ÇETR
de

hazırlanmasını

emretti ve üzerine Mealarnetini koydurdu. Katvan Savaşı'nda mağlüp olan ve bir çetrin altın
da duran Sultan Sencer'in esir düşme
sinden endişe eden Sistan Meliki Ebü'IFazl ona kaçmasını söyleyerek çetrin altında kendisi durmuştu . Kirman Selçukluları ·nda da hakimiyet alameti olarak
çetr vardı. Hanedanın kurucusu ve ilk
hükümdan Kavurd Bey'in çetri üzerinde Büyük Selçuklular'da olduğu gibi ok
ve yay resmi mevcuttu. 547'de (1153)
Bağdat'ta Abbasi Ha lifesi Muktefi- Liemrillah'ın oğlu M üstenci d- Billah'a veliahtlık verilmesi münasebetiyle yapılan merasimde Kirman Selçukluları'nı ve Sultan Sencer'i temsil eden heyet çetr talikşah'ın

şıyordu.

Anadolu Selçukluları'ndan bahseden
kaynaklarda "çetr-i cihangir-i saltanat",
"çetr-i mansür", "çetr-i şehinşah" ve
"çetr-i hümayun· tabirleri geçer. Siyah
renkli olan Selçuklu çetri ll. Gıyaseddin
Keyhusrev zamanında (ı 237-1246) mavi
renge çevrildi. Sultanın bu tasarrufunda meşhur devlet adamı Sadeddin Köpek'in etkili olduğu anlaşılmaktadır. Abbasi halifeleri saltanatlarını tasdik ettiği Selçuklu sultaniarına menşur, hil'at
vb. ile birlikte çetr de gönderirdi. Nitekim ll. Süleyman Şah'a hakimiyet sembolü olarak çetr ve liva gönderilmiştir.
Anadolu Selçukluları'nda sultanlar öldüğü zaman çetr ve sancaklarının türbenin üzerine konulması adet olmuştu.
Harizmşahlar'da

da siyah çetrin mevcudiyeti bilinmektedir. Sultan Alaeddin
Muhammed, Fars Atabegi Sa'd b. Zengi'yi takip ederek Rey civarına geldiğin
de çetr ve sancakları yanında bulunuyordu. Sa'd sultanın çetrini görünce teslim olmayı tercih etmiştir. Sultan Celaleddin Harizmşah, itaat arzetmeye gelen
Erzurum Meliki Rükneddin Cihan Şah ' ı
kabul ettiği sırada başının üstünde büyük ,bir çetr bulunuyordu. Aynı şekilde
ilhanlılar'da da çetr hükümdarlık alametleri arasındaydı. Cengiz Han'ın da yeşil
kırmızı çetr kullandığı bilinmektedir.
Meşhur Gurlu Hükümdan Alaeddin
Cihansüz, Gazneli Behram Şah'ı yenilgiye uğratıp Gazne ve Büst'ü yakıp yıktığı
seferden sonra Gazneli ve Selçuklu sultanlarını taklit ederek çetr kullanmaya
başlamıştır. Aynı hanedandan Gıyased
din Mahmud da Delhi Sultanlığı'nın kurucusu Kutbüddin Aybeg'e sultan unvanı vermiş ve saltanat alarljleti olarak çetr
göndermişti. Del hi Türk 1 sultanları değişik renkte çetrler kullanmışlardır. Me-
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sela iıtutmış oğlu Mahmud'u kazandığı
bir zafer dolayısıyla kırmızı bir çetr ile
ödüllendirmişti. Bedaün valiliğine tayin
ettiği Mahmud'un küçük kardeşi Rükneddin'e de yeşil çetr (çetr-i sebz) vermiş
ti (623 / 1226) Melik Yüzbeg taht mücadelesi sırasında kırmızı, siyah ve beyaz
çetr kullanmıştır. Halaciler ve Tuğluklu
lar da çetr-i siyah-ı sultani kullanırlar
dı . ibn Battüta, Muhammed b. Tuğluk'un
bir kısmı mücevherli. bir kısmı altın sır
malı on altı çetri olduğunu söyler (Rif:!·
le, s. 446) . Bu çetrlerden yedi tanesi savaşa giderken sultanın üzerinde taşınır
dı. Timurlu, Safevi ve Babürlü hükümdarları da çetri saltanat ve hakimiyet
alameti olarak kullanmışlardır.
Osmanlı kaynaklarında çetr kelimesinin geçtiği görülmekte, ancak bunun bir
saltanat alameti olmadığı bilinmektedir.
Hindistan'daki islam mimarisinde şe
kil olarak çetri esas alan yapılara çetri
denilmektedir. Bunlar çeşitli binalarda
tahkimat maksadıyla yapıldığı gibi cami, minber, minare ve türbelerde dekoratif amaçlarla veya gölgelik olarak da
kullanılmıştır. Delhi 'de hükümdar türbeleri üzerindeki çetrilerin en eskisi, Rükneddin Firüz Şah ile (ö . 634/ ı 236) Muizzüddin Behram Şah'ın (ö . 639 / 1242) Me-

likpür'daki türbeleri üzerine
rilerdir.

