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Nakd kelimesi fýkýhta “para, iki tarafa
borç yükleyen akidlerde bedelin peþin ol-
masý ve para borçlarýnda ödeme” anlam-
larýna gelir. 1. Para Anlamýnda. Nakit keli-
mesi (çoðulu nukud) iktisadî kýymetlerin
ölçülmesi ve mübadelesine yarayan ve öde-
me vasýtasý iþlevini gören parayý belirtmek
için kullanýlýr. Dar anlamda para bir ülkede
tedavülde bulunan millî parayý, geniþ an-
lamda hem bunu hem yabancý ülke parala-
rýný ifade eder. Hz. Peygamber ve Hulefâ-yý
Râþidîn döneminde tedavülde bulunan pa-
ra genellikle Bizans’ýn altýn dinarý ile Sâsâ-
nîler’in gümüþ dirhemi idi; “nakdân” de-
nildiðinde bu iki para kastediliyordu. Hat-
ta Abdülmelik b. Mervân zamanýna kadar
(685-705) yerli para darbedilmediðinden
dinar tedavülünün hâkim olduðu Þam ve
Mýsýr yöresi halký “ehlü’z-zeheb”, dirhem
tedavülünün hâkim olduðu Irak yöresi hal-
ký “ehlü’l-verýk” diye anýlýyordu. Ýki para ara-
sýnda deðer yönünden 1/10’luk bir oran bu-
lunduðu için Hz. Ömer, Resûl-i Ekrem’in
deve üzerinden belirlediði diyetin karþýlýðý-
ný 1000 dinar ve 10.000 dirhem þeklinde
tesbit etmiþtir (el-Muva¹¹aß, “.Ukul”, 2; ay-
rýca bk. DÝNAR; DÝRHEM).

Tedavüldeki paralar sikke halinde de ol-
sa farklý aðýrlýklarda bulunduklarý, zaman-
la aþýndýklarý veya kýrpýldýklarý için sayý ile
deðil tartýyla iþlem görmekteydi (Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî, V, 17). Ödeme-
lere esas teþkil eden bu paralarýn yaný sýra
ufaklýk para olarak çeþitli madenlerden,
özellikle bakýrdan deðiþik aðýrlýklarda kesil-
miþ felsler de zaman içinde tedavüle çýk-
mýþtýr. Geniþleyen Ýslâm coðrafyasýnda baþ-
ta altýn ve gümüþ olmak üzere çeþitli me-
tallerden kesilmiþ farklý aðýrlýk ve þekiller-
de madenî paralar (akçe, mangýr) tedavül
imkâný bulmuþtur. Klasik fýkýh eserlerinde
nakitle ilgili dinî hükümler iþlenirken bu
madenî paralar esas alýnmýþtýr. 1929 dün-
ya ekonomik buhranýndan sonra metal sis-

teminden kâðýt para sistemine geçilmiþ ve
artýk para denilince kâðýt para ve ufaklýk
metal para anlaþýlýr olmuþtur. Kâðýt para-
nýn deðerinin itibarî, yani gerçek kýymeti-
nin temsil ettiði deðerle mukayese edile-
meyecek kadar düþük olmasý pek çok ik-
tisadî ve hukukî problemi de beraberinde
getirmiþtir (bk. PARA).

