
B) İslami İlimler. 1. Ni'met-i İslam . 
Eserin birinci kısmında (İstanbul 131 O, 
ı 313, 1316, 1320) akaidle ilgili çok kısa bir 
girişten sonra taharet. namaz. oruç ve 
zekat konuları. ikinci kısımda (istanbul 
1322, 1329) hac, avlanma, hayvan kesi
mi. kurban ve akika bahisleri işlenmiştir. 
Üçüncü kısım (İstanbul 1324) Münô.ke
hô.t ve Müfô.rakô.t adıyla hazırlanmış 
olup fıkhın nikah. talak, eyman ve rada' 
bölümlerini içermektedir. Eser müellife 
büyük şöhret kazandırmıştır. z. Usul-i 
Fıkıh (Husülü 'n-nekh f[ usüli 'l-fıkh; is
tanbull 309, 1312, l314) . 3.Elgaz-ıFık

hiyye (İ stanbul 1309). İbrahim Halilcan 
tarafından sadeleştirilerek Fıkıh Bilme
celeri adıylayayımlanmıştır (is tan bu I 
1978). 4. Hanımlar İlmihali (i stanbul 
1313). S. Kızlar Hocası (Küçük Hanım
larilmihali; istanbul 1312,1 316, 1324).6. 
el-Muhtasarô.t ii mesô.ili't-tahô.rfıt ve'l
ibô.dfıt (İ stanbul ı 332). Ni'met-i İslam'ın 
özeti olup Diyanet İşleri Başkanlığı 'nca el
Muhtasarô.t ismiyle tekrar neşredilmiş
tir (Ankara ı 957) . 7. el-Hakaik mimmô. 
fi'l-Cfımii's-sagir ve'l-Meşô.nk min ha
disi hayri'I-haldik (istanbul 1310; II , 
1311 ). Eserin yazma halindeki cüzleri Di
yanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde
dir (nr. 293,294, 295) . 8 . el-Kavlü's-se
did ii ilmi't-tecvid ( Tecvfd-i Cedld; is
tanbul 1328). 9. Tuhietü'l-erib fi'r-red
di alô. ehli's-sallb Tercümesi(İstanbul 

ı 291 ). Abdullah b. Abdullah et-Tercü
man'a ait eserin Said Efendi ile birlikte 
yapılan çevirisi olup Hristiyanlığa Red
diye adıyla yeni harflerle de yayımlan
mıştır (İ stanbul 1965) . 10. el-Münkızu 
mine'd-dalô.l Tercümesi (istanbul1287). 
Gazzali'nin eserinin Said Efendi ile birlik
te tercümesidir. 11. Sihfımü '1-İsfıbe il 
kenzi' d-daavô.ti '1-müstecô.be Tercüme
si (istanbull313). Süyüti'nin makbul du
alara ve duanın kabul şartlarına dair ese
rinin çevirisidir. 

C) Biyografi. 1 . Meşfıhirü'n-nisfı (l-ll, 
istanbull294-I295) . İslam öncesi ve İs
lam döneminde ilim, edebiyat ve siyaset 
alanında meşhur olmuş Arap, Türk ve 
İranlı 1165 kadar hanımın biyografisini 
içeren bir ansiklopedidir. Zamanın kız öğ
retmen okullarında okutulmak üzere Ma
arif Nezareti'nin isteği üzerine hazırlanan 
eseri Muhammed Hasanhan İ'timadüs
saltana ljayrfıt-ı l:fisô.n adıyla Farsça'ya 
çevirmiştir (I-lll, Thhran 1304- ı 307). Kitap. 
Tarihte İz Bırakan Kadınlar ismiyle 
Bedrettin Çetiner tarafından sadeleştiri
lerekyayımlanmış (İ stanbul !982). ancak 
giriş kısmı ile " Fasl-ı Mahsus" bölümü çı-

karılmıştır. z. Buğyetü't-tô.lib ii terce
meti Tuhfeti'r-rô.gıb (istanbul 1332). 
Kalyübl'nin , Mısır'da kabirieri meşhur 
olan bazı Ehl-i beyt büyüklerinin biyog
rafi ve menkıbelerini içeren TuJ:ıietü'r
rô.(Jıb adlı eserinin tercümesidir. 

