
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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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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Tai'- Lillah da yine Büveyhller'den Adu
düddevle'nin sadece üç defa nevbet vur
durmasını uygun görmüştü. Tuğrul Bey, 
Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra hali
fe istediği unvaniarı ve hükümranlık ala
metlerini kendisine verdiğinde onun hem 
başşehrindeki sarayının hem de Bağdat'
taki Selçuklu hükümet konağının önünde 
günde beş vakit nevbet vurdurmasına 
müsaade etmişti. 

Tablhanelerin Emevller, Abbasller, Fa
tımller, Harizmşahlar, Gazneliler, Büyük 
Selçuklular, Anadolu Selçukluları, 11mur
lular, İlh anlılar, Memlükler ve Anadolu 
beyliklerinde mevcudiyetiyle savaşlarda 
ve törenlerdeki bazı faaliyetleri devrin 
kaynaklarına intikal etmiştir. Büyük Sel
çuklu Devleti'nin kuruluşu sırasında Tuğ
rul Bey'in Gazneli Sultan Mesud ile 430 

Ramazanında (Haziran 1039) ve bayram 
ertesinde yaptığı savaşlara şahit olan ta
rihçi Muhammed b. Hüseyin el-Beyhaki, 
tarafların tabihanelerinin vurduğu nev
betlerle etrafı dolduran kös, davul ve bo
razan sesleri yüzünden cihanın yerinden 
oynadığını ve Sultan Mesud'un orduga
hının saldırıya geçmesi sırasında nevbet 
seslerine karışan kılıç ve kalkan şakırtı
larıyla muazzam bir gürültünün dünyayı 
sardığını belirtmiştir (Köymen, Büyük 

Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, 1, 290, 292, 

294). Bu tasvir, tarafların askeri musiki 
takımlarının gücü ve savaş sırasında oy
nadıkları rol hakkında yeterli fikir ver
mektedir. Tuğrul Bey, halifeden günde 
beş vakit nevbet vurdurma iznini aldık
tan sonra tabihane takımını daha teşki
latlı hale getirmiş ve büyük devletlerde 
nevbetlerin ezan vakitlerinde vurulması 
adeti onun zamanında yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Mehmet Altay Köymen, Al
parslan dönemi Selçuklu saray teşkilatı 
hakkında bilgi verirken sultanın nevbet 
vurulması konusunda titiz davrandığını. 
ayrıca mGtat nevbetlerden başka her is
tediğin de de gönül rahatlatıcı, iç açıcı 
müzik (nevbet-i şadiyanT, nakkare-i şadmanT) 
çaldırdığını belirtmektedir (Alp Arslan 
veZamanı, II, 25-26). BüyükSelçuklular'
daki bu teşkilat daha sonra Anadolu Sel
çukluları'na, onlardan da Osmanlılar'a 
geçmiştir. 

Osmanlı mehterhane teşkilatının ku
ruluşu hakkında kesin bilgi yoktur. Bu
nun, Anadolu Selçuklu sultanının Osman 
Gazi'ye hakimiyet sembolü olarak tabi ve 
alem göndermesiyle başlatılması yaygın 
bir rivayet olmakla beraber vesikalarla 
tevsik edilememiştir. Bununla birlikte 
XIV. yüzyıl Anadolu topraklarında Osman-

Sultan lll. Murad'ın huzurunda mehteranı gösteren minyatürlü iki sayfa(Lokman b. Hüseyin,Şehinşahnilme,iü Ktp., FY, 
nr. 1404, vr. 61b-62') 
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lılar'ın yanı sıra teşkilat ve teşrifatta Sel
çuklular' ı örnek alan diğer beyliklerin de 
tam teşkilatlı olmasa bile savaşı yönlen
dirmek üzere savaş müziği çalan meh
terhaneye benzer çalgı takımlarına sa
hip olması gerekir. XV. yüzyılın başında 
ise Ankara Savaşı'nda çarpışan Yıldırım 
Bayezid'in ve Timur'un ordularının her 
ikisinde de savaş müziği çalındığı Niza
meddin Şami'nin Timur'un zaferlerine 
dair kaleme aldığı Zafername adlı ese
rindeki (s. 305 ı, "Gürga, nefir. borgu, 
nakkare sesleri sur-ı İsrafil gibi alemi 
kapladı" ifadesinden anlaşılmaktadır. 

