
326

NAKÝT

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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Ýfasý, Ýstanbul 1998, s. 72-80, 148-151; R. Sava-
tier, “Paranýn Deðerden Düþmesi ve Akitlerin
Hukukî Durumu” (trc. Ýzzettin Doðan), Mukaye-
seli Hukuk Araþtýrmalarý Dergisi, VI/9, Ýstanbul
1972, s. 161-176.
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Vurmalý bir çalgý.
˜ ™

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)
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þiir külliyatýný þairlerin portreleriyle süs-
leyen Cemâleddîn-i Ýsfahânî’dir. Onun ya-
nýnda XIII. yüzyýlýn ilk çeyreðinde Diosko-
rides’in farmakoloji kitabý Kitâbü’l-ƒa-
½âßi½ fi’¹-¹ýbb’ýn nakkaþý Abdullah b. Fazl
ile Harîrî’nin el-Mašåmât’ýný resimleyen
Vâsýtlý Yahyâ b. Mahmûd’un adlarý zikre-
dilebilir. Çin sanatýný bilen Türk ustalarý
kanalýyla Doðu Asya’nýn resim anlayýþý Ba-
tý’ya intikal etmeye baþlamýþ ve önceleri
Semerkant nakkaþlýk sanatýnýn merkezi
iken daha sonra Herat öne geçmiþtir. Mo-
ðol istilâsýndan sonra nakkaþlýk sanatý da-
ha da geliþmiþtir. Moðol hânedanlarýn-
dan Celâyirliler bu sanatta bir ekol kabul
edilirler (bk. Kühnel, A Survey of Persian
Art, V, 1838 vd.). Ýlhanlý Veziri Reþîdüddin
Fazlullah’ýn Tebriz yakýnlarýnda kurduðu
Rab‘-ý Reþîdî mahallesinde de sanat atöl-
yeleri yer alýyordu. Timurlu Þâhruh devrin-
de (1405-1447) ise Gýyâseddin Baysungur’-
un himayesinde Herat’ta bir kitap sanatý
akademisi (kitaphâne) kurulmuþ, birçok
nakkaþýn yetiþtiði bu akademi Hüseyin Bay-
kara’nýn saltanat yýllarýnda (1470-1506) en
parlak dönemini yaþamýþtýr. Minyatür sa-
natýnýn en büyük ustasý kabul edilen Bih-
zâd da deðerli eserlerini burada vermiþtir.
Onun hocasý olduðu söylenen Tebrizli Pîr
Seyyid Ahmed, Ýran-Moðol ortak üslû-
bunun öncüsü sayýlan Buharalý üstat Ci-
hangir’in talebesiydi; Cihangir ise Çinli
nakkaþ Gung’dan ders almýþtý (Âlî, s. 64;
Kühnel, Doðu Ýslâm Memleketlerinde Min-
yatür, s. 29). Tebriz, Þîraz, Ýsfahan, Buha-
ra, Semerkant ve Herat Moðol kökenli
idarelerin yýkýlmasýndan sonra da önemli
minyatür merkezleri olma özelliklerini
sürdürdüler. Akkoyunlular, Karakoyunlu-
lar ve Safevîler dönemlerinde buralarda
birçok ünlü nakkaþ yetiþmiþtir. Sultan
Muhammed, öðrencisi Heratlý üstat Mu-
hammedî, önce Ýran, ardýndan Osmanlý sa-
rayýna hizmet eden Þahkulu, kadýn nakkaþ
Bîbîceh, Mîr Musavvir, Âga Mîrek, Dost
Muhammed, Mirza Ali, Mîr Seyyid Ali, Mu-
zaffer Ali, Þeyh Muhammed ve Abdüssa-
med bunlardan bazýlarýdýr.

Safevî sarayýnda bir müddet sürgün ha-
yatý yaþayan Hümâyun’un ülkesine döner-
ken yanýnda Tebrizli sanatkârlarý da gö-
türmüþ olmasýndan dolayý Bâbürlü sarayýn-
da nakkaþlýða ilgi artmýþtýr. Hint -Bâbür
nakkaþlýðýnda en verimli dönem Ekber Þah
zamanýdýr. Ekber Þah’ýn veziri Ebü’l-Fazl,
Âyîn-i Ekberî’de nakkaþlar için özel bir
bölüm ayýrmýþtýr. Onun verdiði bilgilerden
Bâbürlü sarayýnda Hindu ve müslüman
nakkaþlarýn beraber çalýþtýklarý anlaþýlmak-
tadýr. Bu nakkaþlar arasýnda Abdüssamed,

