, 
Gülbank'ın sonuna kadar en geniş anlamda yerleşmesini amaçlayan mehter 
kelime anlamı olarak çeşitli eserlerde, çeşitli şekilde manalandınlmıştır: 
Muzikacı, çadırcı, kavas gibi. Burada alınması gereken anlam ise "Mehtedin
ı Tabl'u Alem"e yani çalıcı mehterlere uygunluğu nedeniyle "Muzikacı" 
deyimidir. 

Mehterin Osmanlı devlet teşkilatma girişi ve kuruluşu hakkında 

hemen, hemen bütün kaynaklar aralarında küçük bazı ayrıntılar olmakla 
beraber aynı görüşte birleşınişlerdir. Bu görüşe göre, 1281 yılında Aşiret beyi 
olan Osman Bey 1284 de Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı II. Gıyasüddin 
Mes'ud tarafından Beylik Fermanı ile mükafatlandınlmış 1289'da da Anaçlolu 
Selçuklu Devletinin uç beyi olmuştur. İşte Osmanlı mehteri de bu fermanla 
beraber ortaya çıkmıştır. Zira II. Gıyasüddin Mes 'ud bu fermanla birlikte 
Osman Bey' e tuğ, tabi ve nakkare de gönderıniştir. 

Bu olayı zamanımıza aktaran en önemli kaynak olan Feridun Bey'in 
Münşaat-ı Feridun adlı eserinde belirtililiğine göre bir ikindi vakti Sultanın 
elçisini ve gönderdiği ferman ve hediyeleri ayakta karşılayan Osman Bey 
Beyliğini kutlayıp ilan eden ilk mehter nevbetini de ayakta dinleıniştir. 

Osman Bey'in mehteri ayakta dinlemesi olayı Fatili'e kadar geçen 
Osmanlı Hükümdarları tarafından bir gelenek olarak kabul edilıniş ve 
hükümdar kapısında vurulan nevbetleri padişahlar ayakta dinleınişlerdir. Bir 
yanda bağınısızlık veren Selçuklu Sultanına, diğer yanda da dilli bir anlam 
taşıyan Gülbank'a karşı saygı niteliğini taşıyan bu gelenek lüzumsuz olduğu 
gerekçesiyle Fatili tarafından kaldırılmıştır. Bununla beraber mehterin teşkilat 
olarak büyük bir ilerleme kaydettiği devir de yine Fatili devri olmuştur. 
Doğunun büyük musikişinaslarından Abdülkadir Meragi'nin oğlu Abdülaziz 
Efendi Fatih adına bir musiki eseri yazmış, İstanbul'da Batı Rönesansı 
doğrultusunda gelişen san'at hareketlerine müzik alanında bir yenilik . 
sayılabilecek Demirkapı nevbethanesi 'nin açılışı ve çalışmaları da katılmıştır. 
Evliya Çelebiden öğrendiğiınize göre bu nevbethane ile şehrin diğer belirli 
yerlerinde yatsı ve seher nevbeti vurulması kanunu da Fatili tarafından 
konulmuştur. Kanun! Sultan Süleyman (1520-1566) ise zafer sonrası kurulan 
divanlarda ve bayram divanlarında da nevbet vurdurmuş ve böylece nevbetin. 
resınİ niteliğini ortaya çıkarmıştır. T 
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XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda padişahlar, devletin kuruluşuyla birlikte 
hayat bulan bu kurumu sürekli değişikliklerle aynen yaşatnuşlardır. 

mehterhane-i hakani ve mehterhane-i hüma.yun, nevbetleri ile bir ihtişam ve 
bağımsızlık sembolü olarak varlığını sürdürmüş, bunun yanısıra askeri ve 
idari rnekanİzınayı yürüten devlet ileri gelenleri de kuruluşları içinde 
rütbelerine göre katlan olan, kanunname ve emirııamelerle sl111rlı 

mehterhaneler kunnuşlardır. 

Muhtemelen Kanuıll Sultan Süleyman zamanında düzenlenen bu 
kanunııamelerle askeri ve idari yönetim bölümlerinde vezir ve eşidi rütbelerle 
daha üst rütbelere mehter kunna hakkı verilmiştir. Bunun sonucu olarak 
Osmanlı kara ordusunun bir kuruluşu olan mehterin Deniz Kuvvetlerinde de 
kurulması olanağı ortaya çıkmıştır. Kubbe Veziri olan Kapdan Paşalar ve 
Kapdaıı-ı Derya'lar kendi teşkilatlan içerisinde mehterler kurmuşlar gemilerin 
sefere çıkışlarında, hücum anında ve zaferlerden sonra gelnilerde nevbet 
vurdunnuşlardır. Celalzade'nin Tabakat-ül Memalik ve Derecat-ül Mesalik 
adlı eserinden öğrendiğimize göre Rodos seferi sırasında nevbet-i Osmani 
vurulmuş ve Kapdan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa 1538 de Preveze 
savaşına başlama emri verirken nevbet vurdurarak sancak açtınnıştır. 

Mehter, teşkilat ve kuruluşundaki bu değişimlere paralel olarak müzik 
ve icra yönünden de birçok gelişmeler göstermiştir. Toplumun sanat ve kültür 
alanındaki yenilenmeleri müzik dalını da etkilemiştir. XVII. Yüzyılda sarayın 
musiki öğretineni Hanende Recep Çelebi, Zurnazenbaşı İbrahim Ağa, Eyyub1 
Mehmed Çelebi, aynı zamanda tarihçi olan Solakzade Mehmed Hemdemi 
:X:Vill. Yüzyılda devrinin büyük musiki ustalanndan olan Sultan ill. Selim 
(1789-1807) in musiki çalışmaları ve yaptıkları besteler mehter müziğinin 
yenilemnesinde ve repertuarın gelişip genişlemesinde belli başlı faktörler 
olınuşlardır. 

