
Çevganın oynanış şekli hakkındaki en 
eski bilgiler iran kaynaklarından öğre
nilmektedir. Firdevsi Şehname 'sinde. Ke
yaniyan 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. Sa
sani sülalesinin kurucusu Erdeşir'in Part 
hükümdan Arduvan ' ın sarayında çevgan 
oynadığı kayıtl ıdı r. Nu'man b. MansOr'un 
sarayına bağlı şair ve tarihçiler. Sasani
ler'den V. Behram-ı Gür'un Hire'ye gön
derildiğini ve buradaki . eğitimi sırasında 
çevgan oynadığını belirtmektedir ler. 

Bizans imparatoru iı. Theodosius da 
(401-450) sarayının önünde bir polo mey
danı yaptırmıştı. Bu alana sonradan lll. 
Michael (824 -867) tarafından büyük kub
beli ve mermerlerle süslenmiş ahırlar 

eklenmiştir. ı. Basilius ise (867-886) bu
raya bir kilise inşa ettirmiŞ ve bu sebep
le oyun alanı Marmara'ya doğru uzan
mıştır. Çevgan Bizans'ın son devirlerine 
kadar oynanmıştır. Öte yandan Çin ve
kayi 'namelerinde bu oyunun adına VIII. 
yüzyıldan itibaren rastlanır. Orta Asya'
dan Çin'e geçtiği anlaşılan çevgan özel
likle sarayda çok rağbet görüyordu. 

Arap dünyasında çevgan Lahmiler Dev
leti '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 1786-

809) çevgan oynadığı bilinmektedir. Bu 
oyun Karahanlı ve Selçuklular'da da yay
gın olarak oynanıyordu. Kutadgu Bilig'
de elçilerin vasıfları sayılırken çevganda 
mahir olmaları gerektiğinden söz edilir. 
Daha sonra çevgan Babürlüler'le Hindis
tan'a girmiş ve yayılmıştır. Mısır'da özel
likle Memlükler döneminde Kal' atülce
bel'de meydan denilen yerde top ve çev
gan oynanıyordu . Hatta hüküindarın çev
ganını taşıyan resmi bir görevli de var
dı. Çöğendar. çevgandar, çükündar diye 
adlandırılan bu görevli hükümdarın oyu
na gidişi sırasında yanında bulunurdu 
(Kalkaşendi. V. 458). Anadolu sahasında 
ise Selçuklular döneminde bu oyunun 
oynandığı bilinmektedir. Yunus Emre 
Divam'nda 111 . 214) çevganla ilgili ben
zetmelere rastlanması . oyunun halk ara
sında da yaygın olarak bilindiğini gös
terir. Ayrıca Akkoyunlu, Karakoyunlu sa
raylarında ve Safeviler'de oynandığına 

dair kayıtlar vardır. iran 'a giden ingiliz 
elçisi A. Sherley, Şah Abbas'ın ( 1587-

1629) sarayında oynanan bu oyunu tarif 
ederek iki takım halinde on iki oyuncu 

ile oynandığını belirtir (Sykes. s. 341) Da
ha sonra iran'a giden seyyahlar da çev
gandan bahsederler. Osmanlılar'da çev
gan oynandığına dair bilgiye rastlanma
makla birlikte Osmanlı kaynaklarında bu 
oyunla ilgili benzetmelere sık sık rast
lanması çevganın bilindiğini gösterir. Ke
malpaşazade çevganı değnek karşılığı 

olarak "çevgan-ı cerat", "çevgan - ı şem

şir". "çevgan tiği" şeklinde kullandığı gi
bi oyun la ilgili benzetmeler de yapar (Te· 

uarfh ·i Al-i Osman, 11 . Defter, s. 110, 170, 

186. 195 ı Evliya Çelebi ise Bitlis'te oyna
nan çevganı tarif ederek meydanda top
lanan atlı la rı n iki tarafa ayrıldığını, elle
r indeki eğri bir çevganla ortadaki ağaç
tan topu sürmeye çalıştıklarını yazar (Se· 
yahatname, IV, 122- 123). 

Çevgan at üstünde değnekle karşılıklı 
iki grup ( takım ) arasında dört köşe bir 
sahada oynanırdı. Çevgan oyununun iki 
çeşidi vardır. Kepçe ile oynanana "kep
çe polosu", çekiçle oynanana "çekiç po
losu" denirdi. Kepçe polosu daha çok Ja
ponya, Çin ve Hindistan gibi Uzakdoğu 
ülkelerinde oynanırdı. Oyuncular at sır
tında ellerindeki değneklerle sürdükleri 
topu hedeften geçirerek sayı yaparlar
dı. Takımlar genellikle dörder kişiden 
oluşursa da bu sayı oyun alanının büyük
lüğüne göre artabilirdi. Takımlardan bi
rinin diğerine üstünlük sağlaması, yedi 