Tedavülden kalkma ve deðer dalgalan-
malarý gibi parasal olaylarýn borç iliþkileri-
ne etkisi fakihleri meþgul eden bir mesele
olmuþtur. Metal para tedavülünün cârî ol-
duðu dönemlere ait eserlerde tedavülden
kalkma olayýnýn borç iliþkilerine etkisi ka-
bul edilmiþ ve çeþitli çözümler geliþtirilmiþ-
tir. Fakat deðer dalgalanmalarýnýn borç iliþ-
kilerini etkilemesine pek sýcak bakýlmamýþ-
týr. Metal para dönemine ait yaklaþýmlar
kâðýt para dönemi problemleri için tat-
minkâr bulunmamýþ ve yeni çözüm ara-
yýþlarý baþlamýþtýr. Bu baðlamda para de-
ðerindeki dalgalanmalara karþý döviz de-
ðeri, altýn deðeri veya eþya deðeri kaydý
gibi alacaklýyý koruyan birtakým tedbirler
geliþtirilmiþtir. Bu kayýtlar ödemenin mem-
leket parasý üzerinden yapýlmasý, fakat
ödenecek miktarýn belli bir miktardaki dö-
vizin, altýnýn yahut belirli mal veya malla-
rýn ödeme veya vade tarihindeki deðeri-
ne göre belirlenmesi üzerinde anlaþmayý
ifade eder. Altýnla ifa kaydý ise altýn deðeri
kaydýndan farklý olup iki þekilde gerçekle-
þebilir. Birinci þekilde asýl borç altýn dýþýn-
da bir þey, daha çok bir para borcu olarak
doðmakta, ancak taraflar bu para borcu-
nun doðumu sýrasýnda ne kadar altýna te-
kabül ediyorsa o miktarda altýnýn ifa edi-
leceði hususunda anlaþmaktadýr. Özellik-
le karz iþleminde bu yola, ödünç verenin
ödünç verdiði paranýn o günkü alým gücü-
nü muhafaza etmesi amacýyla baþvurur.
Vadeli sarf iþlemi mahiyetinde olduðun-
dan fýkýhta bu tür anlaþmalar tecviz edil-
memiþtir. Altýnla ifa kaydýnýn ikinci þeklin-
de ise borcun konusu borç iliþkisi kurulur-
ken altýndan ibarettir; bir baþka þeyin al-
týna çevrilmesi söz konusu deðildir. Bey‘
akdinde semen, kira akdinde kira bedeli
altýn olarak kararlaþtýrýlabileceði gibi karz
akdinde mukriz belli miktarda altýný ödünç
verebilir. Bu durumlarda borçlunun ifa
edeceði edim altýndan ibaret olur. Miktar
ve nitelik yönünden yeterince belirlenmiþ
olan altýnýn bu þekilde akiddeki edimlerden
birine doðrudan konu yapýlmasýnda fýkhî
açýdan sakýnca yoktur. Dövizle ifa kaydý
hakkýnda da kýyasen ayný sonuca varýlabil-
mektedir.

Nakit, mal varlýðýnýn aktif kýsmýný oluþ-
turan kalemlerden biri olup iktisadî anlam-

mud ve Abdülmecid’e sadece nakîbüleþraf
kýlýç kuþandýrmýþtýr. Padiþahýn bizzat se-
fere katýldýðý zamanlarda nakîbüleþraf da
bir kýsým sâdât ile iþtirak eder ve sancak-ý
þerifin yanýndan ayrýlmazdý. Diðer seferler-
de ise nakîbüleþrafý temsilen alemdar ka-
týlýr ve sancaðý taþýrdý. Bu durumda nakî-
büleþraf ordunun uðurlanmasý ve karþý-
lanmasý törenlerine iþtirak ederdi.