Sultan II. Mahmut devri (1808-183 9) Osmanlı İmparatorluğunda 
Batılı anlamdaki köklü ısiahatlan getirirken ne yazık ki aynı zamanda köklü 
bir geleneğin, kuruluşun zayıflamasına ve hatta ortadan kalkmasına neden 
olınuştur. 1826 da Yeniçeri Ocağı söndürülünce Y eniçeriliği hatırlatan ve 
yansıtan herşeye karşı bir saldın dönemi başlatılınıştır. Dinsel yönden 
dokunulmazlığı bulunan mezarlara ve mezartaşlarına bile yeniçenlere ait 
oldukları gerekçesiyle saldınlınış, Yeniçeri mehterlerin mezarlan ve mezar 
kİtabeleri yokedilmiş, temeli Y eniçerilere dayanan mehter de bu dönemde 
eski itiban yitirilerek yok alına ortanuna getirilmiştir. 
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Saray ve çevresinde yanlış bir tutumla "Frenk usulü musiki temaşası" 
yayılırken II. Mahmut'ta bu batının kötü kopyacısı düşüneeye olanak tanır bir 
biçimde mehteri ihmal ederek batıdaki örneklerine uygun bir "bando" 
kurulmasını istemiştir. Nihayet Padişahın bu isteğine uygun olarak yapılan 
hazırlıklar tamamlanmış kurulan ilk ·Osmanlı bandosu'nun başına önce 
Fransız Manguel, sonra da 1828 de İtalyan Giuseppe Donizetti -önce rütbesi 
albay iken sonra generalliğe terfi ettirilmiş ve askeri handolar taribine 
Donizetti Paşa adıyla geçmiştir.- getirilmiş ve 1831 yılında Muzika-i 
Hümayfuı'un resmen faaliyete geçirilmesiyle 500 yıllık geçmişi bulunan 
mehterin tarihinde karanlık devir başlamıştır. 

Mehter'in sessiz ve kendi kaderine terkedilmiş durumu XX.yüzyılm 
başlarına kadar devam etti. 1908 yılmda 2.Meşrutiyetin ilan edilmesiyle 
birlikte ülkede ve özellikle ordnda birtakım reorganizasyon çalışmaları 
yürütülürken diğer yanda toplumu tarihin zenginliğiyle bütünleştirerek aktif 
hale getirebilmek için çareler aranmaya başlandı. Sadrazam Mahmud Şevket 
Paşa "Osmanlı Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriyesi" adlı eserini yazıyor ve 3 
ciltlik bu eserinde başlangıcından itibaren Osmanlı Tarihini, Devlet 
Teşkilatını devrine göre bir yenilik olan renklendirilmiş çizimlerle orta ya 
koyuyordu. Diğer yanda Ahmed Cevad Bey'in "Tarih-i Askeri-i Osmani" adlı 
eseri, Ahmed Rasim Bey'in "Osmanlı Tarihi" adlı eseri toplumu geçmişle 
bütünleşticici ve kahramanlık ruhunu canlandırıcı eserler arasmda sayılabilir. 
Toplumsal bilinci canlandırma çabaları bunlarla da kalmadı. Harb okulu 
öğretmenlerinden Ferik (Korgeneral) Ahmed Muhtar Paşa Müze-i Askerf-i 
Hfunayun'un müdürlüğüne getiriliyor, burada bir taraftan Türk Askeri 
Tarihinin belgeleri sergilenirken bir taraftan da mehter yeniden 
caıılandınlmaya çalışılıyordu. 

Müze-i Askeri-i Humayun'un ilk müdürü olan Ahmed Muhtar Paşa, 
müzisyen Celal Esad Arseven ile birlikte mehteri yeniden canlandırma 
çabalarına girişmişti. Çeşitli kaynaklardaki mehtere ait kuruluş, kıyafet ve icra 
bilgilerinden yararlanılmış ve binbir güçlükle bir mehter Takınu kurulmuş ve 
ilk konserini de 1911 yılında Celal Esad Arseven başkanlığında Tepebaşı 
gazinosunda vermişti. 1914 yılmda ise mehterhane-i Hakani Ahmed Muhtar 
Paşa'nın yönetiminde resmen kurulmuş ve mehterbaşılığa da Eyyubi Ali Rıza· 
Şengel getirilmişti. Böylece mehterin tarihindeki 88 yıllık ilk sessizlik devri 
sona ermiş oldu. Ahmed Muhtar Paşa bu dönemde yalnız mehteri kurmakla 
kalmamış grubun yanısıra birde temsili yeniçeri birliği de kıırmuştn. 
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ı9ı7 yılmda zamanın Harbiye Nazın Enver Paşa kişisel gayretlerle 
yaşatılmaya çalışılan mehteri aslına uygun bir şekilde ordu bünyesinde 
teşkiHitlandırmayı ve devletin maddi olanakları ile daha verimli bir duruma 
getirmeyi plaıılamıştır. Bu nedeııle ordnda kurulacak mehterler için bir emir 
(Ordu-yu Humayfuıda Mehter Takımlarının Teşkiline Dair Ta'lirnatnfuıe- Der 
Sa'iidet- Matba'a-i Askeriye 1333 "ı9ı7") ve yönerge yayııılanmıştır. Fakat 
ne var ki bu dönem de ı 9 ı 8 Mondros Mütarekesi ve onu izleyen yıllardaki 
bubraıılar yüzünden yedi yıllık bir ömürle sona ermiştir. Bundan sonra mehter 
Cumhuriyet Devrine kadar çok zayıf bir İcra gücü ile sadece bir şekil olarak 
Askeri Müze'de varlığını sürdürmüştür. 

Ahmed Muhtar Paşa'nın gayretleri ile Askeri Müze'de yaşatılmaya 
çalışılan mehter, Cumhuriyet Devrinde de aynı durumu korumuştur. Ancak 
bir yanda ilgisizlik, diğer yanda maddi yoksunluk zaten varlık, yokluk arası 
bir yaşama kavgası veren mehteri etkisiz ve silik bir duruma getirmiştir. 

ı935 yılında Milli Müdafaa Vekili Zekili (Apaydm) bey "Astma 
nazaran kifayetsiziik" gerekçesi ile mehterin çalışmalarını tamamen 
durdurarak teşkilatı kapatınıştır. Batı'da devletler, modem bandalarm yanında 
ilk kuruluşlarını aslma uygun bir biçimde yaşatmak için çaba sarfederken 
bizdeki bu uygulamanın doğruluğu, ıslah ve ihya kararının alınıp 

alınmayacağı hakkında bir tartışma bile açılmamıştır. 

Bu tarihten sonra mehter dağılmıştır. Bir kısım mehterfuı mehter başı 
Hasan Tahsin (Parsadan) bey'in çevresinde toplanarak mehterin yaşaması 
gerektiği görüşünü savunmuşlar ve mehterin yeniden kıırulması için 
mücadeleye hazırlanmışlardır. Fakat ne oıılarm ısrarlı başvurmaları, ne Besim 
Atalay'ın mehter konusunu Büyük Millet Meclisi'ne kadar götürerek bir 
layiha ile yeniden kıırulmasını teklif etmesi bir sonuç vermemiş ve kösler, 
davullar bir kere daha susmuştur. 