D) Tashih ve Ta'likleri. Sahih-i Buhfıri 
(I-VIII , istanbul 1315) ; Sahih-i Müslim 
("Kitabü'l-cihad"ın kırk üçüncü babı"Gaz
vetü Hayber"e kadar; istanbul1329-1332); 
Sagani, Meşfıril}u '1-envfıri 'n-nebeviy

ye (İstanbul I 311 ); İbn Melek, ŞerJ:ıu Me
nô.ri'l-envô.r (istanbul 1292 ); Radi ei-Es
terabadl, ŞerJ:ıu'ş-Şô.iiye (İ stanbul 1290); 
Seyyid Abdullah ei-Hüseynl, ŞerJ:ıu'ş-Şfı
fiye (İ stanbul 1293). Kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır : Sarf-ı 

Ara bi, Teshilü 't-tahsil, Şerh u ebyfıti'l
İsfehendi, Mekteb-i Sultô.ni, Kavfıid-i 
Türkiyye Risô.lesi, İktibô.sü '1-envô.r il 
tercemeti'l-Menô.r, Düstlirü'l-muvah
hidin, Terceme-i Tuhietü'l-müluk. 

Mehmed Zihni Efendi'ye dair şu çalış
malar yapılmıştır: Mevlüt Kuyucu, Meh
med Zihni Efendi'nin Hayatı ve Eser
leri (mezuni yet tezi , 1970; iü Ed . Fak. 
A rap-Fars Filol o ii si); Ömer Güzel. el
Kavlü'l-ceyyid'in Mahiyeti ve İndek
si (Mezuniyet tezi 1970, iü Ktp., Tez, nr. 
7693) ; Candemir Doğan , Hacı Mehmed 
Zihni Efendi ve Yeni Arapça Öğretim 
Metodu (doktora semineri, I 993 , SÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü) ; Ahmet Turan Ars
lan. Son Devir Osmanlı Alimlerinden 
Mehmed Zihni Efendi (İstanbul 1999); 
Cansel Kılıç . el-Kavlü '1-ceyyid: Ebyat 
Şer hi (mezuniyet tezi, 1999, Cumhuriyet 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi); Osman 
Güman, XIX. Yüzyılda Nimet-i İslfım 
Kitabı Çerçevesinde İlmihal Fıkhı 
(yüksek lisans tezi , 2000, MÜ Sosyal Bi
limler Enstitüsü). 
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Turan Arslan. Son Devir Osmanlı Alimlerinden 
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MEHMEDKULUzAnE, Celil 
(1869- ı 932) 

Azerbaycanlı yazar, gazeteci 
ve fikir adamı. 

_j 

Doğum tarihi eski kaynaklarda 1866 
olarak gösterilmişse de Isa Hebibbeyli'
nin elde ettiği belgeler onun 22 Şubat 
1869'da doğduğunu ortaya koymaktadır. 

Mirze (Mirza) Celil veya takmaadolarak 
kullandığı Molla Nasreddin olarak da bili
nir. Güney Azerbaycan'ın Hoy şehrinden 
Nahcıvan 'a gelip yerleşmiş bir inşaat us
tası olan Meşhedl Hüseyinkulu'nun oğlu
dur. Nahcıvan'da başladığı medrese eği
timinde ( 1873-1879) Kur'an okuma yanın
da biraz da Arapça, Farsça öğrendi. 1879'
da üç sınıflı Rus okulunda öğrenimine de
vam etti. 1882'de Gürcistan 'ın Gori şeh

rindeki Rus öğretmen okulunun Azerbay
can şubesine girdi. 1887'de mezun olarak 
önce Revan'ın (Erivan) Uluhanlı köyünde, 
ardından Başnoraşen'de ve Nehrem kö
yünde çalıştı . Öğretmenliği sırasında ya
zarlık faaliyetine de başladı. Çay Destgfı

hı (manzum alegorik dram), Kişmiş Oyu
nu (piyes). Danabaş Kendinin Ehvalfıt

ları (büyük hikaye) gibi eserlerini yazdı . 