Seyyid ve þerifler özel kýyafet giyerlerdi.
Bunun için Osmanlý öncesi dönemde yeþil,
siyah ve kýrmýzý gibi farklý renklerin seçil-
diði görülür. Osmanlý döneminde ise Ab-
bâsîler’de baþlayan ve daha sonra sýkça
kullanýlan yeþil sarýk giyme âdeti düzenli
biçimde uygulandý. Hatta Osmanlýlar, ye-
þil rengi þeriflerin alâmeti saydýklarýndan
Mekke emîri olan þerife gönderilen nâme-
lerin keselerinin, hil‘atlerin ve harvanîlerin
yeþil renkte olmasýna özen gösterirlerdi.
Nakîbüleþrafýn resmî elbisesi XVIII. yüzyýl-
dan itibaren kazasker elbisesiyle ayný olup
en belirgin farký kavuðu üzerine yeþil sar-
masýydý. Nakîbüleþraflýk hilâfetin ilgasýyla
birlikte kaldýrýlmýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Taberî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl), IX, 266; Mâverdî, el-
Ahkâmü’s-sultâniyye: Ýslâmda Hilâfet ve Dev-
let Hukuku (trc. Ali Þafak), Ýstanbul 1976, s. 104-
107; Safedî, el-Vâfî, VII, 65-66; Mecdî, Þekåik
Tercümesi, II-V, bk. Ýndeks; Defterdar Sarý Meh-
med Paþa, Zübde-i Vekåyiât (nþr. Abdülkadir Öz-
can), Ankara 1995, bk. Ýndeks; Ahmed Rifat, Os-
manlý Toplumunda Sâdât-ý Kirâm ve Nakibü-
leþrâflar: Devhatü’n-nukabâ (haz. Hasan Yüksel –
M. Fatih Köksal), Sivas 1998; Uzunçarþýlý, Ýlmiye
Teþkilâtý, s. 161-172; a.mlf., Mekke-i Mükerreme
Emirleri, Ankara 1972, s. 4-12; L. S. Schilcher,
Families in Politics: Damascene Factions and
Estates of the 18th and 19th Centuries, Stuttgart
1985, s. 109, 124-131, 194-211; Mübahat S. Kü-
tükoðlu, “Lütfi Paþa Âsafnâmesi”, Prof. Dr. Be-
kir Kütükoðlu’na Armaðan, Ýstanbul 1991, s.
98; M. Winter, Egyptian Society under Ottoman
Rule: 1517-1798, London 1992, s. 185-195; a.mlf.,
“The Ashraf and Niqabat al-Ashraf in Egypt in
Ottoman and Modern Times”, AAS, XIX (1985),
s. 17-41; Walid al-Arid, XIX. Yüzyýlda Cebel-i Nab-
lus (doktora tezi, 1992), ÝÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, s. 46-59; Abdeljelil Temimi, Etudes sur les
relations arabo-ottomanes et turques, Zagho-
uan 2000, s. 17-24; Murat Sarýcýk, “Osmanlý Dev-
leti’nde Nakîbül-Eþrâflýk Kurumu”, Türkler (nþr.
Hasan Celal Güzel v.dðr.), Ankara 2002, X, 385-
393; a.mlf., Osmanlý Ýmparatorluðu’nda Nakî-
bü’l-Eþrâflýk Müessesesi, Ankara 2003; Zafer
Erginli, “Osmanlý Devleti’nin Ýlk Resmî Nakîbül-
Eþrafý Olan Bir Derviþ: Seyyid Natta‘”, Gümüþ-
lü’den Günümüze Osmanlý Kültüründe Bursa
(haz. Hasan Basri Öcalan), Ýstanbul 2003, s. 138-
148; Hakan T. Karateke, Padiþahým Çok Yaþa:
Osmanlý Devletinin Son Yüzyýlýnda Merasimler,
Ýstanbul 2004, s. 33-34, 58-60, 79, 96, 224; Rü-
ya Kýlýç, Osmanlýda Seyyidler ve Þerifler, Ýstan-
bul 2005, tür.yer.; Ali Emîrî, “Hâdim ve Hâfýz-ý
Emânât-ý Mübâreke ...”, Osmanlý Tarih ve Ede-
biyat Mecmuasý, sy. 19, Ýstanbul 1335, s. 420



325

dir, asýl maksat o maddenin temsil ettiði
parasal özelliktir. Bu sebeple para borçla-
rýnda cins borçlarýndan farklý olarak sade-
ce miktarýnýn bilinmesiyle maksat hâsýl
olur (Serahsî, XV, 40). Borçlanýlan miktarýn
ödenmesiyle ifa gerçekleþir. Bu miktar çe-
þitli deðerdeki para birimlerinden oluþtu-
rulabilir.