GÜNÜMÜZDE MEHTER 

ı 952 yılmda şimdiki İngiltere Kraliçesi Elisabeth II. in babası VI. 
George'un ölümü nedeniyle düzenlenen cenaze törenine Türkiye' den 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Genelkurmay Başkanı Org. Nuri Y amut 
katılmışlardır. 

Cumhurbaşkanı Bayar, törene tarihi kıyafeti ve enstrümaııları ile tarihi 
müziğini İcra ederek katılan İskoç ~ayda takımına gösterilen ilgiyi görmüştüf-. 
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Bunun üzerine kapatılışının akisleri hala devam eden mehterin yeniden 
kurulması için Genelkurmay Başkanına gerekli direktiii vermiştir. 

1952 yılı bugün çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren gunumuz 
mehterinin kuruluş yılı olmuştur. Genelkurmay II. Başkanı Org. Nureddin 
AKNOZ'un emir ve direklifleri ile o zaman ki Asked Müze Müdürü Gnl. 
Nazım Ertan ve mehterbaşı Darbukacı adıyla anılan Hasan Tahsin Parsadan''n 
gayretli ve titiz çalışmaları mehteri yeniden gün ışığına çıkarmıştır. 
Çalışmaları ve kuruluşu, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri 
mehter yönergesi ile bir esasa başlanmış, eski mehterlerin yardımları ile 
müzik Repertuarı yeniden düzenlenmiş ve yeni bestelerle zenginleştirilmiştir. 

2 Mart 1952 de kurulurken üç katlı olan Askeri Müze mehter Takımı, 
1953 de altı katlı, 1968'de de bugünü dokuz katlı durumuna getirilmiştir. 

Askeri Müze'nin ilk Müdürü Ahmed Muhtar Paşa'dan beri Askeri 
Müze'nin Tarihi müzik Bölümünü oluşturan mehter; bugün de sürekli ve titiz 
bir araştırma, çalışma içerisinde bulunmakta ve gerek yurt içinde, gerekse yurt 
dışında ilgiyle, takdirle izlenen bir Tarihi müzik Topluluğu niteliğini devam 
ettirmektedir. 

Mehterin Cumhuriyet Döneıni'ne yansımasını bu şekilde kısaca izah 
ettikten sonra şunu belirtmekte büyük yarar vardır. Bir defa esas itibariyle 
şunu unutmamak gerekir. mehter Türk Askeri Tarihi'nin bir parçasıdır. 
Osmanlı döneıninde heme kadar özellikle gerileme ve dağılma tarihlerinde 
İnce mehter, Esnaf mehteri gibi bir takım başıbozuk ve hiçbir teşkila.ta 
uymayan kuruluşlar ortaya çıkmışsa da bunları mehter diye nitelendirmek son 
derece yanlıştır. Bunlar zaman zaman halk düğüıılerinde, halk eğlencelerinde 
müzik icra etmeye çalışnuşlarsada mehter müziğinin sanatsal yönüyle asla 
yarışamamışlardır. 

Neyazık ki Cumhuriyet döneınİnde de bu tür uygulamalara rastlanmış 
ve halende rastlanmaktadır. 1952 yılında töresine uygun olarak GenelKurmay 
Başkanlığı bünyesinde Askeri Müze'de kurulduğunu belirttiğimiz mehter'in 
yanısıra inegöl mehteri, Bursa mehteri, Eskişehir mehteri ve hatta İstanbul 
Seliıniye İlkokulunda kurulan çocuk mehteri diyebileceğiıniz mehter takımlan 
kurulmuştur. 1980 sonrası bir Başbakanlık genelgesi ile bu mehterler 
kapatılmışlar ise de daha sonralan nereden kaynaklandığı bilinmeyen bir 
takım görüşlerle yeni mehter takımlan kurulmaya çalışılmıştır. Zaman zaman 
bunları televizyonlarda çeşitli etkinliklerde bütün olumsuz yönleriyle ve 
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geleneksel mehter disiplinillden uzak gıyım, kuşam ve müzik icralanyla 
görmek mümkündür. Bu takımlarda rol alan personelin genelde bir musikiye 
yakın olmakla · beraber disiplinli bir eğitim görmedikleri ve hatta konser 
verilmesi istenildiği zaman çeşitli görevlerden toplandıklan bilinmektedir. 

Mehterin, tarihi yücelik ve şanına uygun bir biçimde gelişmesi için 
Askeri Müze'de çalışmalar 1976 yılında başlatılmış ve Türk musikisi 
Konservatuvan Müdürü Sayın Selahaddin İçli, Öğretim Üyeleri Sayın Haydar 
Sanal ve Sayın Calıit Atasoy ile temas kurulmuş ve mehter Başı'lık dalıil bazı 
kadrolann mutlaka konservatuvar mezunu elemanlarca deldurulması 

kararlaştınlmıştır. Buna ilaveten mehter yönergesi yeniden ele aiırımış ve 
hizmetiçi eğitim yapan bir mehter Danışma ve Araştırma Kurulu 
oluşturulmuştur. Bu kurulun kuruluşunda ki esas amaç ise gelecekte Türk 
musikisi içerisinde askeri musikiyi ve mehteri başlıbaşına bir müzik ekolü 
haline getirmektir. 

MERTERDE TEŞKiLAT VE TEŞRiFAT 

Mehter Osmanlılarda teşkilat olarak "Emir-i Alem" adı verilen yüksek 
rütbeli bir memurla, saraya ve padişalıa bağlı resmi bir devlet kuruluşu 
niteliğini taşımıştır. Önceleri yalnız hükümdar kapısında nevbet vuran bu 
kuruluş, sonralan ve muhtemelen Kanunf Sultan Süleyman' dan sonra devlet 
teşkilatının vezirlik ve eşidi rütbelerle yönetilen bölümlerinde de kurulmuştur. 
Vezir-i Azam, Kubbe Vezirleri, Deftardar, Reisülküttab, Beylerbeyi, Sancak 
Beyleri kanunrıamelerle bir esasa bağlı olarak mehterhane çaldırmak hakkına 
salıip olmuşlardır. Bu mehterlerin kat sayılan ve kuruluşlan ise Vezirin devlet 
protokolündeki yerine ve rütbesine göre yine kanunrıamelerde belirlenmiştir. 
En büyük melıter olmak üstünlüğü de Padişalı mehterine ait olmuş ve XVII. 
Yüzyılda oniki kat'a çıkanlmıştır. Böylece resmi devlet mehteri iki bölüme 
aynlmış, saraya ait olana "Mehteran-ı Tabl'u Alem-i Hassa" diğerine de 
"Mehterfuı-ı Tabl'u Alem" adı verilmiştir. 