1898'de öğretmenlikten ayrılarak Erivan'
da bir müddet dava vekilliği yaptı . 1899-
1901 yılları arasında Nahcıvan'da polis 
yardımcısı olarak çalıştı. 1903'te Tiflis'te 
Şark-ı Rus gazetesini çıkaran Azerbay
canlı gazeteci Mehemmedağa Şahtaht

lı ' nın teklifini kabul edip gazet enin ida
rehanesinde çalışmaya başladı. 

önceki eşleri vefat ettiğinden1907'de 
üçüncü evliliğini yaptı. Karabağ hanları 
soyundan bir bey kızı olan Hamlde Ha
nım'la evliliği Mirza Celil'in sosyal ve ede
bi faaliyetlerini olumlu şekilde etkiledi. 
Hamlde Hanım o dönemde Azerbaycan'
da sayıları çok az olan. iyi eğitim görmüş, 
Rusça'yı çok iyi bilen aydın kadınlardandı. 
Babasından miras kalan geniş topraklara 
ve mülkiere sahipti. Hayatı boyunca koca
sına destek olan Hamlde Hanım'ın daha 
sonra Rusça yazdığı . Abbas Zamanov ta
rafından Azeri Türkçesi'ne çevrilerek bas-
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tırılan hatıratında sadece Mirza Celil 
hakkında değil XX. yüzyıl başlarındaki 
Azerbaycan 'ın siyasi, içtimal ve edebi ha
yatı hakkında değerli bilgiler bulunmak
tadır. 

Şahtahtlı'nın maddi sıkıntılar yüzünden 
gazetesini kapatması üzerine Mirza Celil 
ve Türkiye'de eğitim görmüş Ömer Faik 
Nurnanzade birleşip bu işe maddi imkan 
sağlayan Nahcıvanlı tüccar Meşhedl Alias
ker Sağırzade ile ortak olarak Şark-ı Rus 
gazetesinin matbaasını satın a ldılar ve 
ona Gayret Matbaası adını verdiler. Kaf
kasya Türk-İslam toplumunun milli, dini, 
kültürel ihtiyaçlarını çok iyi bilen iki ar
kadaş, 190S'teki Rus ihtilalinin getirdiği 
serbestlikten yararlanarak 7 Nisan 1905 '
te Molla Nasreddin adlı, kısmen renkli 
karikatürlü mizah dergisini çıkarmaya 
başladılar. Dergi ilk sayısından itibaren 
büyük ilgi gördü ve çok geçmeden Çarlık 
Rusyası'nda Türkler'in ve müslümanla
rın yaşadığı her yerde geniş okuyucu kit
lesine ulaştı; iran'daki Türk ve Fars ede
biyatlarını. fikir hareketlerini de derinden 
etkiledi. 

TifliS'te bir yandan öğretmenlik yapan 
Mirza Celil ve Nurnanzade 190S'te, Rus 
okullarına girmek isteyen Azerbaycanlı 
öğrencileri imtihana hazırlamak için ya
tılı bir pansiyon ve üç sınıflı bir okul açtı
lar. Molla Nasreddin yayımlandıktan bir 
süre sonra Nurnanzade bu işten çekilince 
dergi tamamen Mirza Celil'e kaldı. Ken
disi Molla Nasreddin imzasıyla büyük şöh
ret kazandı ve zamanla derginin adıyla 
özdeşleşti. Dergi ll. Meşrutiyet'ten sonra 
istanbul'da da okunur oldu; mizah dergi
lerinde (özellikle Cem' de) Molla Nasred
din'in etkisi açıkça görülmektedir. Zaman 
zaman Rus hükümeti tarafından kapa
tılan dergi üzerinde I. Dünya Savaşı'nın 
başlamasıyla hükümetin baskısı iyice art
tı. Ruslar, o dönemde Kafkasya'da ol
dukça güçlü bir akım haline gelmiş olan 
Türkçülük - İslamcılık düşüncesinin daha 
da gelişmesinden ve müslüman ahalinin 
Türkiye taraftarı tavır takınmasından 
çekiniyordu. Bu yüzden bölgedeki bütün 
Türk basını üzerinde büyük bir baskı ve 
kontrol oluşmuştu. Baskılara karşı daha 
fazla direnemeyen Mirza Celil Molla 
Nasreddin'i kapattı. Eşinin mülklerinin 
bulunduğu Ağdam'daki Kehrizli köyüne 
çekildi ve orada bazı eserleriyle ilgili ça
lışmalarına devam etti. 

