
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 . 



İslam hukukunda koca evlilik sırasın
da kendisiyle eşinin, bazı hukukçulara 
göre ise sadece kendisinin sosyal ve ik
tisadi seviyesine uygun bir ev temin ve 
tefriş etmekle yükümlüdür. Bu yüküm
lülük, ilgili ayetten (ei-Bakara 2/ 233) ve 
muhtelif hadislerden (mesela bk. Müsned, 

V, 73; Darimf. "Menasik", 34 ; İbn Ma ce, 
"Menasik", 84; Ebü Davüd, "Menasik", 56) 
anlaşıldığı üzere kocanın yüklendiği na
faka mükellefiyetinin bir gereğidir. Bu 
sebeple evlenme sırasında hukuken ka
dının koca evine eşya götürme, diğer bir 
ifadeyle çeyiz düzme mecburiyeti yok
tur. İslam ülkelerinde çeşitli şekillerde 
var olagelen çeyiz uygulaması dini hü
kümlerin değil sosyal yapının bir ürünü
dür. Kocanın verdiği veya vermeyi taah
hüt ettiği mehir kadının m.ülkiyetine ait 
olup onun dilediği gibi harcama hak ve 
yetkisine sahip bulunduğu öz malı nite
liği taşıdığından (bk. MEHİR) bundan çe
yiz hazırlamaya mecbur değildir. Ancak 
İbn Abidin'e göre erkeğin kadına çeyiz 
hazırlaması şartıyla mehir miktarının 

üzerinde bir meblağ ödemesi, örf ve ade
tin de böyle bir hazırlığı lüzumlu görme
si halinde kadının çeyiz hazırlaması ge
rekir. Eğer hazırlamazsa aldığı fazlalığı 
geri verir. Bu fazlalık mehirden ayrı ola
rak belirtilmemekle birlikte çeyiz hazır

lanması maksadıyla verilmişse, bazı hu
kukçulara göre mehir için bir üst sınır 
bulunmadığından (en-Nisa 4/ 20) ve ne 
miktar verilirse verilsin geçerli olduğun
dan bunun karşılığında çeyiz hazırlamak 
gerekmez. Diğer bazı hukukçulara göre 
ise bu durumda çeyiz hazırlama mecbu
riyeti vardır. Maliki fakihleri farklı bir 
yaklaşımla çeyizin kadının yükümlülü
ğünde olduğunu söylemektedirler. An
cak onlara göre hazırlanacak çeyizin mik
tarını ödenen mehirle örf ve adet belir
lemektedir. Ayrıca Malikiler, kadının çe
yiz hazırlama yükümlülüğünün olabil
mesi için mehirin kendisine zifaftan ön
ce altın, gümüş veya para olarak öden
mesini de şart koşarlar. Mezhebin yay
gın görüşü bu olmakla birlikte bazı Ma
liki fakihleri bunun uygulanagelen örf
ten başka bir dayanağı bulunmadığını 
da belirtmişlerdir (bk. VenşerTsf, VIII, 77) 

Bugün müslüman toplumlarda köklü 
bir gelenek halini almış bulunan çeyiz 
uygulamasında aşırılıklara ve israfa kaç
mamak dinin gereklerinden biridir. İs
lam dininin aşırılıkları ve israfı yasakladı
ğı (ei-A'raf 71 31). öte yandan evlenme
yi teşvik ettiği (Buharf, "Nikdh", 51 ; Ebü 
Davüd, "Nikah", 3) ve gerektiğinde demir 

bir yüzüğün bile mehir olabileceğini ka
bul ederek (Buhar!, "Nikiüı", 14) mehir 
masrafının evliliği engellememesini is
tediği göz önüne alınırsa çeyizde aşırılı
ğa kaçmanın İslam'a aykırı olduğu orta
ya çıkar. Hz. Peygamber'in, kızı Fatıma'
ya evienirken bir yatak, bir yastık, bir 
de su tulumu vermesi (İbn Mace, "Zühd", 
ı I), o günün sosyal şartlarının sonucu 
olduğu kadar çeyizde aşırılığa kaçma
manın bir örneği olması bakımından da 
önemlidir. 