Bir de bunlardan başka savaş, zafer, sultan düğünü, şehzadelerin 

sünrıet düğünü için yapılan büyük törenlerde padişahın huzurunda geçit 
resmi'nde bulunan esnafın önünde giden Esnaf mehterleri vardır. Esnaf 
Lancalan tarafından o günki törene katılmak ve . olayı kutlamak amacıyla 
derleme olarak kurulmuş olan bu mehterler resmi mehterlerin dışında 

kalmışlardır. Bunlar aynı zamanda mehterbaşı olan Esnafbaşı'ların izniyle 
zaman zaman halk tarafından tertiplenen düğün dernek gibi genel ve özel 
eğlencelere katılmışlar ve eğlence m~sikisi İcra etmişlerdir. t 
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Bir padişah mehterhanesi "Mehterhane-i Tabl'u Alem-i Hassa" 
yönetim yönünden incelenecek olursa yönetici ve yönetim bölümleri olarak 
aşağıdaki şekilde kurulmuş olduğu görülür: 

EMİR-İALEM 

MEHTERBAŞı AGA 
ı ı 

ZURNAZENBAŞI 
AÖAVE 

ZURNAZENBL 

BORUZENBAŞI 
AÖA VE BORUZEN 

BL. 

BAŞ MEHTER AGA 
ı ı 

NA KK A ~FZENBAŞI ZİLZEN13AŞI AÖA 
AGA VE VE ZELZEN BL. 

NAKKAREZEN BL. 

TABLZENBAŞI AGA VE ı KÖSZE!:'ffi'AŞI AÖA VE ı İÇ OGLAN B~Ş~A VUŞU 
TABLZEN BL. KOSZEN BL. VE CENGANILER 

ı 
ALEtviDARAN BÖLÜGÜ Sancaktadar ŞAKİRDAN BÖLÜGÜ 

Öğrenciler 

EMİR-İALEM 

Saray protokolünde Yeniçeri Ağasından sonra gelen ve mehterlerin 
her türlü yönetim ve denetimlerinden sorumlu olan kişidir. 

MEHTERBAŞı AGA 

Emir-i Alem'e karşı sorumlu olan mehterbaşı Ağa. mehterin en 
yüksek rütbeli subayıdır. Aynı zamanda Zurnazen bölüğünün de başı 
(Zumazenbaşı Ağa) olup müzik ve icra şefi görevini yürütür. 

BAŞ MEHTER AGA 

Bir görevi de Tablzen Bölüğünü yönetmek olan Baş mehter Ağa 
mehterin ikinci yüksek rütbeli subayıdır. müzik yönünden mehterbaşı Ağa'ya 
yönetim yönünden ise Emir-i Alem' e bağlıdır. 

ZURNAZEN BÖLÜGÜ 

Zurna çalanların bölüğüdür. Başlarında ayni zamanda mehterbaşı Ağa 
göreviyle de yükünılü bulunan Zurnazenbaşı Ağa bulunur. 
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BORUZEN BÖLÜGÜ 

Nefiriyfuı Bölüğü de denilen bu grup boru çalanlardan kurulmuştur. 
Başlannda subay rütbesinde boruzen Başı Ağa bulunmaktadır. 

NAKKAAREZEN BÖLÜGÜ 

Nakkaare adı verilen ritim sazları çalaniann meydana getirdiği bir 
bölüktür. Başlannda yine subay rütbesinde Nakkaarezen Başı Ağa vardır. 

ZİLZEN BÖLÜGÜ 

Zenççiyfuı Bölüğü adı da verilen bu bölüğü zil çalanlar meydana 
getirmişlerdir. Başlannda subay rütbesinde olan Zilzen Başı Ağa 

bulunmaktadır. 

TABLZEN BÖLÜGÜ 

Tabbillin Bölüğü de denilen bu bölüğü davul çalanlar meydana 
getirmişlerdir. Başlarında Baş mehter Ağa'lık görevini de yürüten Tablzen 
Başı Ağa bulunur. 

KÖSZEN BÖLÜGÜ 

Kös çalaniann bölüğüdür. Başlannda Köszen Başı Ağa veya başka bir 
deyimle Ser Kıls-i Ağa bulunur ve subay rütbesindedir. Köszen Bölüğü 
önceleri yanlızca Hassa mehterleri ile Vezir-i Azam ve Serdar-ı Ekrem 
mehterlerinde kurulmuştur. ill.Selim'den sonra ise genelleştirilerek padişah 

mehterinin bir özelliği olmaktan çıkmıştır. 

ALEMDARAN BÖLÜGÜ 

Sancak ve bayrakları taşıyanlardan oluşan bölüktür. 

ŞAKİRDAN BÖLÜGÜ 

Bir İç Oğlan Başçavuşu'nun yönetiminde Cevgfuı adı verilen 
çıngıraklı asillan taşıyan çavşlardır. mehterin okuyucu grubunu oluşturan bu 
genç personelin hepsi subay sınıfına dahil edilmişlerdir. XVIII. Yüzyıl 

sonlannda kurulan bu sınıfın mevc~du dokuz kişidir. l 
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MEHTER KIYAFETLERİ 

Mehterde görev alan kişilerin layafetleri hakkında kesin ve detaylı 

bilgiler olmamakla beraber çeşitli kaynaklardaki minyatür, resim ve 
bilgilerden yararlanılarak mehter Kıyafetleri konusunu aydınlatmak mümkün 
olmuştur. Bugün Topkapı Sarayı Minyatürlü el yazmalan koleksiyonunda 
bulunan Surname-i Vehbi Minyatürleri, Hünernfune Minyatürleri ve Mahmut 
Şevket Paşa'nın Osmanlı Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriyyesi adlı eseri ile Arifi 
Paşa'nın Mecmua-i Tesavir-i Osmaniye (Arifi Paşa Albümü) adlı eseri bu 
konudaki başlıca kaynaklardır. 