1917 Bolşevik ihtilali'nden sonra kuru
lan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ömrü 
fazla olmadı. Azerbaycan Bolşevikleri için
de bulunan Ermeniler müslümanları ve 
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Türkler'i kitleler halinde ortadan kaldır
maya, Büyük Ermenistan'ı kurmak için 
katliamlar yapmaya başladılar. Hızla ge
lişen bu hadiseleri Kehrizli köyünde izle
yen Mirza Celil mücadeleyi sürdürmek için 
Tebriz'e göç etti; fakat kısa zaman için
de Türkler'in Tebriz'deki hürriyet hareke
ti ingilizler'in yardımıyla İran hükümeti 
tarafından bastırıldı. Bu olayın ardından 
Mirza Celil Molla Nasreddin'i Tebriz'de 
neşretmeye başladıysa da İran hüküme
tinin baskılarının gittikçe artması üzeri
ne 24 Mayıs 1921 'de Bakü'ye döndü. An
cak Kasım 1922'de aydınların baskısı ile 
Molla Nasreddin'i çıkarmasına. aynı yı
lın sonunda Yeni Yol adlı gazetenin re
daktörlüğünü yapmasına, Şark Kadını, 

Maarif ve Medeniyyet, Yeni Kend adlı 
yayın organlarında yazılar yazmasına izin 
verildi. Fakat yeni rejimin gözünde şüp
heli bir kişi olduğundan bir süre sonra 
Molla Nasreddin'in kontrolü elinden 
çıktı. Ondan habersiz yazılar yayımlanı 

yor, kendi yazdıkları bile değiştiriliyor, 
Azerbaycan Komünist Partisi mensupla
rı tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor
du. 192S'ten itibaren dergi "Hey' et-i Tah
r'iriyye" adına çıkarıldı; 1930'dan sonra 
Azerbaycan Mübariz Allahsızlar ittifakı' 
nın yayım organı haline getirildi. Dergi
nin kendisinden habersiz böyle bir cemi
yetin organı haline getirilmesi ve özellik
le "Allahsız" olarak adlandırılmasını Mir
za Celil kabul etmedi. Bu olayı sert bir şe
kilde eleştirerekMolla Nasreddin'in ka
patılmasını veya kendi adının dergiden 
çıkarılmasını istedi. Böylece toplam yir
mi beş yıl kadar yayımlanan Molla N as
re d din 1931 'de kapatıldı. Mirza Celil, 
hayatının son yıllarında çektiği sıkıntılar 
sebebiyle geçirdiği bir kalp krizi netice
sinde 4 Ocak 1932'de Bakü'de vefat etti. 
Mezarı aynı şehirdeki Fahr'i Kabristanı'n
dadır. 

Celil Mehmedkuluzade, Mirza Feth Ali 
Ah undzade'nin açmış olduğu çığırda iler
leyerek sadece re alist-demokratik -sati
rik edebiyat anlayışını geliştirmekle kal
mamış, Molla Nasreddin'in çatısı altın
da bu derginin adıyla anılan ve Ömer Faik 
Numanzade, Mirza Alekber Sabir, Neri
man Nerimanov, Abdürrahim Bey Hak
verdili, Ali N azmi gibi şahsiyetlerden olu
şan realist -demokratik ed e b 'i bir mektep 
kurmayı da başarmıştır. Azerbaycan mil
liyetçiliğinin oluşmasında onun ve arka
daşlarının büyük rolü vardır. 

