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TURKiYE SEL<;::UKLULARINDA 

DEVLET VE ORDU MEHTERi 

Prof. Dr. Bahaeddin OGEL !'I 

Tiirk devlet ve ordu geleneklerinin ,yiizyillardan beri kaybolma· 
yan baz1 iizellikleri vard1r. Tiirk kiiltiiriiniin iilc;ii ve k1staslarma gii 
re l:unlan bulup. <;Ikarmak gereklidir. Tiirk geleneklerinin bu iizleri, 
iizelikle Selc;uklu c;agmda, hafif bir §al ile iirtiilmii§tiir. 

Nevbet. biraz degi§ik bir manada eski Tiirk devletlerinde de var· 
dt. Bir Hakanm saltanat devresi, islamiyetten iinceki c;aglarda da, 
·1id· ad1 ile amlm10 ve bunun ic;in nevbet gibi baz1 belirli alametle1 
kullamhni§ti. •Tug vurmak• siizii de •Nevbet vurma• manaSiy!a 
siiylenmi§ti. Yanibu anlay10, ish\miyetten iinceki c;aglarda da Tiirk
lerde vard1. 

·Sava§ alameti» olarak, •tug, davul ve boru•, Hun devletinde de 
giiriiliiyordu. Bunlar, yalmzca sava0 i0areti degil; aym zamanda bi
rer •sava0 aleti• idiler. KonuyQ bu yiinden ele almca, izleyecegimiz 
metod da, kendiliginden ortaya c;Ikmaktad1r. •Devlet alameti• isla
miyet veya c;e0itli dll? tesirlerle degi0ebilmi§tir. Fakat Tiirk ordusu, 
gelenekc;idir. Sava0 a!ameti ve aleti olarak kullamlan ve pratikte bii
yiik yararlan giiriilen bu gibi sembollerin ise degi0mesi, pek dii§ii
niilemez. 

Askeri mehter, yalmzca bir 0enlik arac1 degildir. Ordunun hare
ketini, birligini ve moralini diizenleyen bir tempodur. Bundan dola
YI Ruslar Ortaasya'y1 almca, Krrg1z ve Kazak gibi Tiirk kesimlerin
den, davul ve zurna gibi birlik saglayan aletleri kaldrrnn0Iard1. Rus 
yazarlan, davul ile zurnaya, feodal c;algllar diye, herhangi bir sem
pati beslememi0lerdir. 

·Sefere hurii.c•, •gazaya davet• ·areti de, mehterlerdir. Tiirklerde, 
islamiyetten iinceki c;aglarda da, •Sava§ ilam veya sava'? andl• da· 

(') Ankara tl"niversitesi, Dil Ta~ih ve Cografya Fakiiltesi Ogretim tl"yes!. 
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vullarla yap1hrd1. Bunlan, Sel<;uklular ile birlikte diger Tiirk devlet
lerinde de vesikalan ile birlikte gorecegiz. 

·Kiis•, kazan f;)eklinde ve tek ytizlu bir davuldur. Yalmzca, ha
kanlara mahsustur. Sel<;uklularla <;agda!;i olan Gorlu Turk devletin
de hakanhk kiisleri, bir adam boyunda idiler. Bunlarm, islam kii.ltii.
rii.ndeki kiis ile, bir ilgileri yoktur. islam killtii.runde kiis, bii.ylik bir 
dii.mbelektir. Bun~ i<;indir ki ibn Bibi'de Sik s1k gorii.len hakan kos
leri ile, dii.mbelegin bir ilgisi yoktur. Kerrenay ise, bugii.n yalmzca 
Ortaasya'da gorillen, 3 metre:boyundaki uzun savaf;) boruland1r. Ta
rih<;iler, yahnzca deyimlere degil; var olan f;)eylere gore de hii.kiim 
vermelidirler. 

I 

SAVA!;JTA KOS, DAVUL VE MEHTERLER 

TURKiYE SELC::UKLARINDA : 

TURKiYE SEL!;UKLU DEVLETiNDE, SAVAf,ITA BUWK KOS 
VE DA VUL : Anadolu Sel<;uklu <;ag1 kaynaklarmdan, yard1mlanm 
csirgemiyerek, B. Feda $. Ank bizim i<;in toplad1lar. Bu materyale 
gore kiis, her savaf;)taSel~uklu Sultanmm bir savaf;) alameti olarak 
bulunuyordu. Ancak bu c;ag ile ilgili kaynaklar, ozellikle ibn Bibi, 
yan yanya edebiyat usliibu ile yazilmifl eserlerdir. Bundan dolay1 
bir kii.ltii.r tariht;;isinin, bu bilgilerle kesin bir sonuca varabilmesi, 
gok giigtur. Biz bu vesikalardan, Selguklulardan iinceki ve sonraki 
<;:aglar i<;in bir koprii kurmaga <;ahf;)acagiz. V esikalarm aslm1 ise, sa
ym Feda Ank, aynca yaymlamahdrr. Bu vesikalar ibn Bihi'nin, tlp
kl baSimmdan almm1~trr : 

Tilrkiye Sel<;uklularmda, lriis veya davullarm t;;almi§I : 

1. GlYaseddin Keyhiisrev'in Konya'da tahta <;:Ikmas1 dolayiSiy
la, kiis vurulmas1 ls. 88) . 

2. Glyaseddin Keyhiisrev'in Bizans'a karf;)I Alaf;)ehir seferine QI

karken, orduyu toplamaSI nedeniyle vurulan kiisler. Burada, ·le§
ker-gah-I muharek· deyimi, gok onemlidir (s. 1061. 

3. C::emi~gezek'in Alaeddin Keykubad tarafmdan almifli srrasm
da vurulan kosler ls. 2851 . 

4, Sultan izzeddin Keykavus'un. Antalya kuf;)atrnasmda . vuru
lan kos ile kerrenay adll zurnalar (s. 1441. 
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5. Sugd.ak seferinde vurulan kos (s. 332). 

6. Sultan Alaeddin Keykubad, Celaleddin Harezm§ah'a kar§J 
giderken, Sivas'tan hareketlerinde ve bu sava§ta vurulan kos (s. 391, 
385, 403). 

SELC:UKLULARIN ·KAZANLI DAVULLARI», KOSLERi 

Sel911klularda, <;ok buyi.ik hakanhk koslerinin bulunup bulun
madtgmt kaynaklardaki kayttlardan ogrenemiyoruz. Ancak Farmer'
in Londra'daki iran san'at1 sergisinde gordi.igti, XII.-XIII. yuzytla ait 
iki buyuk kiis kazan1 kime ait olabilirdi? (Bk. iA: Tabl-hii.ne, s. 609bl. 
Bundan once Ortadogu ve iran'da boyle btiytik kosler var mtydr? 
Memliik ve ilhanhlardaki, ad1 bile ttirk<;e olan ·~ali§• hakanhk ban
dosunu, eski Arap teganni ve miln§idleri'nin bir devam1 olarak gor
mek isteyen Farmer ile ayru yolda olamayrz. Farmer, ger.;ekten bii
yi.ik bir bilgindir. Ancak Ortaasya ve Ttirk tesirleri hakkmda bir bil
gisi yoktu. 