Elde edilen bilgilere göre melıter Kıyafetlerini iki bölünıde incelemek 
mümkündür: 

1- SUBAY KIYAFETLERİ 
mehter Başı Ağa, Baş mehter Ağa, Sazbaşı Ağalar ve Cevgamlerin 
giyrnek hakkına sahip olduklan kıyafettir. Bu kıyafette: 

Başta: Türban sanlı, al renkte Destar Kavuk 
Sn·t'ta: Üst'lük; Al renkli kaput veya aynı renkte çuha biniş. Alt'lık; 
Sarı renkte içlik, belde dalama kuşak ve onun altında bacakta Al çuha 
çakşır. 

Ayakta: San renkte yemeni 

2- ER KIY AFETLERİ 
mehterdeki subay kadrosunun dışında kalan personelin giydikleri 
kıyafettir. Bu kıyafette ise: 

Başta: Türban sanlı yeşil, mor, lacivert veya siyah renkte Destar 
Kavuk. 
Sırt'ta: Üst'lük; Kavuk rengine uygun yeşil, mor, lacivert veya siyah 
renkte çuha biniş. Alt'lık; Biniş rengine uygun renkte içlik, belde 
dalama kuşak ve onun altında bacakta Al renkte çuha veya bezden 
yapılmış çakşır. 

Ayakta: Kınnızı renkte yemeni. 
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MEHTER SAZLARI 

Mehter sazlan, mehterin tarihçesinden de anlaşılacağı gibi çeşitli 

asırlarda çeşitli değişikliklere uğramıştır. Ana sazlar olan zurna, davul ve 
nal<:lcire'ye ilave olarak yeni sazlarda mehter sazlan arasına girmiştir. 

Mehterin kuruluşundan itibaren geçirdiği evrimin incelenmesi 
başlıbaşına bir inceleme konusu olan mehter Sazlan XIX. Yüzyılın başlarında 
aşağıda sınıfıandınidığı şekli almıştır. Buna göre: 

MEHTER SAZLARI 

NEFESLİ SAZLAR VURMA SAZLAR 

-ZURNA -DAVUL 
-BORU (NEFİR) -NAKK.A.RE 
-MEHTER DÜDÜGÜ -KÖS 
-KLARNET -DEF 

NEFESLİ SAZLAR: 

ZİLLER
ÇINGIRAKLAR 

-ZİL 
-CEVGAN 

ZURNA: mehterin baş sazı sayılabilecek olan zurnanın surna veya 
surnay olarak adiandınidığı da görülür. Ağız kısmından uca doğru genişleyen 
bir boru şeklindedir. Üstünde yedi, altmda ise bir delik vardır. Kaba zurna ve 
cura zurna olmak üzere iki çeşidi vardır. mehterde kullanılan uzunluğu fazla 
ve sesi kalın olan kaba zurnadır. Cura zurna genellikle tek davulla çalınır ve 
mehter müziği için, ince ses çıkarması nedeniyle geçerli değildir. 

BORU: Diğer bir adı da nefir olan boru da mehterin nefesli 
sazlarındandır. Bir rivayete göre Alpaslan tarafından icad edildiği söylenen 
bamya Xll. Yüzyılda Nay-ı Türki denilmektedir. Önceleri tunçtan Osmanlılar 
devrinde ise pirinç'ten yapılan borular deliksiz ve perdesizdir. Ağızlıktan 

itibaren iki kıvnm yaparak uçta genişleyip açılır. Bugün kullanılmakta olan 
perdeli saz -trompet- XX. Yüzyılda mehter sazlan arasına girmiştir. mehter 
müziğini boru ile çalabilecek elemanlarm temin edilernemesi ve mehterde de 
teşkiHit olarak bir eksiklik bulunması bu sazuı kullanılmasını zorunlu 
kılmıştır. 

303 



MEHTER DÜDÜGÜ: Bugün şekli ve yapısı hakkında bir bilgimiz 
bulunmayan bu saz hakkında bazı kaynaklarda isim olarak bahis vardır. 

Yalnızca mehter sazendelerinin musiki meşkettiklerini bilmekteyiz. 

KLARNET: Türk fasıl musikisinin sazlarından biri olan klarnet ı 9 ı 7 
de Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın bir talimatname ile kurmak istediği mehter 
Takımlarında saz kadrosuna alınmıştır. Fakat mehterde uygulaması hemen 
hemen hiç olmamış ve kaldınlmıştır. 

VURMA SAZLAR: 

DA VUL: Gerek Türklerin ve gerekse vurma sazların en eskilerinden 
olan davul'a köpürge, küvrüg ve Tabl adlanda verilmiştir. Yapı olarak davul 
silindir şeklinde tahta bir kasnak, kasnağın her iki tarafına gerilmiş deriler, 
omuza asmak için kaytandan meydana gelmektedir. davulun iki yüzü arası 
yani, silindir kasnağın yüksekliği XVI. Ve XIX. Yüzyıllar arasında bir hayli 
fazla iken samalan bu yükseklik giderek azalmış ve bugünki formunu 
almıştır. Bir tokmak ve bir ince çubuk ile çaluıır. Usul vuruşlarında tokmak 
genellikle düm'leri, çubuk ise tek'leri vurur. 

Davul'un özelliklerinden birisi de çalındığı zamana göre 
adlandınlmasıdır. Örneği: Bir kale fetlledildiği zaman çalınan davul'a tabl-ı 
beşaret "müjde davulu" savaşta geceyle birlikte askerin dağıtılınasını ve 
birbirinden ayrı düşmesini öıılemek için çalınan davula tabl-ı asayiş 
"dinlenme davulu" savaşın başladığı an çalınan davula cenk tabl-ı veya saf 
tabl'ı adlan verilmiştir. 

NAKKARE: mehterin vurma sazlarından biri olan Nakkare'nin 
bulunuşu hakkında kesin bir bilgi yoktur. İsim kökü Arapça'daki nakr'
vurma kökünden gelmektedir. Tekkelerde çalınan türüne "kudüm" esnaf 
mehterlerince çalınanına ise "çifte nara" adı verilir. 