Türkler'in Arap alfabesini bırakarak La
tin alfabesine geçmeleri gerektiğine ina-

nan Mirza Celil, "Eşeğin Kaybolması" adlı 
hikayesini Radloff'un ilm'i neşirlerde kul
l andığı Kiril harfleriyle yazmış, Şark-ı 

Rus gazetesinde Gaspıralı İsmail ile Me
hemmedağa Şahtahtlı arasında alfabe 
reformu üzerine başlayan tartışmayı ta
kip etmiştir. Bu tecrübelerinden Rus ih
tilalinden sonra da yararlanan Mirza Celil 
1924'te Yeni Elifba Komitesi'ne üye se
çildi. Bu faaliyetle ilgili olarak Sovyetler 
Birliği'nin özellikle Türk halklarının yaşa

dığı şehirlerde çeşitli görüşmelere ve top
lantılara katıldı, bu arada Azerbaycan 
edebiyatı ve kültürü hakkında konuşma
lar yaptı. Sovyetler'in amacı ileride değiş
tirilecek alfabe için zemin hazırlamaktı. 
Nitekim 1926 Bakü Türkoloji Kongresi'n
de bu mesele gündeme getirildi. 

idealist bir halkçı olan Mirza Celil top
lumdaki haksızlıkların. cehaletin, geri kal
mışlığın ortadan kaldırılmasını. kadınla
rın haklarına kavuşturulmasını. beylerin, 
hanların menfaatperest, fırsatçı din 
adamlarının cahil halkı sömürmelerinin 
önlenmesini istiyordu. Aydın geçinen yarı 
okumuşlar, idealsiz kişiler onun şiddetli 
tenkit ateşine hedef olmuştur. 

Azerbaycan edebiyatında modern hika
yeciliğin en güzel örneklerini veren Mirza 
Celil tiyatro eserleriyle de çığır açmıştır. 

Ölüler adlı dramında cehalet sebebiyle 
bütün hayati fonksiyonlarını yitirmiş, hu
rafelerin esiri olmuş, din şarlatanlarının 
elinde perişan hale gelmiş Azerbaycan 
toplumunu yaşayan ölülere benzetmiş ve 
bu hakikati cesaretle ortaya koymuştur. 
Eser 1916'dan itibaren Azerbaycan tiyat
rosunda birçok defa sahnelenmiştir. 
Anamın Kitabı adlı piyesinde ise Azer
baycan üzerinde tarihin her döneminde 
büyük ölçüde etkili olmuş üç muhitin, 
Osmanlı, İran ve Rus kültürünün zararlı 
etkilerini komik bir şekilde ele almış, bu 
üç ülkede okuyan üç erkek kardeşin şah
sında bir ailenin (Azerbaycan) nasıl için
den çıkılmaz duruma düşürüldüğünü an
latmıştır. 1918'de yazdığı Kamança (ke
mençe) adlı dramda Ermeni-Türk çatış

malarının emperyalizmin bir oyunu ol 
duğu ortaya konuluyor, iki komşu hal
kın ortak kültürel yönlerine dikkat çekili
yordu. 

Eserleri. 1903'te Şark-ı Rus'ta çıkan 
"Poçt (posta) kutusu" adlı bir hikaye ile ne
şir hayatına giren Mirza Celil, Türkçe ede
b'ive siyasiyazılarını Şark-ı Rus ve Molla 
Nasreddin gibi süreli yayınlarda neşret
miş, ayrıca Kaspi (Bakü), Tifliski Listok, 
Vozrojdeniye, Kavkazki Raboçi Listok 
gibi yayım organlarında Rusça yazıları 



çıkmıştır. Mirza Celil'in eserleri Sovyet 
döneminde derli toplu bir şekilde -yine 
de bazıları yok sayı larak- üç (Bakü ı 966-

1 967) ve altı ciltlik (Bakü ı 982- ı 985) külli
yatlar halinde. ayrıca münferit olarak da 
birçok defa basılmıştır. Yayımianmış 
eserlerinin başlıcaları şunlardır: Hikaye
ler. Poçt Kutusu (Tiflis 1905, 1912), Us
ta ZeynaJ(Tiflis 1906), GurbaneliBey 
(I 906), İran'da Hürriyet (I 906), Atlar 
Dayanak (I 907). Tiyatrolar. Ölüler ( Ba
kü I 925), Kamança (I 9 I 8), An amın Ki
tabı (I 9 I 9), Danabaş Kendinin Mekte
bi ( 1922), Deli Yığmçağı( ı 927). Hakkın