SELC:UKLU NEVBETLERi 

Bu mesele, bizim burada konumuz dt§mda kalmaktadtr. Ancak 
bu .;agda kossiiz bir sava§ oldugu da du§iintilemez. Bu .;ag nevbet
lerini, saym Prof. Dr. M. A. Koymen, .Tugrul Bey ve zamam• ile ·Alp 
Arslan zamam saray te§kilatJ, adh eserlerinde incelemi0tir (s. 26). 

Ancak, •Tacu'l-Muliik'un Alp Arslan'dan izinsiz vuran davullari• 
hakkmda, Quatremeres de durmu0tu !Re§id., s. 419bl. 

GORLULARIN ALTINLI KOSLERi 

Gorlular, a§agt yukan Sel<;uklular ile .;agda§ idiler. Aynca, or
du gelenekleri de, aym kiiltiir <;evresine, yani ortaasya'ya bagii idi
ler. Gorlu Sultan Gryaseddin'in, •bir adam boyundaki, araha iizerin

de ta0man altmh kiisii•, Tabakat-1 Nasrri'de kesin ve geni0 olarak soz 
konusu edilmi0ken, Sel<;uklular'm bu gelenekten nastl uzak kalmt§ 
olduklanm dti.§tinemiyoruz. ibn Batuta'nm soztinu ettigi, ilhanh Ebu 
Said Bahadrr Han'm buyuk kosu, •tabl el-kebir•, daha ge<;tir ve Cen

giz Han gelenegine baghdrr. Ancak kaynaklar, Cengiz Han'm kendi·· 
sinin boyle bigiik bir kosunden soz a.;mryorlar. 
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iLHANLI DEVLETiNDE : 

ilhanh devleti, gerek saray ve gerekse ordu gelenekleri baktmm
dan Ortaasya kokenlere baghdlr. Bizimle de hem kiik ve hem de dev
let olarak tesirleri ve izleri baktmmdan ayn bir iinem ta§tr. Bu dev
lette davul ve mehteri, iki yiinden degerlendirmege Qahgacagtz: 

1. Devlet protokolunda : - 1. Hakanlar : Hakanhk kosii ve meh
teri : ibn Batuta, ilhanh Ebu Said Bahadtr Han'm mehterindeki mu
zik aletlerini, §iiyle srrahyordu : 

Davul ltubiill, borazanlar lanfarl. bonllar lhiikatl, zurnalar, 
lrii~,;iik davullar ve digerleri : [Defremery, II, 126 vdl. Bu zurnahr 
ile borular, Abbasi ve eski islam borularma benziyorlar mtydt? Biz, 
samyoruz. Bu, cevapstz kalan bir sorudur. 

2. ~ehzadeler ile Mogol aristokrasisi, sfuekli ve agtrhklt bir 
-Lstunliige sahip idiler. Bundan dolay1 bunlarm, hem kiisleri ve hem 
de davullan vard1. 

3. Komutanlar, iizellikle ba§ komutanlarm, kos haklan giiriinu
yordu. Ancak ·kilhiirge ve tuk•, tum en komutanlarmm yasaya go
re bir haklan idi: • ... yekhezareyi le§keri Mogol... u-ra tuk ve ko
hiirge erzani da§t• IRe~id., K. Jahn, 1940, s. 1551 . 

. 2. Konak ta ve sarayda : Ordugah ile karargahda, kiis ve meh' 
ter duzeni, eski askeri geleneklere baghyd1. ibn Batuta, ilhanh Ebu 
Said Bahadtr Han'1 ve mehterlerini, konagm siikiiliip yola Qikmasi 
strasmda giirmu§tii •Sefere hurii<;:• olmas1 balr1mmdan bu tiirenin 
buyiik bir degeri vardtr. Hakanm, hatunlarm, komutanlarm, herbi
rlnin ayn davul ve mehterleri vard1. Bundan dolay1 §iiyle bir stra ile 
yola pk1§ tiireni ba§hyordu. 

Konaktan c;Iln§ta, davullarm c;:almi§ s1ras1 : 

1. ilk iince hakanm biiyiik kiisii ltabl el-kebirl c;:almaga ba§h-
yor. 

2. Ondan som·a biiyiik hatunun davulu c;ahyor. 

3. Daha sonra diger hatunlarm davullart c;ahyor. 
4. Sonra vezirin davulu i§itiliyor. 

5. Ondan sonra komutanm lemirinl davulu c;;ahyor. 

6. En sonunda biitiin davullar hep . birlikte c;ahyorlar. Biiyleco 
yola <;:tkiiiyor. IDefremery, II, 127). Bu. gerc;:ekten muhte§em ve giir
kemli bir .tOrendi. 
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tLHANLILARDA, SA V A$A <;:IKI$ DA VULLARI : 

Anadolu Sel<;:uklulan ile Osmanhlar1 daha iyi anlayabilmek igin, 
islamiyetin tesirinin az oldugu ilhanhlar1 g6zden gegirme, belki da
ha yararh olacaktrr. ilhanh devletinde buyuk davul veya k6se, mo
golcadan gelen kohiirge lko'iirgel deniyordu. 

11. Kosle : ·Sava~a <;akr§• : Yukanda Camuka'nm sava§a ka
rar verirken veya •sava§ and1• Sirasmda, davuluna nas1l 6nem ver
digi iizerinde dunnu§tuk. ilhanh devleti kaynaklarmda da, ·derhal 
i<os vurdu lkohiirge zedendl ve lsava§ i<;:lnl harekete, go<;:e e<;:tiler 
lkii<; kerdend•. Dernek ki. ordu harekete k6s, vurur vurmaz gegili
y:ordu : IRe§id, K. Jahn, 1941, 221 . 

• Qrdu merkezinin kiisii•, !Kohiirge-i kalbl de, ayn olarak am
hyordu. Buna gore Cengiz Han ve i1hanh ordu diizenindeki her kol 
ve holiimiin, •ayr1 hir kiisii var• demekti. Yahut merkez kosii, en 
6nemlisiydi. Ordu merkezine, «kol» denirdi : •Heniiz kalb, yani mer
kez kosii <;:almadigmdan, orta lkoll, haraket etmedi, !hareket ne 
amedel•. Yani, ordunun bir b6liimuniin de hareket edebilmesi i<;:in, 
ana ait k6siin galmas1 gerekliydi: !K. Jahn, 1940, 60). 

•Kos <;:ah§l ile yola I)IIH§•, ilhanh devletinin ru§mda da gorulii 
yordu: ·Kos .;:ald1 !Kos bizedendl ve Emir, Merv yolunu tuttu•. Bey
haki'den alman bu notlarr Diirfer, tarihin akrey1 ve kiiltur gevreleri 
i<;inde ele alm1yor morfer, 3391. Bu degerli notlar. kan~1k bir anti
kacJ dukkamnm i<;:ini and1nyor. 