Üzerlerine deri gerilmiş iki bakır kase ve oıılara vurarak ritmik ahenk 
çıkaran iki değnekten ibarettir. Biri diğerinden biraz daha küçük olan bu 
kaseler büyüğü üste gelecek şekilde sol kol ile sol omuz arasında taşuıır. Usul 
vuruşlarında düm'ler sağ el ile büyük kaseye, tek'ler ise hem sol ve hem de 
sağ el ile küçük kaseye vurularak çaluıır. · 
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Nakkare önceleri atlı yürüyüşlerde nakkarezen'in atının eğer önüne 
iki yana asılarak, yaya yürüyüşte bele asılarak, durarak çalışlarda bağdaş 
kurularak yerde çalınnııştır. Bugün ise omuzda çalınmaktadır. 

KÖS: Kı1s, köbürge, kı1s-i hakani diye de adlandırılan kös, 
muhtemelen bakırdan yapılan altı dar, üstü geniş büyük bir kase ile üzerine 
gerilmiş deve derisi ve çalınaya yarayan tokmaklardan meydana gelir. Kisler 
büyüklüklerine göre hayvanlar üzerinde taşınmıştır: Küçük olanlar at üzerinde 
biraz daha büyükler deve üzerinde, en büyükler ise fil üzerinde taşınmışlardır. 
Buna göre at kösü, deve kösü ve :fil kösü diye büyüklük yönünden de 
sınıflandırılmışlardır. Savaşlarda düşmanın moral gücü üzerinde geniş ölçüde 
çıkardığı seslerle zayıflatıcı etkisi olan kösler, dainıa sancakla beraber 
olmuştur. Sancağııı gitınediği veya bulunmadığı yerde kös de bulunmamıştır. 
Kösler usul vurmak yönünden çok zayıf olmasına rağmen etki ve ifade 
yönünden mehterin en güçlü sazı olmuştur. 

DEF: Def genellikle esnaf mehterlerinde kullanılan bir çalgıdır. 

Bugün halen eski devirlerden gelen bir alışkanlıkla Anadolu'da düğün ve 
eğlencelerdeki müzik toplulukları tarafından kullanılmaktadır. Esnaf 
mehterlerin de kullanılmış olduğunu eski alaylan ve saray düğünlerini 

gösteren minyatürlerden öğrennıekteyiz. 

7-8 cm. Genişliğinde bir ağaç kasnak ve bir yüzüne gerilıniş deriden 
meydana gelir. Kasnak üzerine açılan yanklara deriye paralel olarak 
yerleştirilıniş madeni pullar vuruşlarda çeşitli ses çıkarılınasını sağlar. El ile 
derile vurularak çalınan def, daha ziyade eğlence ve oyun havalannın geçerli 
bir sazıdır. 

ZİLLER VE Ç INGIRAKLAR: 

ZİL: Çeng, Zenç adları ile de anılan Zil, Türk Müziğinde bin yılı 
aşkın bir zamandanberi kullanılan müzik aletidir. , Bugün bakır ve kalay 
karışımından yapılan ziller ortadan dışa doğru kabarıp yayvanlaşan tanı daire 
şeklindedir. Ellerle birbirine çarpılarak elde edilen ses uzun bir rozonans 
devresi verdiği için keskin ve devarnlıdır. Çarpışın kuvveti sesin de' kuvvetli 
ve daha çok tınlanıalı çıkmasını sağlar. 

Önceleri ziller dövme bakırdan yapılmıştır. Bilhassa tekkelerde 
çalınan ve Halile denilen küçük ziller bu yolla yapılmışlardır. Zillerin 
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çalınması çalış şekline göre adlandınlır. Dik çalış, yatık çalış, üst ve alt uçları 
dokundurarak çalış ve Halilevi çalış zil çalışları içinde en belli başlılarıdır. 

Ziller daha sonra XVID. Yüzyılda Avrupalılar tarafından da almarak 
banda ve orkestralarda kullanılmıştır. Bugün müzik ve enstrümanlarla ilgili 
Batı kaynaklarmda zillerden "CİMBALES TURQUES - Türk Zilleri" diye 
bahsedilmektedir. 

CEVGAN: Cevgan, bir ince değneğin uçta çatallaştınlmış ve bu 
çatallarm ucuna zinciriere bağlı çmgıraklar asılmış şeklidir. Osmanlılar 

zamanmda değnek kısmı gümüşten yapılan cevgfu:ılar, el ile aşağı yukarı 

hareket ettirmek suretiyle çalınır. Çmgıraklarm kendi sesleri ile birbirlerine 
çarpmalarmdan doğan sesler belirli bir ahenk sağlar. Bu alıengin elde edilmesi 
zamanla elde edilen meleke ve ustalıkla olmaktadır. Bugün cevgan çalanlar 
saz ve söz eserlerinin çalmması sırasında cevgfu:ıla usul tutmaktadır. 

Osmanlılarda, iç oğlan başçavuşunun cevgfuu ayrı bir özellik taşımış 
ve bu cevgfuun vezirin oda kapısı üzerindeki perdeye asılması içerde gizlilik 
taşıyan bir görüşmenin yapıldığma işaret sayılmıştır. 

NEVBET VE DUA 

NEVBET'İN ANLAMI: Kelime anlamı olarak Doğu musikisinin bir 
kolu olan NEVBET, mehterin müzikte uyguladığı san'at şeklidir. askeri 
musiki ve oda müsikisi olarak iki bölümde incelenir. mehterin uygulaması 
birinci bölümde görülmekle beraber XVID. Yüzyılın ilk yarısından itibaren 
oda musikisi uygulamaları da görülmüştür. Bu uygulamanm sonucunda ise 
"ince mehter" deyimi ortaya çıkınıştır. 

Nevbet, Türk Tariliinde yüzyıllar boyunca bir olay, bir oluş ve bir 
hareketi zaman içerisinde topluma bildiren kutsal bir saygı çağrısı olmuştur. 
İlk Türk Devletlerinde Hakan otağlarmda vuruluşundan, Osman Gazi'nin 
ayakta dinlediği ilk nevbet'e; savaşlara çağrıdan, zafer müjdecisi nevbet'lere 
değin hep aynı anlamı taşımıştır. Sonuç olarak nevbet, kutsallık ve yüceliğin 
müzikle anlatımında en güzel ve en anlamlı bir anlatım şeklidir denilebilir. 