Çevgan oyununu gösteren bir minyatür 

(Firdevsi, Şehniime. İ Ü Ktp., FY. nr. 1406, vr. 131") 

ÇEVCAN 

topu "amaç"tan (kale) geçirmekle gerçek
leşirdi. Oyunda kullanılan ucu eğri ve ha
fif değnekler 1 ,20 veya 1 ,SO m. uzunlu
ğundaydı. Toplar 1 0-15 cm. çapında olup 
söğüt veya akça ağaç budağından yapı
lırdı. Ayrıca küçük bir çakıl taşının çev
resine pirinç samanı sarılarak üzeri bir 
deri ile kaplanmış t oplar da kullanılırdı. 
Her iki takım için de tek hedef (kale) var
dır. Çevgan oyuncusuna çevganbaz, değ
nekle çevgan topuna vurana çevganzen, 
oyun takımına hizmet edenlere ise çev
gandar denirdi. Bu son tabir saray hiz
metiileri arasında bir görev ve unvan ola
rak da kullanılmıştır. Çevgan oyununu 
gösteren şekilleri ve minyatürleri içine 
alan eserler de vardır. Nizami'nin Ijüs
rev ü Şirin 'inde ve diğer bazı eserlerde 
bu konu ile ilgili minyatürler yer alır (bk. 
EJ2 !İng 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 oyu
na dair bilgi ve minyatürler bulunmak
tadır. 
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ÇEVGAN 

( .:ı~.,.=ı- ) 

Osmanlı 
mehter musikisinde kullanılan 

sarsmalı bir çalgı. 

Farsça'da sözlük anlamı "değnek, so
pa" 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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ÇEVGAN 

cirler ve bu zinciriere yuvarlak. kapalı. 

madeni küçük çıngıraklar ilavesiyle mey
dana gelmiştir. Fındıktan daha küçük 
olan bu yuvarlakların içindeki serbest 
madeni çekirdek hafifçe hareket ertiril
diğinde çevganın sesini verir. Bu ses çev
ganı aşağı, yukarı, sağa, sola saHamak 
suretiyle meydana gelen sarsıntılardan 
elde edilen farklı çıngıltı ve şıngırtılar

dan ibarettir. Çevgan taşıyana çevganl 
denir. Sarayda Enderün-ı Hümayun iç 
ağalarının bazılarında çatalbaş, oldukça 
uzun çift dizi; kaptanpaşa iç oğlan ça
vuşunun tek kıvırma başlı, kısa üç dizi ; 
alay çavuşlarının çatalbaş, kısa tek dizi; 
vezir iç oğlan başçavuşu ile vezir iç oğ
lan çavuşlarının çatalbaş, kısa üç dizi çın
gıraklı çevganları olurdu. Mehterhclneyi 
doğrudan ilgilendiren ise vezir iç oğlan 
başçavuşu ile çavuşlarının ellerinde bu
lundurdukları çevganlardır. 

Bir vezir iç oğlan başçavuşu ikindi di
vanında, iştirak edeceği mehterhanenin 
kat adedi kadar çavuşla mehterhane fas
lında yer alırdı. Klasik mehterhanenin 
son dönemleri olan XIX. yüzyılın ilk çey
reğinde veziriazam, vezirler, devlet kah
yası ve yeniçeri ağasının dokuzar katlı 

mehterhane çaldırma yetkisi vardı. Böy
le bir mehterhanenin nevbet düzeni. ve
zir iç oğlan başçavuşunun. "Vakt-i sürür 
u safa mehterbaşı ağa hey hey" sözle
riyle mehterhaneyi göreve çağırmasıyla 
başlardı. Fasıl icra edilirken aralarda ça
vuşlar gümüş çevganlarını saliayarak "ala 
hey" diye bağırırlardı . Müşir Arif Meh
med Paşa'nın Mecmıla-i Tesavir-i Os
mô.niyye adlı eserinin Fransızca nüsha
sında. fasıl aralarında çavuşların çevgan
larını hareketlendirerek ilahi okudukla
rından bahsedilmektedir ki bu ifade bir 
tercüme hatasından kaynaklanmış ol-
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malıdır ("ala hey" tabiri, tercümede "ila
hi" şeklini a lmıştır) . Zira mehter icrasın
da ilahi okunması adeti yoktur. 

ll. Mahmud tarafından yeniçerilikle 
birlikte mehterhanenin lağvından (ı 8261 
sonra ll. Meşrutiyet'in ( 1908) ilanını mü
teakip Ferik Ahmed Muhtar Paşa'nın mü
dürlüğü sırasında, Müze-i Askeri-i Os
mani bünyesinde yeniçeri mehterini tem
sil etmek amacıyla aslına uygun olarak 
Mehterhane-i Hakani kuruldu (19141 Or
duya yaygınlaştırılamayan yeni mehter
hane bu hüviyetiyle Türkiye Cumhuriye
ti'ne intikal etti. 1935 yılında kapatıldıy

sa da 1952 ·de tekrar faaliyete geçiril
di. Mehterhane. halen Askeri Müze ve 
Kültür Sitesi Komutanlığı'na bağlı Meh
teran Bölüğü adı altında bu geleneği ye
ni örneklerle destekleyerek sürdürmek
tedir. ll. Meşrutiyet'ten sonra devam 
eden mehterhclnede de çevgan sazı ye
rini almıştı. 