Kurulacak yuva için gerekli hazırlıkla
rı yerine getirmenin kocanın yükümlü
lüğünde olduğunu kabul eden Hanefl
ler'e göre hazırlanan çeyizin mülkiyeti 
de ona aittir. Ancak kadının çeyiz ola
rak getirdiği şeyler varsa bunlar kadına 
ait olacaktır. Aynı şekilde kadına babası 
tarafından bağışlanan çeyizin mülkiyeti 
de hibe hükümleri gereği kadınındır. Çe
yizin mülkiyeti konusunda karı ile koca 
arasında ihtilaf çıkması ve iki tarafın da 
kendi lehine delil getiremernesi duru
munda yemin ettirilmek suretiyle her 
birinin kullandığı eşyanın kendisine ait 
olduğuna hükmedilir. Malikller de bu ko
nuda Hanefiler'le aynı görüştedirler. Şa
fiiler'e göre ise karı veya kocadan biri
ne aidiyeti ispat edilmeyen mallar ge
nel olarak kimin kullandığı dikkate alın
maksızın ikisi arasında paylaştırılır. 
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Osmanlılar'da Çeyiz Adeti. Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da çeyiz 
geleneği yörelere göre değişmekle bir
likte esasta büyük bir farklılık göster
memiştir. Selçuklular'da çeyiz eşyası için-
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de el işlemeleri, özellikle nakış, dantel 
gibi şeyler başta gelir, mutfak eşyası 
olarak bakır kap kacak çok tutulurdu. 
Her gelinin şahsi eşyasını sakladığı bir 
çeyiz sandığı vardı. Çeyizlik halının bir 
yerinde dokuyanın bir tutarn saçının , bir
kaç nazar boneuğunun veya değerli bir 
elbiseden kesilmiş bir parça kumaşın bu
lunması adetti. 

Osmanlılar döneminde de bu gelenek 
küçük bazı farklarla sürdü. Anadolu'nun 
birçok yöresinde seyirlik için çeyiz eşya
sının sergilenmesi adeti bugün hala uy
gulanmaktadır. "Çeyiz yazma" denilen 
bu geleneğe göre gelin odasında sergi
lenen eşya düğün süresince gezilirdi. Çe
yiz aynı zamanda kız ailesinin ekonomik 
durumunun bir göstergesiydi. Sergilenen 
eşya arasında iki hamam takımı , her bi
ri onar adetten iki havlu takımı. işleme
li baş örtüleri, boncuklu. pullu hamam 
tülbentleri, krep ve ayalı yemeniler. ipek
ten yapılmış saat, mühür ve para kese
leri, damat için ayalı gömlekler. donlar. 
mendiller ve işlemeli uçkurlar, gelin için 
iç çamaşırları, iğnedanlık, kaşık torbası. 

tarak kesesi, işlemeli tencere tutaçları, 
yatak çarşafları, işlemeli yastık örtü ve 
yüzleri, işlemeli sofra örtüsü, ayna, çu
ha ve boncuklarla işlenmiş süpürge ve 
boyalı faraş, kalaysız bakırdan mutfak 
kazanları ve tencereleri, sini, yemek tep
sisi, mangal, !eğen, ibrik, hamam tası, 
biri işlemeli tasmalı , oymalı, diğeri adi 
iki çift nalın, çeşitli ayakkabı ve terlik
ler, gelin ve damat için kumaşlar, geli
nin on beş gün boyunca her gün giye
ceği elbiseler, gündelik ve yabanlık iki 
kürk veya manto bulunurdu. 

Çeyizlik eşya yörelere göre değişiklik 
gösterebilirdi. Bazan tek veya sürü ha
linde çiftlik hayvanı. tarla, bahçe, ev ve
ya araba, hatta XX. yüzyıl başlarına ka
dar varlıklı aileler tarafından hizmetçi 
de (halayık) çeyiz olarak verilebilirdi. Gü
neydoğu Anadolu'da kız tarafı bir oda 
takımı vermek zorundaydı. Hatay'da kız 
tarafı oğlan tarafından aldığı başlık pa
rası tutarında çeyiz hazırlardı. Sivas ve 
Niğde'de çeyizin tamamına eski Türk
ler'de olduğu gibi "kalın". çeyizin götü
rülmesine de " kalın götürme" denirdi. 
Ünye ve dolaylarında kızın çeyizi arasın
da yatak odası veya mutfak takımı, hat
ta bazan ikisi birden bulunurdu. Yörük
ler'de ise mutfak eşyası damat tarafın
dan temin edilirdi. Alacahöyük'te çeyiz 
götürülürken bir tasunun boynuzları çam 
dalları ve çiçeklerle süslenir, daha son
ra bu tosun kızın babasına teslim edi-
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