da yüzlerce araştırma yapılan ve birçok 
kitap yayımlanan Mirza Celil üzerine 
1990'1ı yıllardan sonra daha objektif araş
tırmalar. değerlendirmeler ortaya kon
muştur. Molla Nasreddin'le ilgili olarak 
da çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 
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beyli, Celil Memmedquluzade'nin Heyat ve Ya
radıcı lığının Esas Tarixleri, Bakı 1986; a.mıf., 
Celil Memmedquluzade : Mühiti ve Müasirleri, 
Bakı 1997; Zeyneıabidin Makas, Azerbaycan 
Dramaları, Ankara 1990, s. 180; Başlangıcın
dan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk 
Edebiyatları Antoloj isi: Azerbaycan Türk Ede
biyatı, Ankara 1993, IV, 153-155; Yavuz Akpı
nar, Azeri Edebiyatı Araştırmaları, istanbul 
1994; a.mlf .. "Ce Iii Me hemmed Kuluzade", 
TDEA , ll, 31; Yaşar Karayev. Belli Başlı Dönem
leri ve Zirve Şahsiyetleriyle Azerbaycan Ed e· 
biyatı, istanbul 1999; Mirze Celil ve Memmed
quluzadeler (Mektup/aşma) (haz. isa Hebibbey
li) . Bakı2003; "Memmedquluzade, Celil", Azer
baycan Sovet Ensiklopediyası, Bakı 1982, VI, 
494-496; "Memmedquluzade-Cavanşir, Hemi
de Xanım Ehmedbey Qızı", a.e., VI, 496. 
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MEHMET ALİ AYNİ 

(bk. AYNİ, Mehmet Ali). 
L _ı 

ı . . -, 
MEHMET EMIN EFENDI, Neyzen 

(bk. YAZlCI, Mehmet Emin). 
L _ı 

L 

MEHTER 
(.f&o) 

Osmanlılar'da 

resmi- askeri musiki takımı 
ve buna ait mehterhane teşkilatında 

görevli kişi. 
_ı 

Farsça'da "daha büyük, en büyük" an
lamına gelen mih-ter kelimesinin Türk
çeleşmiş şekli olan mehter (çoğu 1 u meh
teran). Osmanlı saray teşkilatında meh
terhane de denilen müsiki takımından 
başka yüksek rütbeli hizmetkar. kavas, 
Babıali çavuşu. rütbe-nişan müjdecisi 
( çaylak), at uşağı ve çadır uşağı" görevli 
sınıfları için de kullanılmıştır. 

Mehter teşkilatının geçmişi Türk ve İs
lam tarihinin en eski devirlerine kadar 
giderse de bunu ifade eden mehter ve 
mehterhane terimlerine ancak XVI. yüz
yıl Osmanlı belgelerinde rastlanır. Türk 
askeri mOsikisine dair ilk bilgiler VIII. yüz
yıla ait Orhun kitabelerinde bulunmakta 
ve burada hükümranlık sembolü "tuğ" 
ile birlikte geçen "köbrüge (kö'ürge; bk. 
Clauson, Dictionary, s. 690) kelimesiyle 
kös veya nevbet davulunun kastedildiği 
görülmektedir. Divanü lugiiti't-Türk'
teki, "Thğum tikip uruldı (tuğ dikilip nev
bet davulu vuruldu)" cümlesiyle (1, I 94- I 95) 

Türk hakanının sarayının önünde beyler 
için her gün 360 nevbet davulu vurdur
duğundan bahsedilirken kullanılan. "Han 
tuğ urdı" cümlesi de (lll, 127) yalnız tuğ 

kelimesiyle tuğ-davul ikilisinin (Cengiz 
Han'ın han lı k alaineti "tuk-gü'ürge"; bk. 
iA , Xl 1/2, s. 5) birlikte ifade edildiğini 
göstermekte ve bu cümlelerden, Gök
türkler'den beri devletin hakimiyet ala
metlerinden olan davut veya kösle hakan 
çadırı yahut sarayının önünde nevbet vu
rulması geleneğinin Xl. yüzyıl Türk-İslam 
devletlerinde de sürdürüldüğü anlaşıl
maktadır (geniş bilgi için bk. DAVUL). 