21. KOSLERLE : •Konaktan aynh§• : Bu da bir <;:eeyid, sefere 
huru<;:, sefere <;:!In§ demekti. Bu konuda en degerli ve tek bilgiyi, ibn 
Batuta verir. ilhanh Ebu Said Bahad1r Han'm (61. 1335) konak veya 
karargah1 ey6yle g6ziiliiyor ve yola <;:1k1hyordu : • - 1. ilk once haka
nm; - 4. Daha sonra, vezirin; - 5. Sonra da komutanm, belki de ko
nak komutanmm !emir); - 6. En sonra da, biitlin kosler, hep birlik

te vurulmaga ba§lamyor ve yola <;:llnhyordu• mefremery, II, 1271. 

Bu Slra uzerinde, az once durmu§tuk. 

Bu tiiren gergekten muhte§emdir, Cengiz Han ve ogullan, sava

§a hatunlan ile birlikte gittiklerinden, bu manzara normaldir. Os
manh devletindeki sefer konaklarmda yap!lan mehterli torenler, -bu 
kadar iptiai olmasa hile-, kiik ve anlayr§ ha!nmmdan hundan ayr1 
degi!di. 
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GELENEGiN OZLERiNE DOGRU : 

KARAHANLI TURK KULTUR <;;EVRESiNDE. ·KOS VE 
DA VULLA• SA VA~ IN BA~LAMASI : 

Bu gag, sava0<;:1hk, muhariblikle killtiiriin, hep birilkte harman 
oldugu bir gagd1r. Oguzlar da, gelenek bak1mmdan, onlardan <;:ok 
uzak degi!lerdi. Tug, yani ki.is ile davulun bu gagda, ba0hca iki va
zif esi vard1 : 

1. Hakan'm otag veya saraymda nevbet vurma. 

2. Sava§ alameti olarak, sava01 baeylatma. Bu iki i.iz, Selc;:uklu
larda da, devam etmi§ti. Zaten iki yakm ve akraba kavim idiler : 

·Hakanhk otagt lkurvt c;:uvac;:l kuruldu; tugum tikip vuruldu; 
ldii§manml askeri, ot gibi bic;:ildi! .. • !MK, terc., I, 194!. Tug, aym kay
nakta, bayrak laleml olarak da gec;:iyor. Ancak burada, •tugum ti
kip vuruldu· si.izii, arapc;:a •duribat a'lamet iil-harbi vattablu•, diye 
yorumlamyordu lMK, 1, 169). 

•Harb alameti•, ne idi? 

Anla§Ihyor ki bayrak ile davul burada birbirinden aynlmtyor
lardl. Httay devleti'nde de, bayrak ve davul kurma•, bir ·bagxmstz
hk ve yetki alameti» idi. Burada da dikiliyorlardl. Sava§ baglanglCm 
da bu iki alamet dikiliyor ve davul vuruluyordu. 

HUNLARDA: 

M.O. 119 y1lmda, ·Hun Sol Biiyiik Genera!inin bayragt lie davu · 
lu•, <;;in ordusu tarafmdan ele ge<;:irilmi0ti. Hunlarda, Sol biiyiik ge
nerallik, yiiksek bir riitbedir. Komutalarmda birka<;: tiimenden fazla 
asker varch. Daha dogTusu bir bi.ilge ba§komutam'ydl. 

GOKTDRKLERDE : 

Yalmzca kaganltk bayrak ve davullarmdan si.iz ac;Iltyordu. Yu
kanda da sundugumuz bir vesikada, kagana 4 bayrak ve 4 davul ve
riliyordu•. Ancak Kagandan sonra gelen yabgu'ya ise, •2 bayrak ve 
2 davul veriliyordu•. Bu ikincisi, bir c;:e0it biiyiik vezirlik semboliidiir 
!Chavannes, Doc., !TFYK, II, s. 6l. Gi.iktiirk yaz1tlannda gi.iriilen, 
·ii<;: tuglu Tiirk kavmi»nin, bayraklarla birlikte, davullan da var miy
dt? Bunu bilmiyoruz. 
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HITAY DEVLETiNbE : 

Hrtay devletinde ise, hakanm davul ve bayralr dairesi'nden ba§ka 
be§ btiyiik ordu birlikleri'nin de, ayn ayn bayraklan vardr. CBk. 
Wittfogel, 561). Aynca sava§a giden biiyiik generalere de, imparator 
tarafmdan i.izel davul ve bayrak veriliyardu Ia. esr., 259). Ancak bu 
davullarm §ekli v.e buyiikliigii hakmda bir bilgimiz yaktur. 

MISIR TURK SULTANLIGINDA: 

islam Ansiklapedisinih nevbet ve tall-hane maddeleri, biiyiik 
bilgin, yani Quatremeres'in natlarma dayamrlar. Karanlrk alan ko
nuyu, biisbiitiin de§ip, karr§trrmak istemiyaruz. Ancak adr gegen bil
gin, ·Beyler nevbeti• : ILes Naubah des Beysl, diye bir kayrd bul
mu§tur !Quatr., Re§id., s. 421 n.J. Bunlar, davul ve ki.is sahibi alan 
emirler ile kamutanlara ait muzrkalar alsa gerektir. 

BUYUK KOS VE DA VULLAR Y ALNIZCA 
TURK HAKANLARINA AiT iDiLER: 

Bu gak 6nemli bir naktadrr. Diger vezir, Hatun ve kamutanlarm 
da k6s ve davu!larr alabilirdi. Ancak ·hak~"ni kiis•, hakanm adma 
ve iiniine yakr§rr bir biiyiikliikte idi. Osmanlr devletinde, ·kiisler 
yalmzca padi§ah mehterlerinde bulunurdu. Sadr-I azam ve diger ve
zirlerin mehterlerinde kiisleri yoktu•: !Saray, s. 450l. Uzun gar§rlr'
nm bu natu gok 6nemlidir. c;;unkii eski Tiirk geleneklerine uyan bir 
tore idi. 

TiMURLULARDA VE BABUR DEVLETiNDE : 

Davul galarak, yiiriime : • ... Adamlarrmrzm azlrgma bakmaya
rak, Tanrrya tevekkiil edip, davul ~;alaralr dii§mamn iizerine yilrii
diik. !l;>iirl. Nagra sesini duyunca, bizim harekete ge<;:tigimizi anla
yarak, kar§r durmaktan vazge<;:ip, ka<;:ma yolunu tuttu ... • CBabiir na
me, 234l. 