Mutlak olarak belirtilen para akdin yapýl-
dýðý yerde tedavülde bulunan hâkim para-
dýr (memleket parasý). Orada farklý deðere
sahip birden fazla para tedavülde bulunu-
yor ve hepsi ayný þeklide kabul görüyorsa
akid yapýlýrken bunlardan hangisinin kas-
tedildiðinin belirtilmesi kaçýnýlmaz hale ge-
lir. Aksi takdirde edim meçhul kalacaðýn-
dan akid geçersiz olur. Haksýz fiil sonucu
telef olan þeyin deðeri ve zevcenin nafa-
kasý gibi akid dýþý kaynaklardan doðan
para borçlarý da memleket parasý ile be-
lirlenir (Burhâneddin ez-Zerkeþî, II, 428) ve
ödeme buna göre yapýlýr. Fakat taraflar
ödemenin yabancý para üzerinden yapýl-
masýný kararlaþtýrabilir ve bu durumda ifa
borcun ancak belirtilen para cinsinden
ödenmesiyle gerçekleþir. Para borcu kural
olarak nakden ödenir. Baþka bir yöntem-
le yapýlacak ifayý alacaklý reddedebilir.

Para, bey‘ akdinde ferden tayin edilme-
yen karþý edimi ifade eden semen terimiy-
le özdeþ olmadýðýndan bu edim paradan
baþka bir þey olabilir. Türk hukuk doktri-
ninde ise semenin mutlaka para olmasý
gerekir; aksi takdirde yapýlan akid artýk
trampa olur, bedellerden birinin mislî mal
olmasý ve nev‘an tayin edilmesi buna en-
gel deðildir. Ýslâm hukukunda trampa, fer-
den tayin edilen bir þeyin yine ferden ta-
yin edilen baþka bir þeyle mübadelesi kar-
þýlýðýnda kullanýldýðý için semen terimi pa-
radan daha geniþ bir kapsama sahiptir.
Ayrýca altýn ve gümüþ fýkýhta mutlak an-
lamda para sayýlýrken bunlar günümüzde
birer mal telakki edilmektedir. Bu sebeple
bir tarafta herhangi bir mal, diðer tarafta
gümüþ veya altýn olacak þekilde yapýlan bir
mübadele Ýslâm hukukunda mutlak bey‘
kabul edilirken Türk hukuk sisteminde yi-
ne trampa sayýlmaktadýr. Ýslâm hukukun-
da semenin mutlaka para olmasý gerek-
mediðinden mislî bir mal da peþin öden-
mek üzere bedel olarak kararlaþtýrýlabilir.
Ancak akid sýrasýnda mislî mal dýþ âlemde
taraflarca somutlaþtýrýlmýþsa artýk o mal
borcun konusu olarak belirli hale gelir ve
mebî‘ gibi iþlev görür. Þâfiî, Ahmed b.
Hanbel ve Züfer’e göre özellikle bey‘ akdin-
de bedelin para olmasý durumunda da ta-
yin edilen para ferden muayyen hale gelir.
Züfer dýþýndaki Hanefîler’le Mâlikîler’e gö-

re ise mislî maldan farklý olarak para ta-
raflarca tayin edilse bile taayyün etmez
(Kâsânî, V, 233; Karâfî, III, 255-257).

2. Peþin Anlamýnda. Fýkýhta nakit keli-
mesi zarf olarak kullanýldýðýnda iki tarafa
borç yükleyen akidlerde bedel konumun-
daki borcun peþin olmasýný ifade eder.
Özellikle ifa zamaný belirtilmeden yapýlan
bir akidde bedelin peþin mi vadeli mi olaca-
ðý tartýþýlýrken aksini gösteren bir durum
yoksa bedelin nakden (peþin) ödenmesi ge-
rektiði belirtilir. Bu baðlamda nakit müec-
celin karþýtý olup borcun muaccel olmasý
demektir. Taraflar borcun muaccel veya
müeccel olduðunda anlaþmazlýða düþer-
se, meselâ alýcý semenin müeccel, satýcý
muaccel olduðunu iddia ederse akdin ya-
pýldýðý yerdeki örfe uygun olan iddia kabul
edilir. Her iki tarafýn iddiasý örfe uygunsa
ve satým konusu þey mevcutsa taraflar
karþýlýklý yemin eder ve akid feshedilir. Mal
mevcut deðilse yemin ettirilerek alýcýnýn
sözü kabul edilir.