Bu teşkilatta ilk ciddi gelişmenin Fatih 
Sultan Mehmed döneminde gerçekleşti
ğini söylemek mümkündür. Fetihten son
ra Demirkapı'daki nevbethaneyi Fatih 
kurdurmuş, ayrıca bir fermanla Eyüp, Ka
sımpaşa, Galata, Tophane, Beşiktaş, Ru
melihisarı, Yeniköy, Rumeliyenihisarı, Ka
vakyenihisarı, Beykoz, Anadoluhisarı, Üs
küdar ve Yedikule'de seher vaktiyle öğle 
ve yatsı namazlarından sonra günde üç 
nevbet çalınmasını emretmiştir. Kanuni 
Sultan Süleyman zamanında toprakların 
genişlemesiyle birlikte devlet teşkilatı da 
buna paralel olarak değiştiğinden vezir ve 
paşaların mehter kullanımına dair yeni 
düzenlemeler yapılmıştır. xvıı ve xvııı. 
yüzyıllarda bu kuruma özellikle musikişi
nas padişahlar tarafından ilgi gösterilmiş, 
bunlardan lll. Selim, ayrıntılarıyla dahi 
bizzat meşgul olarak Galata Kulesi ve 
Demirkapı nevbethanelerine ilk defa kös 
koydurmuştur. Mehterhane-i AI-i Osman, 
tabl-ı Osman!. tabl-ı AI-i Osman, cema
at-i mehteran-ı alem. mehteran-ı tabi ü 
alem-i hassa gibi adlarla anılan padişah 
mehterhanesi saltanat sancaklarını taşı
mak ve korumakla görevli alemdarlarla 
musiki icrasını gerçekleştiren tabi meh
terlerinden oluşuyordu. Alem mehterleri 
ve tabi mehterleri ayrı bölükler halinde 
düzenlenmişti. Çeşitli devirlerde 187 ile 
237 arasında değişen rakamlarla ifade 
edilen padişaha bağlı tabi ü alem meh
terlerinin sayısı savaş zamanı iki misline 
kadar yükseltiliyordu. Bu sayı, savaşlarda 
orduya katılan esnaf mehterleriyle paşa
ların mehter takımları da eklendiğinde 
binleri buluyordu. Tabi mehterlerinin ye
tişti rilmesinden ve idaresinden, mirale
min maiyetinde bulunan ve aynı zaman
da sazendebaşı da olan mehterbaşı ağa 
sorumlu idi; bu görevliye diğerlerinden 
ayırmak için hünkar mehterbaşısı. ser
mehteran, sermehteran-ı tabi ü alem-i 
hassa da deniliyordu. Tabi mehterleri 
köszenan, tabballn. nakkarezenan, zur-



nazenan. zencciyan. nefırlyan ve şakirdan 
bölüklerinden meydana geliyordu. Çev
gan taşıyanların ise (çevganlyan) yalnız 
icra sırasında mehtere katıldıkları . bunun 
dışında vezir iç ağlam başçavuşu ve ça
vuşlarının hizmetinde bulundukları bilin
mektedir. Acemiler bölüğü (şakirdan). 
daha çok acemi oğlanları arasından seçi
len ve Enderun'a devam eden yetenekli 
gençlerden oluşuyordu. 

Mehterlerin barındığı binalara meh
terhane, mehteranhane, mehter kışlası ; 

devamlı nevbet vurdukları yerlere de nev
bethan e denilmekteydi. Mehter kışiası 
büyük merkezlerde. mehterhaneler kü
çük kalelerde. nevbethaneler ise çeşitli 

yerlerde bulunuyordu. Evliya Çelebi Ana
dolu. Rumeli ve istanbul'un çeşitli yerle
rinde mehterhane bulunan kalelerden 
söz etmektedir (listesi için bk. Sanal, s. 
22-23) . Bu kalelerde nevbetin icrası için 
özel kuleler inşa edilmişti. Bunlar çalınan 
müziğin uzakyerlerden duyulmasını sağ
lamak amacıyla en yüksek yerlerde yapı
lırdı. Kaynaklarda XVIII. yüzyıldan itiba
ren Galata Kulesi'nin de mehterhane ile 
yangın gözetleyicilerine tahsis edildiğ i 

bildirilmektedir. 