yapılan

çet-
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ÇEVGAN

( .:ıiSft )
Timur' un Ka rab ağ seferi için çetr ve sancakla saraydan
Ctk iSJn t gösteren bir minyatür (Orientaf minİalures..•, Ta şkent
1980, resim 36)

Özellikle Ortaçağ' da
Orta ve Uzakdoğu saraylarında oynanan
ve bugünkü polo oyununa benzeyen
atlı top oyunu.
_j
L
Halk arasında çevgen şeklinde söylenen Farsça çevgan (çügan) kelimesinin
aslı Pehlevice (Orta Farsça) çübikan (çüygan, çülgan 1 çavlagan) (sopa, değnek) ismi
olup bu kelime Arapça'ya savlecan. Türkçe'ye çöğen ve Grekçe'ye tsükanion şe
killerinde girmiştir. Farsça'da "güy ü çevgan" veya "çevgan- güy" (top-çomak) denilen oyundan Divdnü lugati 't- Türk'te
ve Kutadgu Bilig'de, bugün de Anadolu'da olduğu gibi "çöğen" adıyla bahsedilir. Arapça'da ise bu oyuna savleeandan başka "la' bü'l-küre" (top oyunu) adı
da verilir. Batılılar çevganı ilk defa Grekler aracılığıyla Persler'den öğrenmişler
se de oyunun bütün dünyada tanınması.
XIX. yüzyılda ingilizler'in Afganistan ve
Kuzey Hindistan·ı işgalleri sırasında bu
oyunu polo (Tibetçe bolo / puludan "top")
adı altında oynamaya başlamalarından
sonra dır.

ÇEVCAN
Çevganın oynanış şekli hakkındaki en
eski bilgiler iran kaynaklarından öğre
nilmektedir. Firdevsi Şehname ' sinde. Keyaniyan sülalesinden Siyavuş'un im ö. 700)
Turan hükümdan Efrasiyab ·ın yanına
gidip çevgan oynadığını anlatmaktadır.
Hüsrev Nüşirevan döneminde yazılan
Karnamek-i Erdeşir-i Papekcin'da. Sasani sülalesinin kurucusu Erdeşir'in Part
hükümdan Arduvan ' ın sarayında çevgan
oynadığı kayıtl ı dı r. Nu'man b. MansOr'un
sarayına bağlı şair ve tarihçiler. Sasaniler'den V. Behram-ı Gür'un Hire'ye gönderildiğini ve buradaki . eğitimi sırasında
çevgan oyna d ığını belirtmektedirler.
Bizans imparatoru iı. Theodosius da
(401-450) sarayının önünde bir polo meydanı yaptırmıştı. Bu alana sonradan lll.
Michael (824 -86 7) tarafından büyük kubbeli ve mermerlerle süslenmiş ahırlar
eklenmiştir. ı. Basilius ise (867-886) buraya bir kilise inşa ettirmiŞ ve bu sebeple oyun alanı Marmara'ya doğru uzanmıştır. Çevgan Bi z ans'ın son devirlerine
kadar oynanmıştır. Öte yandan Çin vekayi 'namelerinde bu oyunun adına VIII.
yüzyıldan itibaren rastlanır. Orta Asya'dan Çin'e geçtiği anlaşılan çevgan özellikle sarayda çok rağbet görüyordu.
Arap dünyasında çevgan Lahmiler Devleti'nde de (268-634) görülür. Emeviler·de 1. Yezid zamanında (680-683) saray eğ
lenceleri arasında çevgan da yer almış
tır . Abbasiler'den Harünürreşid'in 1786809) çevgan oynadığı bilinmektedir. Bu
oyun Karahanlı ve Selçuklular'da da yaygın olarak oynanıyordu. Kutadgu Bilig'de elçilerin vasıfları sayılırken çevganda
mahir olmaları gerektiğinden söz edilir.
Daha sonra çevgan Babürlüler'le Hindistan'a girmiş ve yayılmıştır. Mısır'da özellikle Memlükler döneminde Kal' atülcebel'de meydan denilen yerde top ve çevgan oynanıyordu . Hatta hüküindarın çevganını taşıyan resmi bir görevli de vardı. Çöğendar. çevgandar, çükündar diye
adlandırılan bu görevli hükümdarın oyuna gidişi sırasında yanında bulunurdu
(Kalkaşendi. V. 458). Anadolu sahasında
ise Selçuklular döneminde bu oyunun
oynandığı bilinmektedir. Yunus Emre
Divam'nda 111 . 214) çevganla ilgili benzetmelere rastlanması . oyunun halk arasında da yaygın olarak bilindiğini gösterir. Ayrıca Akkoyunlu, Karakoyunlu saraylarında ve Safeviler' de oynandığına
dair kayıtlar vardır. iran 'a giden ingiliz
elçisi A. Sherley, Şah Abbas'ın ( 15871629) sarayında oynanan bu oyunu tarif
ederek iki takım halinde on iki oyuncu