3. Ödeme Anlamýnda. Nakit kelimesi
“para borçlarýnýn ödenmesi” anlamýnda da
kullanýlýr. Bu durumlarda nakit ifanýn özel
bir türü olan para borcunun ödenmesi ey-
lemini, yani ifanýn borçluya ait olan yönünü
ifade eder. Ýfanýn alacaklýya ait olan yönü
ise kabz olarak isimlendirilir.
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da bir mal deðildir. Malýn en belirgin özel-
liði fayda saðlamasý, yani ihtiyaçlarý doð-
rudan tatmin etmesidir. Para ise ancak
ihtiyaç tatminine aracýlýk eder. Ýbn Kay-
yim, bu noktaya dikkat çekerken paranýn
bizâtihi amaçlanan bir nesne olmayýp bu
nitelikteki mallara ulaþtýrmasý için talep
edildiðini, kendi maddesi maksut bir mal
haline gelirse sosyal düzenin bozulacaðý-
ný belirtir (Ý £lâmü’l-muvaššý£în, II, 157).

Fýkýhta mal tasnifi yapýlýrken para özel-
liði taþýyanlar için “nukud”, para dýþýnda
kalan menkul mallar için “urûz” terimleri
kullanýlmýþtýr. Para özelliði taþýyan ve mis-
lî mal kabul edilen altýn ve gümüþ aðýrlýk
ölçüsüyle tedavül ediyorsa mislî -veznî, sa-
yýyla tedavül ediyorsa mislî -adedî grubu
içinde yer alýr. Altýn ve gümüþ ister külçe
halinde ister mâmul halde bulunsun çok
defa sikke para hükümlerine tâbi tutul-
muþtur. Altýn ve gümüþün de içinde yer al-
dýðý altý kalem malýn birbiriyle deðiþtiril-
mesi durumunda peþin ve eþit miktarda
olmasýný emreden hadisteki altýn ve gü-
müþ mübadelesiyle ilgili faiz yasaðý hük-
münün gerekçesi Þâfiîler, Mâlikîler ve Han-
belîler tarafýndan para olma özelliði (se-
meniyyet) þeklinde belirlenmiþtir. Öte yan-
dan paranýn belli bir fazlalýkla borç veril-
mesi veya vadesi gelen borcun belli bir
fazlalýk karþýlýðýnda vadesinin uzatýlmasý
faiz olarak nitelendirilmiþ ve geniþ tartýþ-
malara konu olmuþtur. Zekâta tâbi mal-
larýn tasnifinde nakit emvâl-i bâtýna ola-
rak nitelenenler içinde yer alýr. Borçlar hu-
kukunda nakit, hukukî iþlemlere konu ol-
masý yanýnda haksýz fiil sorumluluðunda
kýymet tazmini meselelerinde önem ka-
zanýr. Tazminat hukukunda prensip ola-
rak mislî mallarýn tazmini misliyle, kýyemî
mallarýn tazmini kýymeti üzerinden yapý-
lýr.

Para iki tarafa borç yükleyen akidlerde
daima semen konumundadýr. Sarf akdin-
de her iki bedel de para olduðundan ikisi
de semen konumundadýr ve faiz kapsamý-
na girmemesi için iki bedelin akid mecli-
sinde peþin ödenmesi gerekir. Para -mal
mübadelesinde para her hâlükârda semen
konumundadýr. Bey‘ akdinde para semen,
satýma konu olan mal ise mebî‘dir. Selem
akdinde peþin ödenmesi gereken bedel
paradan ibaret olmasa bile semen konu-
mundadýr. Mudârebe sermayesinin para
veya para cinsinden bir þey olmasý gere-
kir.