Hindlilerin nakkaresi : Bu vesikadan da anla§rlryor ki, Babiir'e 
kar§r <;:lkan Hind ardusunun da sava§ nakkareleri vardr : .... Hind 
ordusu, nakkareleri <;:ahp, filleri ile nizama girdiler ... • !Babiir, 301). 
Herhalde Hind nalrkareleri ile Babiir'iin davullarr arasmda bir ayn
hk vardr. Ba§langwtak.i bu ayrrlrk hakkmda bir bilgimiz yaktur. 
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BAYRAKSIZ VE DA VULSUZ SA VA$, ONEMLi SAYILMIYOR : 

A~a.~P.daki vesikadan da anla§Ilacagi uzere, ciddi ve gerc;:ek bir 
sava~. ancak bayrak ile davulun getirilmesiyle ba§IIyordu : 

• ... Tanrmm inayeti ile, boyle me§hur bir kurgan, bayrak nak
kare getirmeden ve ciddi bir muharebe bile etmeden ... fethedildl.. .• 
lBabiir, 380}. Bundan da anla~11Iyor ki, buyiik sava~ hazrr!Iklan, bay 
rak ile davulun gelmesi ile tamamlanmi§ oluyordu. 

TUG, BA YRAK VE DA VULLARIN SUDAN GE<;iRiLMEI.ERi : 

Bayrak ve davullar, ordu ve devlet sembolleri idiler. Herhalde iinden 
gidiyorlardi: ·Tug, nakare, aim· ve biitun askerin, bahc;:enin kar§I
sma, suyun iibur tarafma inmeleri ... • (Babur, 404}. Buradaki ahrr, 
belki de has ahrrd1. 

II 

KONAK VEYA ORDUGAHTAN <;IKI$TA 

DAVUL VE MEHTERLERiN VURULU$U 

ORDUGAHTAN SEFERE <;IKI$TA VURULAN 
DAVUL VE MEIITER : 

Bunu, eyiiyle de aqikliga kavu§turabiliriz : Birincisi, ista.nbul'dan 
sefere harekettir. Padi'lahm ba'lkentten sava~ta Qiki'li ic;:ir., elbette 
buyi\k bir merasim yaprhyor ve ugurlamyordu. 

ikincisi, yoldaki konaklardan yola Qikreytir. Giiru~umuze gore. 
her konak. veya ordugahdan c;ak1~ta da, davullar ile mehter vurulu
yordu. 

Uc;:uncusu, konakta c;:alman sava'l nevbet ve mehteri vard1r ki 
bunu ayn bir madde olarak inceleyecegiz. 

Padi~ahm sefere Qiki~mda, sancaklarm arkasmda mehterin vu
ruldugunu, yukanda da siiylemi~tik. · istanbul' dan veya ilk konak 
alan Davutpa§a'dan boyle bir ugurlama normal idi Ancak her ko
nak yerinden 91k1~ta bu merasimin mehter ile yaprhp; yaprlmadrgi
m, biz tesbit edip bulamad1k. Onemli alan konaktan, mehter ve da
vullarm c;:almaSiyla c;akrlmasrdrr. 
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SEL<;:UKLULARDA: 

Alp Tekin'in, •Ordugahtan davul!a «;:rkr§I• 

Yukanda bu olay iizerinde, durmu9tuk. Siyaset-name'de, §6yle 
deniyordu : ·Ertesi giin tan agar1rken, lriis sesini.n yiikseldig!ni ve 
Alp Tekin'in ordusu ve has gulamla>"I He giiQ ettigrni, ... Belh tara
fma gittigini giirdiile.-... • : lM. A. Koymen, Siyaset-name, s. 43l. 

MISIR TURK SULTANLIGINDAN, SEL<;:UKLU VE 
OSMANLILARA : 

MrSlr memlUklan, Osmanhlarda her balumden <;ok derin tesir, 
ler brrakmr§lardr. Uzunc;:ar§Ih'mn buyurduklan gibi, mehter sozii de 
Osmanhlara, Mrsrr Memluk devletinden geliyordu !Medhal, 310 
n. 5l . <;:alr'l adr verilen, Memluk sultamnm tugu veya «tuglu sanc~
g,., akma <;Ikilmadan 40 giin once •ihrac edilir•, <;Ikanl!r ve tabl-ila
ne binasma aSihrdi. Bundan sonra hakan, •askere gec;:it resmi yap
tinr• ve ondan sonra yola <;Iklhrdi. 

<;:ali§ soziinii, tiirk<;e «~alr'l• ile birle9tirme egilimi vard1r. Bu du
rumda tug ile c;:ahciiar, yani mehter, eski Tiirk geleneklerine uygun 
olarak birle§mi§ oluyorlardi l?l. Aslmda buradaki tug, Islam ve Or
tadogu kutliirlerinin ozlerinde yoktu. <;ali9, aym zamanda, Memluk 
ordusunun biiyiik iincii birliklerinin ad1 idi. Tuglu bayralr, mehter
haneye as1hp, 6niinde resmi gec;:it yap1ldiktan sonra, akma <;Ikildi
gma gore, mehter de bunlarla birlikte gitmeilydi. Bu konu ile ilgili 
olarak, 6. cildimizde qok geni§ bilgi verilmi§tir. Vesikalar, Quatre
meres tarafmdan toplanmi§tlr lM1su- sultanlan te,rihi, I, s. 227 vd.l . 

Uzunc;:ar§Ili da konuyu, bilinc;;li olarak derleyip, toparlami§tiT !Med
hal, 315-16l. 

1LHANLILARDA: 

i:LHANLILARDA, •kiis ve davulla konaktan pkl'l• : 

Bu olaydan yukanda s1k slk s6z aqmi§tik. Gerqekten iirnek ve 

ha§metli bir giiriinii§tiir. ibn Batuta, ilhanh Elm Said Bahadrr Han'

m, !61. 1335), Bagdad yakmmdaki kamp yerinde giirdiigu askeri mu

Zikasi hakkmda c;:ok canh bir tamtma yapm1§t1r mefremery, II, 125-

127!. Ona gore bu muz1ka, «kii~iik davul ve davul ltubull, borazan 
!anfarl, born lbukatl ile §arkicilardan• olu§uyordu. 
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Komutanlarm lumeral, hem boru ve hem de davullart vardt. 
Birinci Hatun bir davula sahipti. ilhan'm ise kendi mall ve hakanhk 
sembolu olan, buyuk bir davulu ltabl el-kebirl vard1. Buna ilhanh 
devletinde, <;:ingiz gelenegine uyularak, kiirge veya kiihfirge denirdi. 

•Konaktan (:Iki~· : ibn Batuta'ya gore ilk once hakanm biiyUk 
kosii vurmaya ba§lami~ti. Ondan sonra ulu hatunun; sonra da diger 
hatunlarm davullan (tubuli vurmueytu. Sonra vezirin, sonra da ko· 
mutanlarm. davullan vunnu§; bundan sonra da, biitiin davullar hep 
birlikte vurularak, konaktan .;:tkilmi§ ve yo! koyulmu§lardi Ia. yerl 

•Sava§a .;:tkt§ lgii.;:l • : ic;:lerinde pek c;:ok turkc;:e soz ve an!ayi§ 
bulunan ilhanh tarihinin farsc;:a kaynaklan, ordugahdan sava§a <;:I· 
k1~1 da, .giic;:• sozii ile tammhyorlardt : •Derhal hakanllk kosii ~;aldJ 
lkorge zedendl ve lsava§ i,;inl hareket ettiler !koc; kerdendl • : IRe· 
~id. K. Jahn, 1941, 221. Bizce seferdeki her turlu yuriiyli§ ve hareket, 
davul ve mehter ile olmahydi. 