Mîr Seyyid Ali, Hüseyin Nakkaþ, Basavan,
Kesu Des (Kesu Kalan), önce Ýran, sonra Ci-
hangir’in saray atölyesinde çalýþan Âga Rý-
zâ Cihangîrî, Ferruh Beg, Miskin, Mano-
har, Mîr Hâþim, Bisan Das, Biçitr, Ebü’l-
Hasan (Nâdirü’z-zamân), Govardhan, Payag
ve tabiat tasvirleriyle ünlü Nakkaþ Man-
sûr’un (Nâdirü’l-asr) yaptýðý resim ve min-
yatürlerle süslenmiþ edebî ve tarihî birçok
eser günümüze ulaþmýþtýr. Evrengzîb za-
manýnda saray nakkaþlýðýna önceki dönem
kadar önem verilmemiþtir; ancak saray dý-
þýnda çalýþan nakkaþlar bu sanatý devam
ettirmiþlerdir.

Osmanlýlar’da nakkaþlýk önce Amasya ve
Bursa’da baþlamýþ, ardýndan Edirne Sara-
yý’nda geliþmiþtir. Þîraz’dan Edirne’ye gel-
diði sanýlan bazý nakkaþlar yerli ustalarla
beraber çalýþmýþtýr. Ýstanbul’un fethinden
sonra yetiþen nakkaþlar arasýnda Fâtih Sul-
tan Mehmed’in resimlerini yapan Sinan
Bey ile Bursalý Þiblîzâde Ahmed ve Þehnâ-
me-i Melik Ümmî’yi (TSMK, Hazine, nr.
1123) minyatürlerle süsleyen Abdullah Nak-
kaþ’ýn adlarý zikredilebilir. Yavuz Sultan Se-
lim’in Ýran ve Mýsýr’dan getirdiði farklý ge-
lenekleri temsil eden nakkaþlar Herat üs-
lûbunu hatýrlatan yeni bir üslûp geliþtir-
miþtir. Nakkaþlar zamanla Osmanlý ehl-i hi-
ref teþkilâtýnýn en önemli bölüklerinden bi-
ri haline gelmiþtir. Rebîülâhir 932 (Ocak -
Þubat 1526) tarihli bir mevâcib defterinde
baþta Þahkulu, Melek Ahmed, Hasan b.
Mehmed, Hasan b. Abdülcelîl gibi büyük
ustalarýn yer aldýðý listede yirmi dokuz nak-
kaþ ve on iki þâkirdin ismi zikredilmektedir
(Meriç, s. 3-4). Kanûnî Sultan Süleyman,
Þahkulu’na özel bir atölye tahsis etmiþti
ve zaman zaman kendisini ziyaret eder,
çalýþmasýný seyrederdi. Saray nakkaþlarý-
nýn tayinleri Enderûn-ý Hümâyun hazine-
darbaþýnýn arzýnýn yaný sýra reîsülküttâbýn
tezkiresi de göz önünde bulundurularak

yet edilir (Abdürrezzâk es-San‘ânî, V, 474;
Ýbn Sa‘d, III, 345). Ýslâm sanatýnýn günü-
müze ulaþan en eski nakkaþlýk örnekleri
Emevîler dönemine ait Kubbetü’s-sahre,
Emeviyye Camii ve Kusayru Amre’deki
fresk, kabartma ve mozaiklerdir. Abbâ-
sîler devrinde özellikle Baðdat’ta 100’den
fazla kitapçý dükkâný vardý ve istinsah edi-
len kitaplarýn bir bölümü mutlaka minya-
türlerle süsleniyordu.