Para borçlarýnda edim daima belirli bir
meblaðý ifade eder. Parayý temsil eden
maddenin bizâtihi kendisi maksut deðil-
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vul olup “zahme” veya “tokmak” adý veri-
len ahþap çubuklarla çalýnýr. Kâse de deni-
lebilecek bu davullardan biri diðerine göre
daha küçük ve derisi daha incedir. Nakka-
renin boyutlarý için kesin rakam vermek
zordur. Ancak çapý için en yaygýn ölçünün
25-35 cm. olabileceði söylenir. Derinliði
genellikle çapýn yarýsý kadardýr veya daha
derindir.

Mehterhânede kullanýlan dev kâse da-
vullar “kös” (kûs) adýyla anýlýr. Küçük kös
olarak da nitelenebilecek olan nakkareyi
çalana “nakkarezen” veya “nakkareî” de-
nir. Mehterhâne nevbet düzeninde nakka-
rezenler zurnazenlerin yanýnda baðdaþ
kurmuþ vaziyette oturarak çalarlardý. Yü-
rüyüþ halinde at üzerinde iseler nakkare-
leri eyerlerinin önüne, yaya iseler bir ku-
þakla bellerine baðlarlardý. Yürüyüþte sol
pazu üstüne yerleþtirilerek çalýnan daha
küçük nakkareler de yapýlmýþtýr. Bu kü-
çük nakkarelerin birine sol eldeki ince çu-
bukla zayýf, diðerine sað eldeki daha kalýn
çubukla kuvvetli zamanlar vurulurdu. Kü-
çük nakkareler bazý dergâhlarda kullanýlan
ve “nevbe” adý verilen çalgýlarý andýrýr. Ayný
adla dairenin yanýnda ikincil bir ritim çal-
gýsý olarak da kullanýlmýþ olan nakkare es-
ki Ýstanbul’da açýk hava eðlencelerinde,
özellikle düðünlerde çalan “mehter-i bîrûn”
adlý mûsiki takýmýnýn baþlýca ritim sazýydý.

Tarikat toplantýlarýnda ve özellikle Mev-
levî mûsikisinde önemli bir yeri bulunan
nakkareye Mevlevî dergâhlarýnda kudüm
adý verilmiþtir. Evliya Çelebi’nin, Seyahat-
nâme’sinde dinî törenlerde çalýnan sazlar
içerisinde sýk sýk nakkareden bahsetmesi-
nin yaný sýra XVII. yüzyýl ortalarýnda yetiþ-
miþ nakkarezen Ali Çelebi, Sâdýk Çelebi ve
Üsküdarlý Sâlih Çelebi gibi kudümzenler-
den söz etmesi, kudüm ve nakkare adlarý-
nýn ayný çalgýnýn farklý çevrelerdeki isim-
leri olduðunun bir delili sayýlmalýdýr (bk.
KUDÜM).
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XIX. yüzyýla kadar
Türk ve Ýslâm devletlerinin

teþkilâtlarýnda yer alan
bando takýmlarýna verilen

isimlerden biri
(bk. MEHTER).
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Çeþitli maddeler üzerine
resim ve süsleme yapan sanatkâr,

ressam, iþlemeci.
˜ ™

Sözlükte “birden fazla renkte boyamak,
iðne veya özel aletlerle iþleme yaparak süs-
lemek” anlamýndaki nakþ kökünden türe-
yen nakkaþ bu iþi meslek edinenlere ve-
rilen unvandýr. Bu unvan aslýnda hakkâk,
oymacý, tezhip ustasý gibi sanatçýlarý da
içermekle birlikte tarihte daha çok “res-
sam, minyatür ressamý” mânasýnda kul-
lanýlmýþ, bez ve kumaþ üzerine iðneyle iþ-
leme yapanlara, motif nakþedenlere de
nakþbend denilmiþtir. Nakkaþ kelimesi,
daha çok minyatür ressamlarý için kullanýl-
maya baþlandýðý Emevî sonrasý dönemler-
de kitap sanatýndaki müzehhip, siyahka-
lem, musavvir, þebihnüvis, meclisnüvis,
cetvelkeþ, renkzen ve tarrâh gibi deðiþik
iþler yapanlarýn tamamýný kapsamýna al-
mýþtýr. Bununla beraber genellikle minya-
türcülere musavvir, tezhip yapanlara mü-
zehhib ve boyasýz çalýþma yapanlara tarrâh
adý verilmiþtir.