NEVBET VURMA USULÜ: Nakkarezen başı ağanm meydana gelip 
safyan usulünde üç defa nakkareye vurması ile mehteran toplanır. Bu vuruş 
nevbet Nizamına davet şeklidir. Bir daireye yakın şekilde sıralanan mehterler 
şu sıraya uyarlar: Sağ başta çarbaşı ve yanmda zırhlı muhafız ve' kırmızı 
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sancak ile bir kısım Tuğ, daha sonra Cevgfuıiler- Okuyucu, Zurnazenler, 
boruzenler, Nakkarezenler, Zilzenler ve davulzenler sıralamr. Arta kalan 
Tuğlar ile Yeşil Sancak dairenin sol başında yer alır. Bağımsızlık sembolü 
olan Kös ve Ak Sancak ise sıraya girmeyip bir saygı ifadesi olarak dairenin 
ortasında yer alır. 

Mehteran nevbet nizamma geçtikten sonra, aynı zamanda Baş melıter 
Ağa olan davulzen Başı Ağa davula vurarak Gül bank' çı yı davet eder. 
Gülbaıık'çı genellikle Cevganiler arasından seçilen gür sesli bir okuyucu olur. 
Bu çağn üzerine yerinden bir adım ileri çıkan Gülbaıık'çı baş keserek verdiği 
saygı selanıından sonra: 

"-Vakt-i Sürur-u sara, mehterbaşı Hey, Hey!.." diye bağırır ve aynı 
saygılı duruş içerisinde bir adım gerileyip yerine geçer. Bunun üzerine mehter 
Başı Ağa ağır ve vakur bir yürüyüşle takımın ortasına gelerek: 

"-Merhaba. Ey nıehteran" diyerek sağ eli göğsünde, hafifçe eğilip 

selanı görevini yerine getirir. mehteran da aynı vücut hareketi ile: 

"-Merhaba. mehter Başı Ağa!." Diyerek selama karşılık verirler. Bu 
serernoniden sonra mehterbaşı "Hasdur: nevbet'e Sela- Hazırol: nevbet'e 
çağn" komutu ile mehteranı esas duruşa geçirir ve hemen sonra "-Der faslı 
(Rast, Uşşak vs.gibi makamlardan birini veya çalınacak marşın adını) diyerek 
bildiri komutunu verir. Bundan sonra da mehteran "Haydi, Yallah. (-Haydi, 
Ya, Allah) Başlama komutu ile nevbet İcrasına geçerler. nevbette okunacak ve 
çalınacak parçalar sona erince Gülbank denilen mehter duası okunur. Duanın 
bitirilınesiyle birlikte gür sesli bir okuyucu tarafindan "-Nasrun min Allahi ve 
fethun karib. Vebeşşiril mü'minin." Ayeti okunur. Daha sonra bütün vurma 
sazların şiddetli vuruşlan arasında mehteranın yüksek tonda başlayan Allah 
avazeleri pes perdeye iner ve bütün mehteran yüksek sesle üç defa hep bir 
ağızdaıı "Y ektir Allah" diye bağırarak nevbete son verirler. 

NEVBET DUASI -Gülbank-

İslam dininin belli başlı törenlerinden biri olan ve her kapmm anahtan 
olarak nitelendirilen dua'mn mehterde özel bir yeri vardır. İki bölümden 
oluşan melıter duasmm birinci bölümünde önce Allah sonra Hz.Muhammed 
yücelendikten sonra bütün müslümanlamı sıhhat ve selameti ile ordularm 
zaferleri için dileklerde bulunulur. İkinci bölümde ise cesaret ve kalıramanlık 

t 
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övgülerinden sonra, sefere çıkacak, elin ve devlet için çarpışacak mücalıid' e 
uğurlama anlamında hayırlı dileklerde bulunulur. 

İki tür mehter duası vardır. Birincisi normal günlerde nevbetlerden 
sonra yapılan ve Eyyfun-ı Adiye Gülbaıık'ı adı verilen mehter duası, ikinci 
ordunun sefere çıkışlarında ve savaş sırasında yapılan Cenk Gülbaıık'ı denilen 
mehter duası. 

EYYAM-1 ADİYE Gülbank'I 

Allah, Allah. Celı1-üc cebbiir- Mu'in-i settiir. Hillk-ul leyl-u ve'n 
nehiir.-La.yezaı, zülcelaı, birdir Allah. Anın birliğine, Resul-ü Enbiya 
Peygamberimiz Cenab-ı Alımed-i, Mahmud-u, Muhammed Mustafa. Aı-i 
EviM-ı Resul-ü Müctaba İmdad-ı Ruhaniyyetine. -Bilcümle illem-i isliimm 
sılılıat-u selametine. - Eb'ul Fath vel megazf Fatih Sultan Mehmed Han 
hazretlerinin avn-i inayetine. - Aziz Cumhuriyetimizin b eka-u temadisine.
Ordularımızın devam-ı Muzafferiyetine. - Üçler, yediler, kırklar, göçenler 
demine devranına hfı: diyelim Hfıuu. 

Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan. Meydan-ı Şehadette 
Allah yoluna revan. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Adli'dan 
korkmadık, korkmayız lıiçbir zaman. Kur'an da zafer vaad ediyor hazret-i 
Yezdan. Uğrun açık olsun Serdiir-ı Mücaııid. Hüda kılıcını keskin evlesin 
ömrünü gün gibi bedfd. Fahr-ı Alem-i hoşnud ettin. Hak, gaza-yı ekbetfu etsin 
mübarek ve safd. 

Nasrunmin Allah ve fethtm karib ve beşşirül Mü'minin. 

CENK Gülbank'ı 

Euzübillah, Euzübillah. Hüdaya şükr-ü bfhad. La illlhe illallah. El 
Melik-ük Hakk-ul mübfu, Muhammed'ün Resullallah. Sadık'ül va'd-ül emfn. 
İnna Fetalınaleke Fethan mübfua. Ve yensurekalliihü nesran aziza. Ey 
padişah-ı halifetullah, al isliim-ı alayke avnullah. Sensin haris-i din-i mübin. 
Haris-i şeriatullah. Uğrun açık olsun ey Padişahım. Ömr'ü ikbalin mezid. 
Hüda kılıcını keskin eylesin, nfır-u şan satvetini gün gibi bedid. İşte furkan-ı 
adalet, işte seyf-i şeriat. Tahtegan-ı mülkünü eylesin ta haşre kadar medid ruh
i pak. Fahr-ı Alem-i hoşnud ettin. Hak gaza-yı ekberin etsin mübarek ve said. 