Günümüzün çevganı 110-11 S cm. uzun
luğunda ahşap ve sarı pirinçten yapılmış
tır. Çevganın alemi ve çatalbaşı, iç içe 
geçmiş hilalleri. bu hilaller üzerinde ası
lı küçük çan çıngırakları ile dip tozu pi
rinç, değnek kısmı ise ahşaptır. Çatalba
şın iki tarafına asılmış biri beyaz. biri 
siyah iki küçük tuğcuk vardır. Eskiden 
siyaha boyanan ahşap kısım bugün sarı 
pirinç renginde verniklenmektedir. Uç 
tarafından çatalbaşa bağlanan hilaller 
orta kısımlarından değneğe çakılmıştır. 
Zincirli, kapalı yuvarlak çıngırakların ye
rini küçük çan çıngırakları almış olup zin
cir bulunmamaktadır. Mehter takımın

da çevganfler, çevganibaşı idaresinde 
aynı zamanda birer hanende olarak yer 
alırlar. 

XVII. yüzyıldan itibaren mehter müsi
kisinin Avrupa'daki müsiki faaliyetlerini 
etkilediği bilinmektedir. Mozart. Beetho
verl. Haydn. Gluck. Bizet gibi birçok bes
tekarın eserlerinde bu izlere rastlamak 
mümkündür. Bu ilgiye paralel olarak 
mehter müsikisi aletleri de Avrupa'da 
birçok askeri muzıka takımında ve hat
ta orkestralarında yer almaya başlamış
tır. Bu aletlerden biri de çevgandır. O 
dönemde Avrupa'da çevganın sesine du
yulan ilgi öylesine artmıştır ki Türk üslü
bunda bestelenen eserlerin piyanoda ça
lınması esnasında. mehterhane efektinin 
daha uygun olabilmesi için, her bir par
mak yerinin üstüne dikilmiş birer kapalı 
yuvarlak mini çevgan çıngırağı bulunan 
eldivenler icat edilmiştir. Çevgan daha 
sonra bazı muzıka takımlarından kaldı
rılmışsa da mesela Hitler zamanında Al-

man piyade muzıkasında daima bir dü
züm (ritm) unsuru olarak kullanılmıştır. 

Hemen bütün Avrupa'da tanınan çev
gan. şekli ve birtakım özellikleri de göz 
önünde bulundurularak bazı isimlerle 
anılmıştir. Danimarkalılar janitscharspil, 
isveçliler Turkiskt klockspel, Polonyalı
lar ksiezyc Turecki. ingilizler crescent. 
Turkish crescent. jingling johnnie, Ro
menler toiag, Almanlar schellenbaum. 
Hollandalılar halve maan. Ruslar bunçuk, 
Fransızlar chapeau Chinois, pavillon Chi
nois, italyanlar ise capelle Chinese, pa
diglione Chinese adını vermişlerdir. 

Batı bandolarına çok eskiden giren 
bu alet Osmanlılar'a. Tanzimat bando
larıyla ve Batı'da yapılan çok süslü ve 
değişik tipiyle tekrar dönmüştür. Fakat 
italyanca adından (capelloe Chinese = 

Çin şapkası) bozma kapelkinoz diye isim
lendirilmiş, ay yıldızla süslü oluşundan 
dolayı eflaki temsil edercesine felek adı 
verilmiştir. Leyla Hanım, Saray Hatıra
ları adlı eserinde harem muzıka banda 
takımının bir icrasını anlatırken bu alet
ten "Japon şemsiyesi " olarak bahsetmek
tedir. Bu tür bir alet halen Askeri Müze 
Mehterhanesi'nde icrada yer almayarak 
sadece törenlerde kullanılmaktadır. 
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Cehaz (cihaz) Arapça'da "yolcunun, ge
linin ve sefere çıkacak ordunun ihtiyaç 
duyacağı eşya , gıda maddesi. silah vb. 
malzemeler" anlamına gelir. Türkçe 'ye 
cihaz şekliyle geçen kelime ayrıca çehiz 
ve çeyiz olarak yaygınlık kazanmış ve ge
linin baba evinden götürdüğü elbise ve 
benzeri eşya için kullanılmıştır . 