•Kiis vurulmadan, hareket yok• : Osmanh ordusunda da, du· 
rum hemen hemen aym idi. Marsigli de, ·dii~mana yakla~IIdtgt za. 
man kiislerin §iddetle .;:aldtklarmi•, tesbit etmi§tir !Saray, 2751. 

OSMANLILARDA : 

l. Konak ve Ordugahda mehter : 

OSMANLILARDA SA V Af;>TA MEHTERiN, SANCAKLARIN <;:A· 
LINMASI : Bu da bize, sancak ile davul veya kosiin, -bir hakanhk ve 
devlet sembolu olarak-, bir birlik olu§turmasmi hatirlatiyor. Az on· 
ce bunun iizerinde geni§ olarak durmu§tuk. Bu konuya da Uzun.;:ar. 
§III'nm gorli§ ve yorumuyla ba~hyahm : 

•Gerek sefere harekette ve gerek harp esnasmda padi§ah meh· 
terha11esi, saltanat sancaklarmm altmda durup .;:ahmrdi» , !Saray, 
2751. Uzun.;:ar§I!I'nm dayandigi kaynakta da §oyle deniliyordu : 
• ... Yedi adet altm ba~h sancaklar, alemler, rayetler .;:iiziildii. Dible· 
rinde mir·i alemler, mehterler ... rniiheyya olup ... • Ia. yer, n. 51. 

2. Yiiriiyii§te rnehterler : 

•Sefere yiiriiyii§te rnehter, sancaklarm arkasmda• : Bu da, •es· 
kl ve kadim bir kanun idi•. Yine rahmetli Uzunc;:ar§I!I'nm, Ko.;:i be~ 
yin te~kilat mecmuasma dayanarak verdigi goru§leri, §oyle idi : 

·Padi<jah sefere gidince muz1ka talnrni, alenllerin, yani saltanat 
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sancaklannm arkasmda durup, tahl-hane ~abp, konak yerine kadar 
boyle giderlerdi» (a. esr., s. 450!. Ancak tuglar, en onde giderlerdi. 
Gorii!Urii.yorki Osmanblarda, Tiirklerin ordu ve sava9 geleneklerin
de eskilerden kalma bir ~ok izler vard1. Bu omekler ile vesikalar, da
ha da c;:ogaltiiabilir. Kiis ise, daha .;:ok sava~ meydanmda rol oynu
yordu. 

III 

VEZiRLER iLE KOMUTANLARIN, DA VUL VE MEHTERLERi 

Asl<eri muz1ka, kok ve temel prensip olarak, once c;:e§itli davul
lardan olu§uyordu. Farmer de hakh olarak, islam Ansiplopedisinde 
«tabl-hane• maddesine ba§larken, bu gerc;:ek uzerinde duruyordu. 
t;:linku bu davu!lar, uzaktan duyulabilen sava§ aletleri idiler. Ancak 
nefesli borulann bulunmadigi da soylenemez. t;:unkii Goktiirklerin 
Cin ile olan ili§kilerinde, kurt ha§ll bayrak ve davulun yanmda, bo
rular da alm1p, veriliyordu. Bu borulann d19 tesirlerle gelen tiirlii 
c;:e§itleri de oluyordu. Bizim buradaki konumuz, mehter aletlerini 
ele~?tirip, onlann tarihini yazmak degildir. Biz bir miizik tarihc;:isi de
gil; Tiirk geleneklerinin kok ve geli§melerini iz!eyen bir Tiirk tarih
c;:iyiz. 

SELCUKLULAR iLE BA$LAYAN YENi t;:AG: 

Sel~uklu nev!c.,,t ve tabl-haneleri iizerinde, Prof. M. A. Koymen, 
slk s1k ve geni§ olarak durmu§tur. Ancak Tiirk kiHtiir ve gelenekle
rinin bir izleyicisi ic;:in bu c;:agda <;e§itli giic;:liikler vard1r. Clinkii bu 
c;agdaki Selc;uklu gelenekleri islami §al ve kisve ile ortiihnii§tiir. Di
ger omeklerle karf?Ila§tiracak olursak, Tugrul Bey ile Alp Arslan'm 
k6slerinin, Abbasi halifelerininkinden c;:ok daha biiyiik olmalan ge
rekir. t;:unkii bunlar, sava§ alameti ve aletleridir. Omek olarak bu 
c;:agdaki Gur kiisleri, bir adam boyunda idi. Farmer'in de islam An
siplopedisinde davul maddesinde dedigi gibi, kos soziinii gordiigii· 
miiz her yerde, biiyiik ilhanh ve Osmanh kosleri hatlra gelmemeli
dir. Yukanda da belirttigimiz gibi, Selc;uklu c;:agmda iran'da <;:ok bii
yiik koslerin vuruldugunu, sergilenen 12.- 13. yuzyil kazan-koslerin
den de an!Iyoruz. Selc;:uklularda, hakan di§mdakiler, hakanm izniy
le, •3 nevbe• vurabilirlerdi. Cok ieylenmi§ olan bu konu iizerinde dur
mayacagiZ, 
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HAKANLARIN VE DIGER MEHTERLERiN SIRALANI~I 

Selguklu vezir ve komutanlarmm mehterlerine gelmi~ken, bir
denbire durduk ve devlet ic;:indeki mehterlerin, protokola gore s!ra
lam§lanna gec;:tik. Bunun nedeni de, art1k bu c;:agdan sonra vesika
larm c;:ogalmasidir. Vezirler i!e komutanlann davul ve mehterleri, 
elbette ki, hakanlarmkiyle aym olamazd1. i!hanh ve Osmanh devle
tinde, buyiik !rosier, yalmzca hakanm ve padi§ahm mehterinde bu
lunurdu. Bundan dolay1, ·kohiirge-i hass» ile ·hakani kosleri», diger
lerinden ayrrmak gereklidir. 

BUYUK SEL<;:UKLULARDA : !Siyaset-name'ye gorel : 

Bi!indigi iizere iinlii Selc;:uklu veziri Ni:zfun iil-Miilk'un Siyaset" 
name adh kitab1 eski iran ile islam kultur!erinin c;ok derin tesirleri 
altmde. idi. Anca]{ bu buyiik vezir, aym zamanda Selc;:uklular ile Sel
<;uklu ordusu ic;:inde uzun zaman ya0ami§ti. Bundan do!ay1 kos ve 
d:wul hakmda onun verdigi bilgileri, Turk ki\ltur gelenekleriyle kar
§Ila0trrarak, bir tenkid suzgecinden gec;:irip, ele§tirmege <;:ah§acagiz. 