Nakkaþlýðýn geliþmesinde Çin, Ýran ve
Mezopotamya kültürlerinin yanýnda Nes-
tûrîler ve Suriyeli hýristiyanlarla Halife Me’-
mûn’un ve Bermekîler’in teveccühünü ka-
zanan Maniheist ressamlarýn etkisi olmuþ-
tur. III. yüzyýlda Ýran’da yaþayan Manihe-
izm’in kurucusu Mezopotamya kökenli Ma-
ni-i Nakkaþ’ýn (DÝA, XXX, 118) kitaplarýnda
mevcut kendi yaptýðý minyatürler özellikle
Uygurlar arasýnda yayýlmýþ ve onlarýn müs-
lüman olmasýyla da Ýslâm nakkaþlýðýný et-
kilemiþtir. Selçuklu nakkaþý Abdülmü’min
el-Hûyî’nin resimlediði bir Varša vü Gül-
þâh nüshasý ile (TSMK, Hazine, nr. 841)
diðer bazý Selçuklu yazmalarýnýn minyatür-
lerinde ve çeþitli seramik nakýþlarýnda Uy-
gur üslûbunun etkileri açýkça görülmek-
tedir (a.g.e., I, 274). Selçuklular’ýn Baðdat’ý
ele geçirmesinden sonra edebî, tarihî ve
ilmî eserlerin saray kütüphanelerine ka-
zandýrýlmasý ve sultanlara sunulmasý bu
sanatýn geliþmesinde büyük rol oynamýþ-
týr. Abbâsî devrinden günümüze az sayý-
da nakkaþýn eser ve menkýbeleri ulaþabil-
miþtir. Bunlardan biri, Tuðrul Bey için bir
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Nakkaþlýk sanatýnýn en güzel eserlerinin verildiði Herat’ta

833 (1430) yýlýna ait Kelile ve Dimne nüshasýndan bir sayfa

(TSMK, Revan Köþkü, nr. 1022, vr. 46b)

989 (1581) tarihli bir Gülistân yazmasýndan genç nakkaþ

Manohar ile Hattat Muhammed Hüseyin’i gösteren minya-

tür (London India Office Library and Records, MS, nr. 5, vr.

128a)
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daki baþarýlarýný mübalaðalý üslûbuyla an-
latýr (Seyahatnâme, I, 610). Türk sanatý
tarihinde Nigârî, Bayram b. Dervîþ, Kara
Memi, Þahkulu, Velî Can, Pîr Ahmed b. Ýs-
kender; Osmanlý tasvir sanatýnýn klasik üs-
lûbunu belirleyen Nakkaþ Osman, Ali Nak-
kaþ, Hasan (Paþa), Nakþî ve Levnî yaptýklarý
eserler bilinen nakkaþ ve müzehhipler ara-
sýnda isimleri en öne çýkanlardýr. XIX. yüz-
yýl baþlarýnda önemini tamamen kaybeden
nakkaþ sýnýfý, 1826 tarihli bir nizamnâme-
de hizmetleri olmadýðýndan kaldýrýlan on
ocak arasýnda sayýlmaktadýr (Uzunçarþýlý,
Saray Teþkilâtý, s. 484).
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Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen
b. Muhammed en-Nakkåþ

el-Mevsýlî el-Baðdâdî
(ö. 351/962)

Tefsir, kýraat ve hadis âlimi.
˜ ™

266 (880) yýlýnda Baðdat’ta dünyaya gel-
di ve burada yetiþti. Ýbnü’n-Nedîm, Mu-
sul’da doðduðunu söyler. Mevâlîden olup
aslen Musulludur. Mesleði bina süslemeci-
liði olduðundan “Nakkaþ” lakabý ile þöhret
bulmuþtur. Çok fazla seyahat eden Nak-
kaþ gittiði yerlerde kýraat dinlemiþ, hadis
almýþtýr. Arabistan, Mýsýr, Ýran ve Mâverâ-
ünnehir bölgelerini kapsayan seyahatinde
gördüðü yerler arasýnda Mekke, Medine,
Kûfe, Basra, Musul, Kahire, Dýmaþk, Hu-
mus, Antakya, Remle, Hulvân, Cizre, Ho-
rasan, Taberistan, Rey, Herat ve Nesâ gibi
þehir ve bölgeler bulunmaktadýr (Sem‘ânî,
V, 517). Kýraat ilmini Ýdrîs b. Abdülkerîm,
Hasan b. Hüseyin es-Savvâf, Ahfeþ ed-Dý-
maþký, Ýsmâil b. Abdullah en-Nehhâs gibi
âlimlerden okumuþ; kendisinden Ýbn Mih-
rân en-Nîsâbûrî, Ýbn Eþte, Þenebûzî, Ali b.
Ca‘fer es-Saîdî ve Ýbrâhim b. Ahmed et-
Taberî kýraat öðrenmiþtir (Zehebî, Ma£ri-
fetü’l-šurrâß, II, 578-579; Ýbnü’l-Cezerî, II,
119-120). Hadis alanýnda Keccî, Muham-
med b. Ali es-Sâið el-Mekkî, Hüseyin b. Ýd-
rîs el-Herevî, Ýbrâhim b. Züheyr el-Hulvânî
gibi âlimlerden faydalanýrken Ýbn Mücâ-
hid, Ebû Ali Ýbn Þâzân el-Baðdâdî, Dâre-
kutnî, Ýbn Þâhin, Ebü’l-Kasým el-Hurfî ve
Ebû Ahmed el-Fereday ondan hadis din-
lemiþtir.

