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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.
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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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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-
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