Mehter takımında mevcut her sazın 
adedine "kat" adı verilir ve takımın bü
yüklüğü katlarla ifade edilirdi. Önceleri 
dokuzar adet davul, zurna, nakkare, bo
ru , zil ve çevgandan meydana gelen ve 
padişaha ait olan en büyük takıma "do
kuz kat mehter" deniliyordu. XVII. yüz
yılda bu mehterhane on iki kata çıkarıld ı 

(savaş sırasında yirmi dört kat) ve dokuz 
kat mehter sadrazamla üç tuğlu paşala
ra tahsis edildi. En küçük mehterhane
ler ise bir tuğlu paşalara verilen üç kat 
olanlardı. Her ne kadar kat sayıları çalgı 

sayılarına bağlı ise de bunu etkileyen çe
şitli çalgıların daima eşit sayıda olmadığı 

anlaşılmaktadır. Mesela Vehbi'nin Sur
name'sinde yer alan yürüyüş ve icra ha
lindeki bir mehter takımı minyat üründe 
(resim için bk. DİA, IX, 54; XXVI, 272) at 
sırtında sekiz davul, üç devenin s ı rtında 

altı (üç çift) kös ve yine at sı rtında çalınan 
altı çift zil ile altı boru görülmektedir. 
Buna göre kat sayısına esas teşkil eden 
çalgının davul olduğunu söylemek müm
kündür. Çünkü nevbet vurmanın , dolayı

sıyla mehterin ana unsuru davuldur. ni
tekim "vurmak" tabiri de doğrudan da
vulla ilgilidir. 

Resmi mehterlerden başka istanbul'
da "esnaf mehteri" denilen, halkı eğlen
dirmeyi iş edinmiş müzisyenler de vardı . 

Bunlar mehterbaşı vasıtasıyla tabi ü alem 

mehterleri teşkilatma bağlıydılar. Eğlen

ce yerlerindeki faaliyetlerinden ayrı ola
rak İstanbul'da resmi nevbethanelerin 
dışında kalan nevbet yerlerinde günde üç 
fasıl nevbet vururlar. gerektiğinde sava
şa da katı lı rlard ı. Meht erlerin kıyafetleri 
göz alıcı renklerde ve biçimlerdeydi. Ağa
lar. arkalarma cübbeden daha geniş ve 
kolları uzun bir elbise olan kırmızı kaput 
veya çuha biniş . bacaklarına kırmızı çuha
dan çakşı r. ayaklarına sarı mest-pabuç 
giyerler, başlarına kırm ızı kavuk üzerine 
sarık sararlardı. Çalgıcılar ise mor. laci
vert veya siyah çuhadan biniş. kırmızı 
bezden çakşır ve kırmızı mest-pabuç gi
yer, başlarına yeşil kavuk üzerine sarık 
sararlardı. Mehterlerin müzikleri ve göz 
alıcı kıyafetleri kadar kendilerine has tö
ren yürüyüşleri de dikkat çekiciydi. Yü
rümeye sağ ayakla başlanır, üç adımdan 
sonra durularak sağa dönülür, sonra sol 
ayakla tekrar yürümeye başlanıp üç adım
dan sonra ayn ı şekilde sola dönülürdü. 
Mehterlerin, kendilerini seyredenlere cep
he göstererek daha azametli görünmeyi 
ve seslerini daha geniş bir alana yaymayı 
hedefledikleri anlaşılan bu yürüyüş tarzı 
bazı çevrelerde, "çağdaş medeniyet yo
lunda alaturka zihniyetle ilerleme" anla
mı taşıyan ve tamamen yanlış olan "meh
ter gibi iki ileri, bir geri" sözünün ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. 