1. HALiFENiN ·CENG DAVULU !KOSI» : islamiyette harb 
de.vulu'nun varllgim biliyoruz. Evliya (:elebi ise buna •tabl-cengi• 
diyordu. Ancak Osman!Ilarm sava§ davulu ile halifelerin Hac ve 
harb davullan arasmda bir aynbk olmahydi: • ... Halife, ordusunun 
si!ahlanmasmi, ceng davulu lkiisl" nun <;oalmmasmr emretti. Ordu
gahtan plrarak, ovada saf tuttular» (Prof. Dr. M. A. Koymen, Siya
set-name, Ankara, 1982, s. 21). 

2. ORDUGAHTAN (:IKIS. ·GOC", SEFER DAVULU : • ... Erte
si gi\n tan yed aganrken, ki\s sesinin yiil<seldigini ve Alp-Tekin 'in 
oi'dusu ve has gulam!ar1 ile giio;; ettig'ini, ... Belh tarafma gittigini giir
diiler ... » (a. esr., s. 143) Yukanda s1k s1k siiyledigimiz gibi, ilhanh 
Ebu Said Bahad•r Han, otaglanm c;:iizup, konak yerinden yola <;:Ikti
gi zaman, once biiyfik !takanl1k kiisii galmi§ ondan sonra da s1ra ile 
biiyiik Hatun, diger hv.tunlarm, vezirin, komutanlarm davu!lar1 <;:a
lmmi§ ve konaktan <;:Ikiiirken, de butlin davullar hep birlikte c;:alm
IDI§lardi !ibn Batuta, Defremery, II, s. 127). 

ilhanh gelenegi, Selo;;uk gelenegi ile kiik ve men§e bakrmmdan 
akrabadrr. Bir iirnek daha sunahm : •Akm ic:;in hareket• de bir gii<;o 
idi. Re~ideddin de, bir akma c;aln§ dolayrsryla, •hemen kiis c:;aldr ve 
gog ettiier•, diyordu : ·Derhal kiiorge zedend ve kiic:; kerdend• : IT. 
Gazani (1265-1295), K. Jahn, 1940, s. BOl. 

Beyhaki'de de boyle bir kayrt goruyoruz: •Diger giin ... Kiis vu· 
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ruldu lkos bizdend1 ve emir, ata binip, Me;-v'e dogru yola ~;aktl• , 
!Tahran, 1324, 616; D6rfer, 3391. Bu bir !me; 6rnek giisteriyor ki, ister 
sefere; isterse giic; ic;in yola <;Ikildigi zaman, kiis vuruyordu. Bu gs
lenegin kiiklerini de, herhalde Ortaasya'da aramak, daha yerinde 
olur. 

3. BUYUK EMiRLERiN, ·KOSU, SANCAGI VE NEVBETi· : Bii
yiik vezir ve komutanlarm kiisleri iizerinde, yukanda durmu~tul<. 
Giirii~iimiize gore Osmanh devletinde oldugu gibi biiyiik kiisler, yal
mzca hakanlara ait olmahydi. 

• ... Emir-i Hares'in daima kosii, sancag1 lalemil ve nevboti ol
mu~tur. Halk, ondan, padi~ahdan daha cok lmrkmu~tur• !Siyaset · 
name, 1741. Cezalan uygulayan bu biiyiik vezirin davulunun olmas1 
normaldir. Ancak bu davullan, biiyiik hakanhk kiisiinden ay1rma 
geregi olmahd1r. Feda :;;. Ank, Emir Hiisameddin c;;oban'm Sugdall 
seferinde, kendine ait bir kiisiinii tesbit sdebilmi0tir Is. 3141. Emir 
Hiisameddin c;;oban'm u<; beylerbeyi olmaSI nedeniyle iinemi biiyiik· 
tii. Feda Ank'm, bu gibi alametleri bir araya getirerek, daha geni~ 
olarak incelemesini iimid ederiz. Ancak Turk kiiltiiriim'in, miyar, iii· 
c;:ii, k1stas ve kriteri ic;:indel 

4. MEZDEK MEZHEBiNE GiRME DOLA YISIYLA c;;ALJNAN 
KOS VE DAVULLAR : Be~aret davulu•, yani miijde davulu iizerin
de aynca duracagiZ. Ancak konunun biiliinmemesi ic;:in, bu vesika
YI da burada sunacag1z : 

• ... Kubad, Nu~irevan'm ... mezhebe girdiginin i~areti §U olaca~~

tlr: Boru lblik1, davul ldiihiill ve kosleri vurmalarm1 emredeyim ... •: 
Ia. esr., 2671. Sasanilerde kazan 0eklinde biiyiik kiislerin bulundu
gunu bilmiyoruz. Farmer'in, Araplarm 10. yiizyilda yalmzca biiyiill 
diinbelekler ic;:in •klis· dedilileri iizerindeki giirii0iinii de unutmaya
hm 11A: Davul, 5001. 

Buna ragmen, Biiyiik Sel<;uklu devletinde biiyiik hakanhk kiis
lerinin bulunduguna inamyoruz. Nitekim Fanner'in, iran san'ati ser
gisinde giirdiigii, 12. ve 13. yiizy1llara ait kiis kazanlan, bize bu iimi
di vermektedir: 1A: Tabl-hane, 6091. Gorin Sultan Gryaseddin'in bir 

. adam boyunda, araba uzerinde ta0man iki gltmh li:iis de, bu 1:imidi
mizl gii.Qlendirmektedir; l;>imdilik bekleyelim. 

ZAFER DAVULU 

•Tabl'• be~aret», bir ishimi deyim olarak da ge<;er. Yaygm ola-
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rak bir zafer veya bir ~ehrin zabtmda ve fethinde Qa!Imrdl. Yavuz 
Sultan Se!im, M1s1r akmmda Tuman-Bay'1 esir aldigi zaman, Evliya 
Celebi'ye gore Sultanm katma, tabl-1 be§aret davullarmm, giimbiir
tiileriyle Qikan!mi§. Saym Etem Ruhi Ungar, Bursa'dakl U!uslarara
SI Folklor kongresinde, tabl-1 be§aret'in, bir ihtimalle 10 vuru§lu, bir 
•ceng-i harbi• usulii olabilecegtni s6yleml§lerdi. ·Ceng-i harbi•, pa
di§ah iQin geecleri de gahmr ve dua edilirdi: !Saray, 451, n. 3). Her
halde bundan ba~ka Qe~itli sava§ mar§lan ile usulleri de bulunma-
11 idi. 

ZAFER KOSU 

Zafer Kiisii ve s6yleni§i, Sultan Alaeddin Keykubad'm, Eyyubi 
Sultanma kanji gidip, ~am ordusunu yenmesi iizerine vuTIIluyor Is. 
438). Anla§Ihyor ki Alaeddin Keykubad, her sava§mda k6s kullan
mr§tl. Ancak kiisful §ekli ve boyu hakkmda bir bilgimiz yoktur. 