Nakkaþ, 3 Þevval 351’de (4 Kasým 962)
Baðdat’ta “li-misli hâzâ fe’l-ya‘meli’l-âmi-
lûn” (Çalýþanlar iþte böyle bir kurtuluþ için
çalýþsýnlar) âyetini (es-Sâffât 37/61) üç de-
fa yüksek sesle okuduktan sonra vefat et-
ti ve Dârülkutn denilen yerde kendi evine
defnedildi. Ýbnü’l-Cezerî, Nakkaþ’ýn evinin
kitapla dolu olduðunu söyler. Fýkýhta Þâfiî
mezhebini benimseyen Nakkaþ’ýn ayný za-
manda Mu‘tezilî olduðu ileri sürülmüþse
de (Bilgin, s. 124-128) kaynaklarda bu gö-
rüþü doðrulayacak bilgi bulunmamaktadýr.
Tefsirle ilgili görüþlerine daha sonraki tef-
sirlerin büyük bir kýsmýnda yer verilmiþ, dil
yönünün güçlü olmasý sebebiyle kelime
tahlilleri için kendisine atýfta bulunulmuþ,
Yâkut el-Hamevî bir þiirini nakletmiþtir.
Ali b. Ýbrâhim en-Nâcim, Ebû Bekr en-
Naššåþ ve menhecühû fî tefsîri’l-Æurßâ-
ni’l-Kerîm adýyla bir doktora tezi hazýrla-

yapýlýrdý. Ehl-i hiref mevâcib defterlerinden
nakkaþlarýn bir kýsmýnýn Acem kökenli ol-
duklarý anlaþýlmakta, Anadolu’dan gelen
nakkaþlarýn ise Rûmî nisbesiyle anýldýðý
görülmektedir (a.g.e., s. 3 vd.). Bunlar ay-
rýca nakkaþlar, þâkirdler, müteferrika nak-
kaþlar gibi kýsýmlara ayrýlýyordu; baþlarýn-
da da sernakkaþândan baþka kethüdâ, ser-
bölük, ser-oda-i evvel, ser-oda-i sânî gibi
grup yöneticileri bulunuyordu. Nakkaþlar
kapýkulu halký olduðundan ayný zamanda
Ordu-yý Hümâyun teþkilâtýna baðlýydýlar ve
orduyla beraber sefere çýkar, görevlerini
savaþ sýrasýnda da sürdürürlerdi. Nakkaþ-
lara yevmiye üzerinden üç ayda bir maaþ
ödenir, maaþ ve terakkileri maaþ defteri-
ne yazýlýrdý. Aralarýnda Nakkaþ Hasan Paþa
gibi Enderun’da yetiþip vezir pâyesi alan-
lar da vardý. Sarayýn nakkaþlar cemaatinde
bezenmesi istenen eser için yetenekli biri
yoksa çarþý esnafý arasýndan bulunur ve
ücret karþýlýðýnda çalýþtýrýlýrdý. Bayramlar-
da padiþah, kendisi için yaptýðý özel iþleri
getiren nakkaþý kaftan veya para vererek
ödüllendirirdi. Nakkaþlarýn tayin, maaþ,
terfi, çýkýþ gibi iþlemlerinden ve yapýlmasý
istenen iþin resmen ilgili sanatçýya veril-
mesinden hazinedarbaþý sorumluydu.

Evliya Çelebi “esnâf-ý nakkaþân-ý musav-
verân” dediði nakkaþlarýn, resim yapmanýn
þeriatça yasaklanmasý sebebiyle pîrlerinin
bulunmadýðýný söyler ve bunlarýn kendi za-
manýnda dört dükkân, kýrk nefer olduk-
larýný belirterek en ünlülerinin sanatlarýn-

XVII. yüzyýlýn baþlarýna ait bir ƒamse yazmasýnda nakkaþla-

rý çalýþýrken gösteren minyatür (London British Library,

MS, Or., nr. 12208, vr. 325b)


