
konularak derisinin üzerine serpiştirilen 
kum ve buğday gibi küçük şeylerin titre
mesinden düşmanın lağım kazıp kazma
dığının anlaşı l masıydı (Danişmend . ll, 84). 

Davul zaman bildirmede de kullanıl

mıştır. Evliya Çelebi XVII. yüzyılda ker
vansaray, han, bekar odaları, sur ve şe
hir ,kapılarının belirli saatlerde "derbend 
davulu "nun çalınmasıyla kapatıldığını 

yazmaktadır. Ramazanlarda sahur vak
tinde halkın davulla kaldırılması ise ha
len sürdürülen bir gelenektir. Cirit. çev
gan ve bugün de olduğu gibi yağlı gü
reş müsabakaları daima davul- zurna eş
liğinde yapılmıştır. 
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liJ NEBİ BozKURT 

D MÜSİKİ. Davul, tokmak ve ince bir 
çubukla vurularak çalınan, her iki yüzüne 
deri gerilmiş silindir şeklindeki bir tah
ta kasnaktan ibarettir. Genellikle tok
mak tarafında kalın, çubuk tarafında da
ha ineesi tercih edilmek üzere keçi veya 
dana derisi kullanılır. Bazı yerlerde, tit
reşimli değişik bir ses elde etmek için 
tokmak yüzüne deriye dakunacak şekil
de bir ip gerilmektedir. Davul kasnağı 
için çam, köknar, ıhlamur, kavak ve da
ha çok da ceviz veya gürgen ağaçları kul
lanılır. Kasnağın üzerine, urganla çapraz 
olarak karşılıklı bağlanmış iki çember 
geçirilir ve urganlar belirli oranlarda ge
rilerek kenarları çemberle kasnak ara
sına sıkıştırılmış olan derilerin ses dü
zeni sağlanır. Kasnak ipleri genellikle 
ketenden yapılır: nadiren kayış veya ör
me kıl ip kullanıldığı da görülmektedir. 

Kayışla sol omuza asılarak çalınan da
vulda kasnak sol baldıra yaslanmakta ve 
üst kısmından, parmaklarının arasında 
çubuk bulunan sol elin aya tümseğiyle 
desteklenerek sabitleştirilmektedir: tok
mağı kullanan sağ el ise tamamen ser
besttir. Yekpare ağaç olan tokmağın ucu 
6 rakamı gibi kıvrılarak topuz yapar ve 
bu kısma güdük denir. Tokmak, güdü
ğü ağacın düğümlü ve yumrulu yerine 
gelecek şekilde daha çok yabani armut
tan veya yabani gül ağacının kökünden 
yapılır. Anadolu'nun bazı bölgelerinde 
meçik, çöven ve zompak gibi adlarla da 
anılan tokmağın ortalama boyu 40 cm. 
kadardır ve vuruşlarına da çöven demir. 
Tokmağın yardımcısı ve tamaml~yıcısı 
durumunda olan çubuk ise sol elin baş 
ve işaret parmaklarının ucu ile davula 
dayanmış şekilde tutulur ve diğer par
makların yardımıyla vurularak tokma
ğın karşısında ritmin devamını sağlar. 

Genellikle çıbık, bazı yörelerde çildirgi, 
çı lbır. çırpı veya zıpçık denilen çubuk, 
esneklik de göz önüne alınarak ardıç ve-
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DAVUL 

ya kızılcık gibi sert ağaçların dalların

dan kesilir ve uzunluğu tokmağınkin

den 1-2 cm. kadar kısa olur. 

Kasnak ve çap olarak iki ölçüsü bu
lunan davulun boyutları geçmişten gü
nümüze bazı değişikliklere uğramıştır. 

1 526, 1650, 1711. 1732, 1821 yılların

daki mehterhaneler ve çeşitli minyatür
ler incelendiğinde davulun kasnak ge
nişliğinin çapından daha fazla olduğu an
laşılmakta, XIX. yüzyıldan itibaren ise 
kasnağın daraldığı, çapın genişlediği gö
rülmektedir. Bugünkü ortalama ölçüler 
çap için SO, kasnak genişliği için 30 cm. 
civarındadır. Güney Anadolu'daki Türk
men oymakları arasında biri büyük, di
ğeri küçük olmak üzere iki çeşit davul 
kullanılır ve bunlardan büyük olanına ka
ba davul, küçüğüne de cura davul veya 
davulbaz adları verilir. Kars bölgesinde 
ise normal davuldan daha küçük bir da
vul türü bulunmakta ve yere yatık ola
rak konulup elle çalınmaktadır: bu du
rumda çalınan davul konuşur gibi oku
yuşlarda (resitatif) hafif bir sesle nüans
ları yürütür. 