MUJDE KOSU VEYA DAVULU 

TURKiYE SEL<;UKLULARINDA: 

Alaeddin Keykubad'm ~am askerlerini yenmes1 uzerine vuru
lan bir •Kiis-i miijde•den siiz agrlryordu. Ancak ibn Bibi, bunun bir 
zafer haberi o!dugunu da, daha iinceden vurguluyordu : ITipkr ba
sJ.m, s. 438). Bu not da bize. Feda Ank tarafmdan verilml§tir. Aslm
da bu da bir .tabl-1 be§aret• idi. Miijde davulu iizerinde, az sonra 
yeniden duracag1z. 

- OSMANLILARDA da, Uzungar§1b'nm s6yleyi~iyle, •mehter
hane, ... muzafferiyet haberi geldigi vakitte galmirdi• : !Saray, 275l. 
Bu konudaki iirnekler ile vesikalar goga!t1labilir. Yukanda, esir edi
len Tuman-Bay'm, Yavuz'un otagma getirilieyi srrasmda galman da
vullar·dan siiz aQmreyt1k. 

Yukanda, .tabl-1 be§aret•ten s6z agmr§trk. Bunlar da miijde da
yullandrr. Hatta Anadolu Se!Quklulan igin ibn Bibi, ·kiis-i miijde• 
deyi§ini kulamyordu. ITipk1 basrm, 438). Ancak Dede Korkut'ta giir
di\gumiiz iki notu, burada sunmadan gegemiyecegiz. 

DEDE KORKUT KiTABINDA MUJDE DA VULU : 

De!ie Korkut bize, halk geleneklerini de yansrtrr. Bu konuda iki 
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ornek sunalrm : •... IU§un Koca'yal ogullann ikisi bile sag esen gel
di, dediler. Koca e§idiip, ~ad old1. Giimbiir giimbiir davullar c;;almd1, 
altun tuc;; borular agarildi ... • !DK., 271-2l. 

ikinci not ise, daha c;ok diigiin ile ilgilidir. Bundan anla§Ildigma 
gore, diigiinlerde de nekkare c;:almiyordu : •... Beyrek kalkti, k1zlar 
yanma vard1, surnaplan kovdu, nakarac;:Ilari kovdu.. .• !DK., 112-11. 

AKKOYUNLULARDA MUJDE DA VULU : 

Uzun Hasan Bey Osmanhlara kar§I anla§tigi Venedikli Barba
rp'dan bir mektub almi§ti. Barbaro bu mektubunda, Karaman kiyl
larmda bir c;:ok yerleri ald1gmi yazmi§tl. Uzun Hasan Bey bu mek
tubu almca, hemen biitiin ordugahta davul c;;aldrrmr§ ve kendisinin 
dostu ve muttefiki olan Venedik'in parlak bir zafer kazand1gm1 ilan 
etmit§i !W. Hinz, terc., 781. Bu ornekler, c;:ok geni§letilebilir. 

iSLAMiYETTEN ONCEKi UYGURLARDA : 

Turkc;e uygur yaz1larm, •utmak yigedmelig kiivriig•, diye ta
mtilan bir davuldan da soz ac;:1hyordu. lHT., VII, 20651. Eski turkc;:e
de •utlnak•, yenmek, galip gelmek demektir. Kutadgu Bilig'de, 
du~mam yenmi§ er veya yigid ic;:in de, •utmu§ er• denirdi. ·Utinak-yi
gedmek• de, birle§ik bir deyimdir. ·Yigedmek», asll manas1 olan iyi
le§menin yanmda; yenme ve yukselme anlayi§mr da i<;:ine ahr. An· 
cak bu eski turkc;;e yorumun c;:ince orijinalinde, yalmzca davul i§areti 
yer ahyordu. 

IV. 

ZENGiLERE AiT KARTALLI SU SAATINDA 
BiR NEVBET MEHTERi 

Bu saatm uzerindeki Mehterin, Sultan Nureddin Mahmud'a 
11170-11851 ait olduguna inamhr. Nureddin Mahmud, Zengilerden
dir. Bu resim, El Cezeri'nin, Kitab fi ma'rifet... el-hendesiyye adl1 
eserinde bir minyatur olarak bulunur. Yazma, 14. yuzy1la aittir. As· 
lmda bu minyatur, H1sn Keyfa kale kap1smda bulunan bir su saa
tine ait imi§. Bu saatla ilgili olarak, ba§hca §U ara§tlrmalar vard1r : 

E. Wiedemann, tiber die Uhren im Bereich der islamischen Kul· 
tur, Abn. der Kaiser lichen Leopold.- Carol. Akad. der Naturforscher, 
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Halle, 1915, s. 63. Bu, c;ok onemli bir ara~trrmad1r. Aynca bk. A. K. 
Coomaraswamy, The treatise of al-Jazari on Automata Leaves from 
a manuscript of the Kitab fi ma'rifet al-hiyal al-handasiya in the 
Museum of Fine arts, Boston, 1924. 

Bu aslmda muzik c;alan bir saatt1. Saat, su gucu ile i~liyordu. 
El Cezeri, bu saatm naSI! i~ledigi hakkmda bize geni~ bir bilgi veri· 
yordu. Bu konu, bizi burada ilgilendirmemektedir. Saat, kubbedeki, 
12 dugme iizerinde c;ah~Iyordu. Her saat ba~mda, sag ve soldaki 
kartallar, alttaki c;anaklardan bir c;an sesi veriyorlarmi§. Agac;tan 
yap1Jmw olan c;algicilarm kollan oynuyor ve su basmCI ile davul ile 
borular da c;ahyormu§. 

Borulan, sonraki Timurlu mehterlerinde de gorebiliriz. Endiiliis 
ve M1s1r'da daha <;ok boynuz lkarnl borular kullamhyordu. Ilhanli 
<;agmda da bu borular yaygmd1r. Tab!, yani uzun davul ile ziller de, 
i!hanh c;agmdan itibaren, Uygur kokenli minyatiir uslubunda go· 
riiliir. 

Mehter zili, yani c;eng, daha <;ok Uzakdogu kii!tur c;evrelerine ait 
bir ritm saz1d1r. Tiirklerin Ortadoguya geli~lerinden once, bu turde 

· 4;:ift mehter zilleri'nin Arap-islam kiiltiiriinde bulunduklarma dair 
herhangi bir kay1t yoktur. Yaymlanacak olan 8. cildimizde bu konu, 
geni~ olarak ele almmi§tir. 

Selc;uklu kartallan da, bu minyaturiin ayn bir ozelligini ta~1r. 
Yukanda eserinin adm1 verdigimiz, E. Wiedemann. gibi bir otoriteye 
gore, «onild hayva·a dizisi» de vard1. Konuyu hafife almak istemiyo
ruz. Ancak, «Oniki hayvanh Tiirk takvimi»ni hatrrlamak da, herbal
de fazla bir iyimserlik olmasa gerektir. Bu11unla beraber eser, ne de 
olsa, kahn bir islami §al ile ortiilmii§tiir. Ancak bu turde bir mehte
rin, Ttlrklerin geli§lerinden once, Arap-islam kulturunde bulunup 
bulunmadigmi gostermek, herhalde bize du~en bir i§ olmasa ge
rektir. 