-Duanın ikinci bölümü eyyfun-ı adiye gülbaııkında olduğu gibidir.-
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Bugün Askerf Müze' de vurulmak:ta olan nevbellerde çekilen gülbank 
günün şartlarına ve anlamına uygunluğu nedeniyle birinci tür olan Eyyaın-ı 
Adiye gülbankıdır. Cenk gülbankı mehterin resmi görevinin sona erdiği 1826 
tarihinden sonra yalnızca I.Dünya Savaşı sıralannda çok ender olarak 
söylenilmiş, Cumhuriyet döneminde ise tamamen kaldınlmıştır. Cumhuriyet 
döneminde sembolik ve kültürel anlamda yaşatılan mehterde Eyyam-ı Adiye 
gülbanklarmın 2. bölümüne yukarda da görüleceği üzere "Aziz 
Cumhuriyetimizin Beka-u Temadisine, Ordularınuzın Devaın-ı 

Muzafferiyetine" ifadeleri eklemniştir. 

BUGÜN İCRA OLUNAN ESERLER 

Mehterde kuruluşundan itibaren genellikle Türk kahramanlığım öven, 
zaferiere işaret eden ve özellikle de dinlenildiği zaman orduyu ve askerleri 
galeyana getirerek savaşma arzusunu yükselten eserler i cra olunmuştur. Bu 
eserlerin güfte ve bestelerinde daima din için, devlet· için, millet için cihad 
etıne gazi veya şehit olma temaları ön plana çıkarılmıştır. mehter savaş öncesi 
çaldığı bu eserlerle bir yanda Türk ordulan için savaşı kutsal bir ortama 
taşırken düşman yönünde korku verici ve moral bozucu psikolojik bir güç 
yaratınıştır. 

Bugünki yaptığımız tespitiere göre mehterde icra edilen eserler 
tarihsel açıdan en fazla XVI. ve XVII. Yüzyıllara kadar inebilmektedir. 
Bunlar içersinde sahibi bilinmeyen Neva makamında hücum marşı, Meragalı 
Abdülkadir' e ait Amect N esim-i, Solakzade'nin Rast peşrevi, XVIII .Yüzyılda 
bestelemniş Evliya Çelebiye ait Yeniçeri marşı, Yusuf Paşa'mn Neveser 
peşrevi sayılabilir. XIX. ve XX. Yüzyılda Zekai Dede, Tanburi Emin Ağa, 
Dede Efendi, Abdi Efendi, Tanburi Osman Bey bunları takiben Lem'1 Atlı, 
Şemseddin Ziya Bey, Sadeddin Kaynak, Tatyas Efendi, Tanburi Cernil, 
Bimen Şem, Refik Fersan, Münir Nuredilin Selçuk gibi tanımnış 
musikişinasların eserleri ile anonim folklorik rtıüzik eserlerine de yer 
verilmiştir. Hatta Cumhuriyet döneminden sonra 'sembolik olarak yaşatılan 
mehterde yazılı bir kural olmamakla beraber mehter Başı olabilmek için 
mutlaka mehterde icra edilebilecek bir eserin bestakan olmak kaydı töresel 
olarak öngörülmüştür. 

Mehterde musikisinde bir yanda hamasi veya kahramanlık havaları 
icra olunurken diğer yanda toplumun duygulanna yer veren toplumda önem 
kazanmış olaylan işleyen eseriere de yer verilerek onu toplumsallaştırmak 
amacı da güdülmüştür. t 
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Mehter musikisi, gerek musikide uygulanan usuller, makamlar ve 
gerekse müzikoloji yönünden başlıbaşına incelenmesi gereken bir konudur. 
Günümüzde bu konuda en detaylı araştırma Sayın Haydar Sanal tarafından 
yapılmıştır. 

MEHTER MARŞI 
(Mehterhane-i Hlkfull Harp Marşı) 

Gafil ne bilir neşve-i pür şevk-i vegayı 
Meydan-ı eeladetteki envar-ı serayı 
Meydan-ı gaza aşk ile tekbirler alınca 
Titretti yine ril.y-i zemin arş-ı semayı 

Allalı yoluna cen edelim, şan alalım şan 
Kuran'da zafer vadediyor hazret-i Yezdan 

Farz eyledi Hallak-u cihan harb-I cilıadı 
Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı 
Dünyalan feth eyleyen ecdadımız elhak 
Adil idi hıfz eyler idi hakk-ı ibadı 

Allalı yoluna cenk edelim, şan alalım şan 
Kuran'da zafer vadediyor hazret-i Yezdan 
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Ordu'yu Hümayun'daMehter Takımlarının 
Teşkiline dair talimatname 

Dersaadet-Matbaa·i Askeriye 
1333 (1917) 

(1908 sonrası Enver Paşa tarafından mehterin 
tabur seviyesine kadar kurulmasına ve teşkiHitlanmasına 

ilişkin talimatnamenin kapağı) 
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Resim 1. Beriinde bulunan eski bir elyazmasında 
Nakldirezen XVII. yüzyıl 

Resim 3. Aynı el yazmasında davulzen 

Resinı 2. Aynı el yazmasında boruzen 

Resim 4. Aynı el yazmasında zumazen 
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Resim 5. Aynı el yazmasında zilzen 

Resiın 7. Ferik Alımed Muhtar Paşa Mehter ek 
olarak kurduğu tarihi birlik ile Topkapı sarayında 
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Resmı 6. Aynı el yazmasında köszen 

Resim 8. Beriinde bulunan birtabıibaz (av davuluı 



Resinı 9. Arifi Paşa albümünde Mehterhane 

Resim ll. Kont de Marsigli'ye göre mehter 
enstrümanları 
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Resim lO. Kont Marsigli'ye göre ordu 
yürüyüşğühde Mehterler- XVIII. yüzyıl RVT 

harfleri ile boruzeıı ve nakkiireler, 19 numara da 
köszeıı, 16 nurnarada davulzeııler resmedilmiş 

Resim 12. 1915'lerde Askeri Müzede satışı yapılan 
,Mehterhane-i Hakani Notalan" royünüıı kapağı 



Resim 13. lvfahmud Şevket Paşa 'nın kıyafet-i 
askeriyesinde Mehter Enstrümanları ve Çevganibaşı 

Resim 14.Minyatürlerde :\."VIII. yüzyılda Mehter 

Resim 15 1952 de !.:urulan ilk mehterden bir görünüm 
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