Tarihi geleneğe göre Osman Gazi'ye is
tiklal fermanının Söğüt'te bir ikindi vakti 
u laştığı kabul edildiğinden bunun hatı
rası olarak barış zamanlarında da meh
terhane her gün ikindi zamanı av parti
leri dahil padişah her nerede bulunuyor
sa huzurunda nevbet vururdu. Nevbeti 
cihada davet kabul eden Osman Gazi ay
rıca Selçuklu sultanına karşı hürmet 
göstermek için ayakta dinlediğinden bu 
uygulama Fatih 'in buna son vermesine 
kadar devam etmiştir. Padişah cülüsla
rında . kılıç alaylarında , zafer haberi gel
diğinde ve arefe divanlarında da nevbet 
vurulurdu. Hassa meht erleri savaşa pa-

Mehteran 
kıyafetlerini 

gösteren 
birresim 

(M. Şevket 

Paşa, 

Os ma niL 
Teşkilat 

ve Kıya{et-i 
A skeriyyesi, 

iüKtp., 
TY, nr. 9391) 
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dişah veya serdarla birlikte giderler. inti
kallerde saltanat sancaklarının arkasın
dan at sırtında çalar ak yol alırlardı. Sa
vaşa sadece padişah ve serdar-ı ekrem 
mehterlerinde bulunan kösler de götü
rülür ve çift olarak fil veya deve sırtında 
taşınırdı. Serdar-ı ekrem meht erinde kös 
bulunmasının sebebi, padişahların bizzat 
sefere çıkmadıklarında saltanat sancak
larını serdar-ı ekreme teslim etmeleriy
di; sancak münasebetiyle onun ayrılmaz 
eşi olan kösler de birlikte gidiyordu. Meh
terler, çarpışmalar başladığında askerin 
cesaretini arttırmak ve düşmana korku 
vermek için daha büyük bir coşkuyla 
çalarlar. özellikle kale muhasaralarında 
düşmanı uyutmamak amacıyla çalmaya 
surların dibinde sabaha kadar devam 
ederlerdi. Mehter takımı ordunun ric'at 
ve hatta bozgun hallerinde dahi görevini 
sürdürür. ancak en son birlik geri çekil
dikten sonra yerini terkederdi. Bundan 
dolayı mehterler l l. Viyana Kuşatması 
bozgunu sırasında da en arkadan ve ko
rumasız olarak çekildikleri için serdar-ı 
ekrem mehterhanesi dahil neredeyse 
bütün takımların çalgıları düşman tara
fından ele geçirilmiştir ve bugün çeşitli 
Avrupa müzelerinde sergilenmektedir. 

Mehter takımı nevbet vurmak üzere 
hilal şeklinde toplanır. ortada tabballn 
(tablzenan, davulcular), arkalarında zencci
yan (zilzenan. tilciler). tabbalinin sağında 
çevganiyan (çevganzenan. çevgancılar). so
lunda zurnazenan (zi.ırnacılar). çevganiya
nın yanında nefıriyan (boruzenan, borazan
cı lar) ayakta durarak ve zurnazenanın ya
nında nakkarezenan (nakkareciler) bağdaş 
kurmuş vaziyette oturarak yer alırlardı. 
Mehterbaşı ağa elinde bir zurna olduğu 
halde hilalin ortasına gelir ve "merhaba 
ey mehteraaan!" diyerek sağ eli göğsün
de hafifçe eğilip selam verirdi. Mehterle
ri n de aynı hareket le "merhaba meht er
başı ağa!" diye mukabele etmelerinden 
sonra mehterbaşı "hasduuur (aslı " rast 
dur" [doğru d ur]). nevbete salaaa!" (hazır 
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ol. haydi nevbet vurmaya) nidasıyla mehter
leri esas duruşa geçirir ve ardından han
gi makamda fasıl yapılacaksa onun veya 
çalınacak marşın adını "der fasl-ı ... " ifa
desiyle belirtip "haydi yallah!" komutuyla 
nevbet icrasını başlatırdı. Çevganzenler 
ellerindeki çevganların ı sağa sola, aşağı 
yukarı saliayarak icraya katıldıkları gibi 
zaman zaman "ala ala heey!" diye de ba
ğırırlardı. Nevbetler mehter gülbangi de
nilen dua ile son bulur. mehterler meh
terbaşına birer birer temenna ederek 
çekilir! erdi. 