Savaşlarda müziklekendi askerlerini 
cesaretlendirirken düşmanı korkutma 
veya ürkütme anlayışının bütün eski ka
vimlerde mevcut olduğu kaynaklardan 
öğrenilmektedir. Aslı Aristo'ya nisbet 
edilen Kitabü 's-Siyase'de seslerin insan 
ruhu üzerindeki etkisi sebebiyle savaşlara 
müzikle gitmenin düşmanı korkutmaya 
yönelik olduğu ve ordularda bu işi yapa
cak teşkilatların bulundurulduğu husu
su üzerinde durulmuştur. Grekler'in sa
vaşlarda borazan ve lavta kullandıkları, 
Büyük İskender'in askeri mızıkasına da
vut ve yüksek sesli borular ilave ettirdiği 
bilinmektedir. Yine kaynaklarda Hintli-

MEHTER 

ler'in ve Partlar'ın düşmanlarını büyük 
davullar çalarak ürküttükleri bildirilmek
tedir. Cahiliye devri Arapları askerlerini 
eaşturmak için savaşlarda def çalarak 
kahramanlık şiirleri okuyan muganniye
lerden faydalanmışlardır; Bedir ve Uhud 
gazvelerinde de bu uygulama sürdürül
müştür. İbn Haldün'un belirttiğine göre 
askerlerini cesaretlendirrnek için bir çe
şit beste ile kahramanlık şiirleri okuyan 
Araplar savaşlarda müsiki icrasını başka 
kavimlerden öğrenmişler ve alem (sa ncak) 
dışındaki hükümranlık alametlerinin ba
şında yer alan askeri bandoyu Abbasiler 
zamanında muhtemelen Bizans'tan veya 
daha kuwetli bir ihtimalle İran'dan almış
lardır. İbn Haldun. oluşturulan müsiki 
heyetlerinin zaman içinde gelişip yaygın
laşarak Endülüs'e ulaştığını ve saz sayı
larının artıp çeşitlendiğini belirtmekte, 
Fatımiler'den Aziz-Billah'ın Suriye'yi fet
he giderken ordusunda SOO alem ve da
vul bulundurduğunu. Türkler'in de özel
likle davul sayısının çok olmasına ve kös 
kullanmaya önem verdiklerini bildirmek
tedir. Kutadgu Bilig ve Divanü lugii
ti't-Türk gibi eserlerle Firdevsi ve Niza
mi-i Geneevi gibi şairlerin şiirlerinden 
anlaşıldığına göre Xl. yüzyılda Orta Asya, 
Hindistan ve Ortadoğu'da yaşayan Türk 
toplulukları arasında tanınan küvrüg 
(kös). tabi (davul). borguy (boru). nay-i 
Türki (zurna) . çeng (zil) gibi sazların bazı 
küçük farklılıklarla Yemen'den Sudan'a, 
Hindistan'dan Endülüs'e kadar İslam 
dünyasının hemen her bölgesinde kulla
nılması bu konudaki etkileşimi göster
mektedir. Bu sazlar. eski askeri mızıka 
takımlarının günümüzdeki tek örneği 
sayılabilecek Türk mehter takımlarında 
kullanılan kös. davul, nakkare. zurna, bo
ru. zil ve çevganla hemen hemen aynıdır. 

XIX. yüzyıla kadar Türk ve İslam dev
letlerinin teşkilatlarında yer alan bando 
takımlarının barışta ve savaşta icra et
tikleri göreve "nevbet vurma", bu takım
Iara da "tablhane, nakkarehiine. mehter
hane"nin yanı sıra "nevbethiine" de de
niliyordu. Mehterhane sahibi olmak gibi 
nevbet vurdurmanın da bazı şartları var
dı. Müstakil devletler bu teşkilatları dile
dikleri gibi kurmakta ve günde beş na
maz vakti nevbet çaldırmakta iken bağlı 
devletler ancak tabi oldukları büyük dev
letin izniyle bunlara sahip olabilmekte ve 
sadece müsaade edildiği kadar nevbet 
çaldırabilmekteydi. Mesela Abbasi Hali
fesi Mu tl'- Lillah, nakkarehiine kurmak 
için kendisine başvuran Büveyhi Emiri 
Muizzüddevle'ye izin vermemiş. Halife 
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