Mahmud Ragıp Kösemihal, Asya Şa

manlığı'nda şaman davulunun bir adı
nın da bar olduğunu söylemektedir. Bu
na göre bazı Doğu Anadolu illerinde da
vul- zurna eşliğinde oynanan halay çe
şitlerinin genel adı olan barın ve ayrıca 
Erzurum'daki davulcunun hem çalıp hem 
oynadığı davul barında geçen bar keli
mesinin aslında davul anlamını taşıdığı 
anlaşılmaktadır. Öte yandan davulcunun 
halay halkası ortasında davulunu döve 
döve ve aynen bir şaman gibi tek başı
na oynaması Anadolu'da çok rağbet gör
müş bir gelenektir: bu geleneğin de ön
ce Asya'dan çıktığı ve Selçuklular'a ka
dar uzandığı rivayet edilir. Yine Kösemi
hal, İspanyol seyyahı Klavio'nun XV. yüz
yıl başlarında bir Erzurum köyünün mey
danında davullarını döverek dolaşan tek
ke dervişlerini gördüğünü nakleder (Tür/c 

Halk Oyunlan Kata/oğu, s. 142) . 
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DAVUL 

Eski ramazanlarda halkı sahura kal
dıran davulcular ve dini bayramlarda da
vul çalarak dolaşan mahalle bekçileri çe
şitli maniler okurlardı. "Ramazan (bay
ram veya davulcu) manileri" adı verilen 
bu manilerde ara ritim vuruşu, yani kup
leler arası vuruş 2 + 2 + 3 olmak üzere 
yedi veya dokuz derbelidir. 

Davul başta Ömer Hayyam, Şeyh Sa'di, 
Nabi ve Nedim olmak üzere birçok şai
re, bazı mGsikişinaslara ve ressarnlara 
konu olmuştur. Türk mOsikisi bestekar
larından Ali Rifat Çağatay'ın "Davul Ha
vası " adlı eseriyle XVI. yüzyıl İtalyan res
samlarından Vittore Capaccia'nın halen 
Venedik Akademisi'nde bulunan "Tam
bure di Turca" adlı ünlü tablosu bunlar 
arasında sayılabilir. 
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lSP.l NuRi OzcAN 

L 

ed-DAV'Ü'I-i.AMİ' 
( t"~I._,.;.JI) 

Muhammed b. Abdurrahman 
es-Sehavi'nin 
(ö. 902/1497) 

hicri IX. yüzyılın tanınmış 
kişileri hakkındaki eseri. 

_j 

Sehavfnin en meşhur eseri olup tam 
adı ecj.-I)av, ü'l-lô.mt li- ehli'l-(ebna, i 
acyani culema,i) ~arni't - tô.stdir. On iki 
cüz halinde düzenlenen eserin ilk on cü-
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zünde 1 O.OOO'den fazla kişinin biyogra
fisi alfabetik sıra ile verilmektedir. On 
birinci cüz ise şahısların künye, lakap ve 
nisbelerine ayrılmıştır. On ikinci cüzde 
yine alfabetik sıraya göre SOO'den fazla 
meşhur kadının biyografileri bulunmak
tadır. Müellif sekizinci cüzde kendi bi
yografisini de vermiştir (s. 2-32). 

Müellif eserinde 801 -896 (1398-1491) 
yılları arasında Mısır, Suriye, Hicaz, Ye
men, Anadolu ve Hint ülkelerinde yaşa
mış olan alimler, kadılar, edipler, şair
ler, halifeler, sultanlar, emirler ve vezir
ler hakkında bilgi vermiş, ayrıca ahlak 
yönünden beğendiği birkaç gayri müsli
mi de kısaca anlatmıştır. Sehavi bu ese
rini hazırlarken faydalandığı kaynakların 
bir kısmını mukaddimede, bir kısmını da 
biyografilerin sonunda belirtmiştir. Bun~ 
lar arasında en çok istifade ettiği eserler 
olarak üstadı İbn Hacer ei-Askalani'nin 
(ö. 852 / 1449) İnbô.'ü'l-gum.r, Refcu'l
isr, ed-Dürerü'l-kô.mine, el-Mu <cem, 
Lisô.nü'l-Mizô.n, Fevô. 'idü'r-rihle, Bed
reddin ei-Aynfnin (ö. 855 / 145ıi <İ~dü'l
cümô.n, Makrizfnin (ö 845/ 1442) Sülı'lk 
ve el- <u~üd, İbn Hatib en-Nasıriyye'nin 
(ö . 843 / 1440) ed-Dürrü'l-münte{ıab, Ta
kiyyüddin ei -Fasi'nin (ö. 832/ 1429) Şi
tô.'ü'l-garô.m ve el- cİ~dü'ş-şemin, Nec
meddin İbn Fehd'in (ö 885 / 1480) İtfzô. 
fü '1- vera ve Mu c cem 'i zikredilebilir. 