Mehter gülbangi biri normal günler
deki nevbetlerden sonra okunan "eyyam-ı 
adiye gülbangi", diğeri ordunun sefere 
çıkışında ve savaş sırasında okunan "cenk 
gülbangi" olmak üzere iki çeşittir. Ey
yam-ı adiye gülbanginin metni şöyledir: 
"Allah Allaaah. celllü'l-cebbar. mulnü's
settar, haliku'l-leyli ve'n-nehar, la yezaı. 
zü'l-celal. Birdir Allah, O'nun birliğine, re
sul-i enbiya peygamberimiz cenab-ı Ah
med-i Mahmud-ı Muhammed Mustafa 
(bu ifade oku n u rken bütün mehterler el
leri göğüs lerinde olduğu halde rükCıa gider 
gibi eği lirler. padişah geldiğinde ise sade
ce baş eğmekle yetinirler). al-i eviad - ı re
sCıl-i mücteba imdad-ı rCıhaniyyetine. pl
ran, mürşidan, aşıkan, vasılln, hamele-i 
Kur'an. güzeştegan, ehl-i lman ervahı
na, avn ü inayetine; Hallfetü'l-İslam es
Sultan İbnü's-sultan'ın (padişahın ad ve 
lakap l a rı) ve bilcümle ehl-i İslam'ın necat 
ve saadet ve selametine; plrler, erenler, 
üçler, yediler, kırklar, göçenler demine, 

Topkapı Sarayı 'nda bir mehter gösterisi 
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devranına hCı diyelim, huuu!" Gülbank 
tamamlanınca davullar ve ziller şiddetle 
vurularak bütün takım dokuz defa "hQ" 
çeker (eğer varsa sonunda üç defa kös 
vurulur) ve tören sona ererdi. Cenk gül
banginin metni ise farklıydı: "ECızübillah. 

eCızübillah . Huda'ya şükr-i blchad. la ila
he iliallah el-melikü'I-hakku'I-mübln Mu
hammedün resuluilah sadıku'I-va'di'l

emln. İnna fetahna leke fethan müblna 
ve yensurake'llahu nasran azlza. Ey pa
dişah u hallfetullah-ı İslam, aleyke avnul
Iah. Sensin haris-i din-i mübln, haris-i şe
rlatullah. Uğrun açık olsun ey padişahım. 
ömr ü ikbalin mezld. Huda kılıcını keskin 
eylesin. nCır-ı şan-ı safvetini gün gibi be
dld. İşte furkan-ı adalet, işte seyf-i şeri
at. Tahtgah- ı mülkünü eylesin ta haşre 
kadar medld. Ruh-i pak-i fahr-i alemi 
hoşnCıd ettin; Hak gaza-yı ekberin etsin 
mübarek ve sa'id". Takımın içinden güzel 
sesli biri tiz perdeden. "Nasrun minalla
hi ve fethun karlb ve beşşiri'l-mü'min'in" 
ayetini okur ve üç defa "Allah" diyecek 
kadar durulduktan sonra bütün aletlerle 
beraber davullar ve kösler hafifçe vuru
larak devamlı nüans yapılırken hep bir 
ağızdan "Allah Allah" denir. Gülbankçi tiz 
sesiyle "Allah Allah" deyince susulur ve 
gülbank devam eder: "Eli kan, kılıcı kan, 
sinesi üryan, ciğeri püryan, meydan-ı şe
hadette Allah yoluna revan. Guzat u şü
hedaya cemal-i Hak görünür ayan. Kah
rımız. gazabımız düşmana ziyan, ya rah
man" denir ve eyyam-ı adiye gülbangin
deki "Birdir Allah ... " kelimeleriyle başla-

yan son kısımla devam edilerek "h u diye
lim hCı!" nidası ile gülbank bitirilir, ardın
dan da bazan "yektir Allah!" veya "ya fet
tah!" diye bağırılırdı. Bu gülbangin diğer 
bir metninde ise bitiş, "Kahrımız, gazabı
mız düşmana ziyan. Adüvden korkma
dık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da 
zafer va'dediyor hazret-i Yezdan. Uğrun 
açık olsun ey serdar-ı mücahid. H u da 
kılıcını keskin eylesin, ömrünü gün gibi 
bedld. Fahr-i alemi hoşnCıd ettin; Hak 
gaza-yı ekberin etsin mübarek ve sa'id" 
cümleleriyle olurdu. 