Nakýþ kelimesi, ilk dönem Ýslâm kaynak-
larýnda mühür olarak kullanýlan “yüzük
üzerindeki yazý ve resimler” anlamýnda
geçmektedir. Kettânî’ye göre Hz. Peygam-
ber’in yüzüðünün nakþý hakkýndaki rivayet-
ler Medine’de o dönemde bir nakkaþýn var-
lýðýný göstermektedir (et-Terâtîbü’l-idâriy-
ye, II, 292). Kaynaklarda nakkaþlara üze-
rinde çalýþtýðý materyal veya eþyaya göre
“nakkaþü’l-fidda, nakkaþü’z-zeheb, nakka-
þü’s-sikke, nakkaþü’l-hicâre” gibi adlar ve-
rilmiþtir. Meselâ mûsikiþinas Ýbn Süreyc’in
mugannî damadý Ebû Mes‘ûd Saîd’in ayný
zamanda nakkaþ olduðu ve Ebûkubeys’-
te taþtan tencere (bürme) yaptýðý rivayet
edilir (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, V, 70; Safe-
dî, XV, 261). Eþ‘arî kelâmcýsý Ebû Ca‘fer
Muhammed es-Sülemî de “nakkaþü’l-fid-
da” idi (Hatîb, I, 325; Ýbnü’l-Cevzî, VII, 151).
Mugýre b. Þu‘be’nin Ýranlý Mecûsî kökenli
kölesi Ebû Lü’lü’ün demircilik ve maran-
gozluk yanýnda nakkaþlýk da yaptýðý riva-
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Ýfasý, Ýstanbul 1998, s. 72-80, 148-151; R. Sava-
tier, “Paranýn Deðerden Düþmesi ve Akitlerin
Hukukî Durumu” (trc. Ýzzettin Doðan), Mukaye-
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Vurmalý bir çalgý.
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Sözlükte “vurmak” anlamýndaki nakr
kökünden türeyen nakkare, mûsiki alet-
lerini inceleyen ilim adamlarýnýn (organo-
log) derisi sesliler sýnýfýnýn kâse davullar
kategorisini oluþturan çalgýlar için kullan-
dýðý genel bir addýr. Araplar vasýtasýyla En-
dülüs’e, oradan Batý Avrupa’ya geçen nak-
kare Ýspanyolca, Fransýzca ve Ýtalyanca gi-
bi dillerde de kullanýlýr. Nakkare kelimesi
ayrýca Azerbaycan, Özbekistan, Ermenis-
tan, Pakistan, Ýran, Hindistan ve Doðu Tür-
kistan’da da görülür. Azerbaycan’daki na-
gara iki derili silindirik küçük davulun adý-
dýr. Ayný çalgýya verilen “goltug davulu”
adý Türkiye’de “koltuk davulu” biçiminde
yaygýnlaþmýþtýr. Anadolu’da dövme bakýr-
dan veya piþmiþ topraktan yapýlan bu tür
halk müziði çalgýlarýna çifte naðra den-
mektedir.

Osmanlý mehterhânesinin, yüzüne deri
gerilmiþ üç vurmalý sazýndan biri olan nak-
kare, yarým küre biçimindeki dövme bakýr-
dan bir gövdenin üzerine deve (veya eþek)
derisi gerilerek yapýlan küçük bir çift da-

Sultan III. Ahmed’in þehzadelerinin sünnet düðününde nak-

kårezenler (Surnâme-i Vehbî, TSMK, III. Ahmed, nr. 3593,

vr. 116a’dan detay)