Sehavi biyografıleri hazırlarken yazılı 
kaynaklarla yetinmemiş, ayrıca şahsın 

kendisinden, akrabalarından veya onu 
tanıyanlardan bilgi toplamış, verdiği bil
gilerin doğru olmasına dikkat etmiştir. 
Biyografileri kaynaklardan naklederken 
bazan ilave ve tashihlerde bulunmuş, 

ele aldığı kişinin önce etraflıca kimliği
ni tesbit ettikten sonra hangi şehirde, 
hangi medreselerde kimlerden ders oku
duğunu da kaydetmiştir. Münasebet düş
tükçe müderrisler arasındaki anlaşmaz

lıklara, makam ve mansıb kavgalarına, 
birbirleri hakkındaki takdir ve tenkitle
rine de temas eden Sehavi, çeşitli kim
selerden ders okuyan ve icazet alan alim
lerin okudukları ve ders verdikleri med
reseler, ders müfredatı, hocaların ilmi 
ve ahlaki durumları hakkında da bilgi 
vermiştir. Böylece eser sayesinde hicri 
IX. yüzyıl İslam dünyasının belli başlı ilim 
merkezleri, ilmi kuruluşları, öğretim usul
leri ve ilmi seviyeleri hakkında çok zen
gin maıumat elde edilmektedir. Bazı bi
yografiler vesilesiyle çeşitli zamanlar
da meydana gelen salgın hastalık, sel, 
yangın, zelzele gibi afetiere de temas 
edilmektedir. Biyografisi verilen alimin 

hükümdar, diğer devlet erkanı ve halk 
nazarındaki yeri, sultana eser takdimi 
geleneği ve sultan tarafından yapılan 
bağışlar anlatılırken devrio bir başka 
yönü, devletin ilmi kuruluşlarla olan 
münasebetleri de tesbit edilmiş olmak
tadır. 

Eserde ağırlık noktası daha çok alim
ler üzerinde olmakla beraber halife, sul
tan, emir ve eşrafın biyografilerine de 
gerekli önemin verildiği söylenebilir. Bun
lar hakkındaki özet bilgiler sıralanırken 
zaman zaman devlet idaresinde görülen 
rüşvet ve adam kayırmalara da temas 
edilir. 

Bazı devlet başkanları ve alimler hak
kındaki araştırmaların dikkatli ve taraf
sız bir şekilde yapıldığı söylenemez. Me
sela istanbul'un Türkler tarafından fet
hi sıradan ve basit bir olay olarak geçiş-
tirildiği gibi Fatih Sultan Mehmed hak
kındaki bilgiler hem çok kısa hem de 
hatalıdır. 

Sehavi bu eserinde hiçbir ilmi ve siya
si niteliği olmayan kişilere de yer ver
mektedir. Onun medrese kapıcıları, me
zar bekçileri ve terberierin yalnız isim
lerini yazmaktaki maksadını anlamak 
güçtür. Bunun gibi birkaç aylıkken ölen 
veya dokuz on yaşlarında kendisinden 
bazı bilgiler almış olan çocukların böyle 
bir eserde niçin zikredildiği bilinmemek
tedir. Biyografılerin bir kısmında yer yer 
dedikodu cinsinden bilgilere de rastlan
maktadır. 

Çeşitli müellifler tarafından tenkit edil
mesine rağmen bir bütün olarak ele alın
dığında eserin ilmi ve ciddi bir çalışma 
ürünü olduğu söylenebilir. Kitap özellik
le Burciyye Memlükleri'nin kültür tari
hi açısından önemli bir kaynaktır. ecj.
pav,ü'l-lô.mi<, Hüsameddin el -Kudsi 
tarafından on iki cüz halinde yayımian
mış (Kahire 1353-1355), ayrıca Bulak ve 
Beyrut'ta da basılmıştır (ts.). 

Celaleddin es-SüyGti ecj.-I)av'ü'l-lô.
mici tenkit için el-Kô.vf calô. Tô.rf{ıi's
Se{ıô.vf adlı bir risale yazmıştır (Ahmed 
eş-Şerkavi ikbal, s. 337) . İbnü'ş-Şemma' 
el-J>_abesü '1-M vf li- gureri 'cj.- !)av, i '1-
lô.mic, İbn Abdüsselam ei-MenGIT el
Bedrü't-tô.lt mine'd-Dav'i'J-lô.mic ad
lı eserl~rinde ecj.-pa"v'ü'l-Jamtden seç
melerde bulundukları gibi Ahmed ei-Kas
tallani de en-Nılrü's-sô.t/ if muhtasa
ri'cj.- !)av' i'l-lô.mic adıyİa eseri ihti~ar 
etmiştir (Brockelmann, GAL, II, 43; Suppl., 
II, 31-32 ). 