Mehter mOsikisi tamamıyla orüinal ve 
mill'i bir müsikidir. Mehter havaları, canlı 
ve hareketli nağmeleriyle askerlerin mil
neviyatı üzerinde son derece etkili olmuş 
ve Osmanlı ordusunun kazandığı zafer
lerde büyük rol oynamıştır. Günümüzde 
de bu mOsiki halk arasında mehter mar
şı. ceng-i harb'i. seymen havası, cirit ha
vası, koşu havası gibi adlarla yaşamakta 
ve milli gururu okşamaya, gerektiğinde 
vatanseverlik duygularını eaşturmaya 
devam etmektedir. Hekimbaşı Abdülaziz 
Efendi, MecmCıatü'l-letaii sandCıkatü'l

maô.rif adlı güfte mecmuasında "UsCı

lat-ı Mehteran-ı Alem" başlığı altında 
mehter mOsikisine ait yirmi beş usul is
mi vermektedir. Bugüne kadar tesbit 
edilmiş mehter usullerini Haydar Sanal 
şu şekilde sıralamıştır: Ahiati ve yarım 
ahlat'i, berefşan (berevşan). büyük hafif. 
ceng-i harbl, çember, darbeyn, darb-ı fe
tih, def. değişme, devr-i hind'i, devr-i ke
b'ir, düm sakil, düm devir. düyek, fahte 
ve fahte-i keblr, fer' (fer'-i muhammes). ha
fif (büyük hafif) ve n'im hafif (küçük hafif) . 
peşrev, revanl, saf, sakil, semai, sernal-i 
harbl, sernal-iraks (günümüzdeki aksak 
semai). Çeşitli mehter havalarına ait no
ta metinlerinin ana kaynakları, Ali Ufkl 
Bey'in MecmCıa-i Sô.z ü Söz adlı nota 
mecmuasıyla Kantemiroğlu'nun Kitô.bü 
İlmi'l-mCısiki ala vechi'l-hurCıfô.t adlı 
eseri ve XIX. yüzyılın ilk yarısında meh
terhanenin son çağını idr ak etmiş olan 
Hamparsum Limonciyan'ın kendi adını 
taşıyan n ota sistemiyle yazılmış mecmu
alarıdır. Günümüze ulaşan mehter hava
larının en eskileri XVI . yüzyılda yapılmış 
bestelerdir. Mehter müziğinin önemli 
bestekarları arasında Hasan Can Çelebi, 
Şahkulu, Nefir'i Behram Ağa. Em 'ir-i Hac, 
Il. Gazi Giray Han, Zurnazen Edirneli Da
ğ'i Ahmed Çelebi, Zurnazenbaşı İbrahim 
Ağa, Solakzade Ahmed Çelebi, Ham mali, 
Mehterbaşı Keman! Hızır Ağa, Şah Mu
rad (Sultan IV Murad) ve Müstakim Ağa 
en önde gelenlerdir. 



Avrupa'da müzik sanatının doruğa çık
maya başladığı XVI I. yüzyılın son çeyre
ğinde vuku bulan ll. Viyana Kuşatması 

sırasında şehrin etrafında çeşitli yerlerde 
gece gündüz nevbet vuran mehter takım
ları halk üzerinde çok etkili olmuş. meh
terlerin kıyafetleri kadar müzikleri de 
Batı'da bir moda meydana getirmiştir. 

Özellikle kuşatmanın olumsuz etkilerinin 
yavaş yavaş unutulmasından sonra XVIII. 
yüzyılda davul başta olmak üzere bazı 
mehter çalgıları veya eldeki örneklerden 
geliştirilen benzerleri orkestralara dahil 
edilmiş ve Glück, "üç Viyana klasiği" deni
len Mozart, Beethoven, Haydn ile Weber, 
Rossini ve Saint-Saens gibi ünlü beste
karlar "alla turca" (Türk tarz ı ) adını verdik
leri, Osmanlı askeri mOsikisini hatırlata
cak ritim ve nağme düzeni içinde bazı 
besteler yapmışlardır (bk. ALATURKA) . 