ile oynandığını belirtir (Sykes. s. 341) Daha sonra iran'a giden seyyahlar da çevgandan bahsederler. Osmanlılar'da çevgan oynandığına dair bilgiye rastlanmamakla birlikte Osmanlı kaynaklarında bu
oyunla ilgili benzetmelere sık sık rastlanması çevganın bilindiğini gösterir. Kemalpaşazade

çevganı

değnek karşılığı

olarak "çevgan-ı cerat", "çevgan - ı şem
şir ". "çevgan tiği" şeklinde kullandığı gibi oyun la ilgili benzetmeler de yapar (Te·
ua rfh ·i Al-i Osman, 11 . Defter, s. 110, 170,
186. 195 ı Evliya Çelebi ise Bitlis'te oynanan çevganı tarif ederek meydanda toplanan atlı la rı n iki tarafa ayrıldığını, ellerindeki eğri bir çevganla ortadaki ağaç
tan topu sürmeye çalıştıklarını yazar (Se·
yahatname, IV, 122- 123).

Çevgan at üstünde değnekle karşılıklı
iki grup ( tak ım ) arasında dört köşe bir
sahada oynanırdı. Çevgan oyununun iki
çeşidi vardır. Kepçe ile oynanana "kepçe polosu ", çekiçle oynanana "çekiç polosu" denirdi. Kepçe polosu daha çok Japonya, Çin ve Hindistan gibi Uzakdoğu
ülkelerinde oynanırdı. Oyuncular at sır
tında ellerindeki değneklerle sürdükleri
topu hedeften geçirerek sayı yaparlardı. Takımlar genellikle dörder kişiden
oluşursa da bu sayı oyun alanının büyüklüğüne göre artabilirdi. Takımlardan birinin diğerine üstünlük sağlaması, yedi

Çevgan oyununu gösteren bir minyatür
(Firdevsi, Şehniime. İ Ü Ktp., FY. nr. 1406, vr. 131")

topu "amaç"tan (kale) geçirmekle gerçekleşirdi. Oyunda kullanılan ucu eğri ve hafif değnekler 1,20 veya 1,SO m. uzunluğundaydı. Toplar 10-15 cm. çapında olup
söğüt veya akça ağaç budağından yapı
lırdı. Ayrıca küçük bir çakıl taşının çevresine pirinç samanı sarılarak üzeri bir
deri ile kaplanmış t oplar da kullanılırdı.
Her iki takım için de tek hedef (kale) vardır. Çevgan oyuncusuna çevganbaz, değ
nekle çevgan topuna vurana çevganzen,
oyun takımına hizmet edenlere ise çevgandar denirdi. Bu son tabir saray hizmetiileri arasında bir görev ve unvan olarak da kull anı lmıştır. Çevgan oyununu
gösteren şekille ri ve minyatürleri içine
alan eserler de vardır. Nizami'nin Ijüsrev ü Şirin 'inde ve diğer bazı eserlerde
bu konu ile ilgili minyatürler yer alır (bk.
EJ2 !İn g ı. 11. 17) Ayrıca hattat Ali Meşhe
di tarafından yazılan Kitô.b-ı der Bazi-i
'Iş]f.-ı Gıly-ı Çevgô.n adlı kitapta (Türk
ve islam Eserleri Müzesi, nr. 404) bu oyuna dair bilgi ve minyatürler bulunmaktadır.
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li] FEYZİ HALICI
ÇEVGAN
( .:ı~.,.=ı- )
Osmanlı

L

mehter musikisinde kullanılan
sarsmalı bir çalgı.

Farsça'da sözlük anlamı "değnek , sopa " olan çevgan (yk. bk.l, üst tarafında
tek veya iki yöne çatallaşarak kıvrılan
gümüşten yapiimış bir ince değneğe, bu
kıvrık uçlar arasında sallandırılmış zin-
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