1237 de iSLAM! GELENEKLERDE GORULEN 
TURK TiPi MEHTERLER 

Bu minyatiir, Hariri'nin Makamat adh <Jsermden almmi§tlr. Bu 
resim aym esere, 1237 de Yahya ilm Mahy,md el-Vas1ti tarafmdan 
<;izilmi§tir. Sel<;uklulardan onceki islam geleneklerinin baz1 ozellik
leri vard1r. Farmer'in de gordugii gibi, XIII. yuzy1lda ordu ve devlet 
muz1kalarma baz1 yeni motif ve duzenler geliyordu. Bu bak1mdan 



Bahaeddin 6gel 17 

bu mehter minyatu.riiniin, Tiirk kiiltiiriiniin olgiileri ile, bir tahlilini 
yapmaga gah§acagiz : 

a) Kiisler : 1237 tarihi, Tiirk ordu gelenegi ile diizeninin Orta-do
gu'da iyice yay1hp ve oturdugu bir gagd1r. Bu minyatiir, Bagdat'ta 
<;:izilmi§tir. Kervamn arkasmda bir hac mahfili, deve iizerine kon
durulmu§tur. Minyatiirde iyice gorlilmemekle be:caber, iki <;:ift kiis 
veya biiyiik nakkare gorlilmektedir. Resimde goriilen kosler, orta 
boy koslerdir. Farmer bu orta boy kiisleri •kusat• diye adlandirmak
tadrr. Ona gore biiyiik kiisler ise, <;ingiz Han geleneginin, kohiirge 
denilen, biiyuk kazan davulu idi: Ca. eser, Abb. 68). Ancak bu gag
da ilhanh gelenegi, heniiz daha Ortadogu'ya girmemi§ti. Bu resim
de gorulecegi uzere, koslerin kiigiik olmalarma ragmen, tokmaklar, 
gok buyiik yapilmi§tir. Bunun sebebini anhyabilmek, oldukga gugtiir. 

bl <;ift boru ve <;:ift nakkare gelenegi, burada da goriilmekte- , 
dlr. Aym kaynakta goriilen gorkemli Bagdat mehterinde de ,bu •gift 
horu• gelenegini goriiyoruz : CBk. Res. 1). 

Yalmz sancakh Bagdat mehterinde, yalmzca bir gift kiis vard1r. 
Kosier de, orta boyludur. Ancak koslerin yiiklendikleri, <;:ok uzun 
kulakh e§ek veya katrrlar, Tiirk gelenekleriyle blr <;eli§ki gosterirler. 
E§ek veya katir kosleri Tiirk devlet geleneginde, pek duyulmut? veya 
yaz1lm1§ bir §ey degildir. Tokmaklan da, c;;ok kii<;:iik ve ince idiler. 
Bu geli9ki nereden geliyordu? Bu konuda §imdilik bir §ey soyleye
miyecegiz. E§ek veya katirlarm gevrelerinde de athlar gitmektedirler. 

cl •At ko§umlari•: Tiirk at kot?umlarma gore, oldukga kaba ve !<a
Im yapilmi§lardir. Monguksuz, boyunluklan ile gogiisliikleri de, Turk 
zevk ve geleneklerine gore gok kalm ve kaba yapilmi§trr. Ancak 
·Atm kuyrugunu diigme• burada eski Tiirk gelenegini, giizel bir 
goriinumiiyle bize yans1tmaktad1r. Kos ve borularm gevresi, ath ve 
sancakh kimselerle gevrihni§tir. Emir-i tab! giiriintiisiinde alan bir 
bey de, elinde, tuglu ve ayetli bir sancak tutmakta.dlr. Sa.ncak, Tiirk 
geleneginden biraz a.ynlmaktad1r. Ancak tuglar, Ortadoguya, Tiirk
ler ile birlikte gelmi§tir : CRes. 2). 

Tiirk- !slam gelenegi, yukanda da goriildiigii gibi, ozellikle 123'1 
tarihli hac ve devlet mehterleri iginde, birbirine kan§mi§ ve benze§
mi§lerdi. 

dl Makamat'da bulunan hac mehteri iizerine, yeniden done
lim. Kudiim veya kiiguk bir nakkare, kosun iiniinde goriilmel(tedir. 
Bunun ba§mda da, Fanner's gore bir kadm goriilmektedir. Kadmm 
bOyle bir mehterde, ne gibi bir yeri olabilirdi? Bunu, biz §imdilik 
(F.: 2) 
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ac;aklayamiyoruz. Bu eski minyatiirlerde, ayrmtilan kesin olarak bir
birlerinden ayrrmak da mumkun degildir. Biz burada nakkare veya 
kudumu, belli olan c;:izgileriyle belirtmege c;:ahf)tik ve daha fazla da 
ileriye gi tinedik. 

el Boru ve davul sayil.an : Bunlar da belirli sembolik say1lara 
gore diizenlenirdi. isteyen, kendi mehterine istedigi kadar davul ve 
boru koyamazch. Tug ve bayraklar da, mevki ve riitbelere gore. dev
let duzenine gore belirlenmi§ sayil.arla, tayin s1rasmda veriliyordu. 

1237 tarihinde Bagdat'ta yapi!mif) olan minyatiirlerde de, boru 
ve davullar belirli sayllarda gosterilmif)tir. ·iki boru vc iki devul•, 
bu minyatiirlerin degif)meyen bir ozelliig gibi goriilmektedir. Gok
tiirkler de, tayin veya atanmalarda, •davul veya iki davul• gibi, be
lirli sayllarla, memuriyet veya mevki sembolleri veriyorlardi. Davu
lun yanmda boru da gonderiyorlardi. Ancak borularm say1lan hak
kmda bir bilgi verilmiyordu. 

fl Uzun ve kiSa borular : 1237 de yapllan. Makamat'm diger 
mehter minyatiiriinde, borular c;:ok daha uzundurlar. Zurna ile sa
vaf) borulan arasmda bir ay1nm yapmak gereklidir. Buradaki hac 
mehteri oniinde yer alan, iki borucunun borulan, daha kisachrlar. 
Ag1zlan da genif)Qedir. Ancak bunlarm zurna olmalan, miimkiin de
g!ldir. <;iinkii tek ele c;:almmaktadrrlar. Belki de •buk• veya ·bug• 
denilen, boynuz veya agac;:tan yapllmif) borulardi. 

gl Bayraklar : Buradaki dort sancak veya bayrak tiirleri, bi
zim tamdigimiZ ve ahf)tigimiz tiplerden aynd1rlar. VI. cildimizde 
gostermege c;:ahf)tigimiz gibi, Tiirk- M1srr kiiltiir c;:evresinde, sancak
lara ipek f)eritler de as1hyordu. ibn Haldun bunu ac;:rk olarak belirti
yordu. Ancak sancaklarm baf)hk veya babalan, Turk sancaklarma 
a;t bir ozellik gosteriyorlardi. 