1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kald ı rılma

sıyla birlikte tabi ü alem mehterleri de 
lağvedilmiş ve yerine Avrupa bandosu 
örnek alınarak ihdas edilen Muzıka-i Hü
mayun getirilmiştir. Uzun bir aradan 
sonra yeni mehterhane, Ahmed Muhtar 
Paşa tarafından Mehterhane-i Hakanı 
adıyla 1914'te M üze-i Askerl-i Osmanl'ye 
bağlı olarak kurulmuş ve mehterbaşılığa 
Eyyübl Ali Rıza Bey (Şengel) getirilmiştir. 
Eski marşlar unutulduğundan Ali Rıza 
Bey ilk iş olarak kendi besteleriyle Mual
lim İsmail Hakkı Bey, Hoca Kazım (Uz) ve 
Kaptanzade Ali Rıza Bey gibi bestekarla
rın yaptıkları bestelerden yeni bir reper
tuvar oluşturmuş, buna klasik fasılları da 
dahil etmiştir. Ancak Cumhuriyet'in ku
rulmasından sonra yeni Askeri M üze ida
resine devredilen bu takım 193S'te bir 
defa daha lağvedilmiştir. 

Cumhuriyet döneminin ilk mehter ta
kımı, 1952 yılında Genelkurmay Başkanı 
Nuri Vamut tarafından altı kat olarak 
kuruldu ve 29 Mayıs 19S3'te düzenlenen 
İstanbul'un fethinin SOO. yılı kutlama t ö
renlerine katılıp halkın büyük bir heye
canla ortaya koyduğu beğenisiyle karşı
landı. Bu takımın yerine 1968'de zama
nın Askeri M üze müdürü Sabahattin Do
ras'ın teklifiyle dokuz katlı bir mehter ta
kımı oluşturuldu. Bu takım halen Askeri 
Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'na 
bağlı Mehteran Bölüğü adı altında faali
yet göstermektedir. Ayrıca Kültür Bakan
lığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Toplulu
ğu'nun ve bazı belediyelerin bünyesindeki 
mehter takımları da bu tarihi kültür mi
rasını yaşatmak amacıyla çalışmalarını 

sürdürmektedir. 
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1 O Haziran 1912'de Basel kantonu
na bağlı Gelterkinden'de doğdu. Lise 
öğrenimin i Basel'deki Humanistisches 
Gymnasium'da tamamladı. 1932'de Ba
sel Üniversitesi'ndeki Semitische und 
Griechische Philologie und Assyriologie 
bölümüne kaydoldu, kısa bir süre sonra 
lslamwissenschaft bölümüne geçti. Ru
dolf Tschudi'nin tavsiyesiyle 1935 yılında 
araştırmalarda bulunmak üzere İstan
bul'a gittiğinde Hellmut Ritter'in yanında 
yazmalar üzerine çalıştı. 1936-1937 öğ
retim yılında Rudolf Tschudi'nin yöneti
minde hazırladığı Die Vita des Scheich 
Aba IsJ:ıiiq al-Kazarani adlı teziyle dok
tor unvanını aldı. 1937'de İstanbul'a gide
rek oradan İran'a geçti; bir süre Tahran, 
İsfahan ve Şlraz'da kaldı. 1938'de Nec
meddln-i Kübra'ya dair hazırladığı bir ça
lışmayla Basel Üniversitesi'nden ödül ka
zandı. Aynı yıl tekrar İstanbul'a gitti ve 
tasawufla ilgili yazmalar hakkında çalış

malarına devam etti. 1941 'de, XII. yüz
yılda yaşayan kadın şairlerden Mehsetl-i 
Geneevi üzerine hazırladığı çalışmasıyla 
doçent, 1946'da profesör oldu. İskende
riye'deki Parfık Üniversitesi'nden aldığı 
bir davet üzerine Mısır'a gidip burada 
1948 yılına kadar Parsça okuttu. Ertesi 
yıl hacası Rudolf Tschudi'nin yerine Ori
entalische Philologie kürsüsünün başkan
lığına tayin edildi. 19S9'da ilmi çalışma
larda bulunmak için dokuzaylığına İran'a 
gitti. 1982 yılında emekli oluncaya kadar 
üniversitedeki görevine devam etti. 
Emekliliğinden sonra ilmi çalışmalarını 
evinde sürdürdü. 1 O Haziran 1998'de do
ğum gününde Basel'de öldü. 

Pritz Meier'e 1974'te Tahran Üniversi
tesi ve 1992'de Preiburg Üniversitesi ta
rafından fahrl doktora unvanı verildi. 
1984'ten itibaren Deutsche Morgenlan
dische Gesellschaft'ın şeref üyesi olan 
Meier, Heidelberger Akademie der Wis
senschaften'ın da üyesiydi. Meier'in alt-
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