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Osmanlılar döneminde padişahın sefere çıkması, bir zaferden dönme, padişahın tahta 
çıkması, önemli yabancı elçilerin karşılanması, bayramlar, padişah kızlarının veya kız 
kardeşlerinin nişanları ve evlenme törenleri, şehzadelerin sünnet düğünleri, padişah 
çocuklarının doğumları vb. muhtelif vesilelerle şenlikler yapılıyordu. Fakat bu şenliklerin en 
görkemlileri şüphesiz sünnet düğünleri idi. Padişahlar şehzadelerini sünnet ettirirken çok 
tantanalı sünnet düğünleri yaptırıyorlar, bu düğün ve şenliğin daha öncekilerden farklı ve 
üstün olmasına gayret sarfediyorlardı. Tarihi ve edebi kaynaklar bu sünnet düğünleri 
içerisinde 1365 yılında I. Murat’ın, şehzadesi Bayezit (Yıldırım) için; 1457 yılında Fatih’in, 
şehzadeleri için; 1530 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın, şehzadeleri için; 1582 yılında III. 
Murat’ın, şehzadesi Mehmet için; 1675 yılında IV. Mehmet’in, şehzadeleri Mustafa ve 
Ahmet için; 1720 yılında III. Ahmet’in, şehzadeleri Süleyman, Mustafa, Mehmet ve Bayezit 
için; 1836 yılında II. Mahmut’un, şehzadeleri Abdülmecit ve Abdülaziz için; 1847 yılında 
Abdülmecit’in, şehzadeleri Mehmet Murat ve Abdülhamit için yaptırdıkları sünnet 
düğünlerinin tarihte iz bıraktıklarını diğer sünnet düğünlerinden birçok açıdan üstün 
olduklarını kabul ve teyit etmektedirler. 

İşte bu adı geçen muhteşem sünnet düğünlerinden birisi de "en mükemmel, en muhteşem, 
en gösterişli, en masraflı, en uzun süre devam eden” gibi sıfatlarla nitelendirilebilecek olan 
III. Murat’ın şehzadesi III. Mehmet için 1582 yılında yaptırdığı sünnet düğünüdür. Bu 
düğünden bahis açan tüm yerli ve yabancı kaynaklar bırakın Osmanlı İmparatorluğu’nda, 
bütün dünya üzerinde gelmiş geçmiş en muhteşem şenliğin bu sünnet düğünü olduğu 
konusunda hemfikirdirler. 

1546-1595 yılları arasında yaşayan, 1574-1595 yılları arasında hükümdarlık yapan ve 
Osmanlı’nın onikinci padişahı olan Sultan III. Murat, 36 yaşlarında ve padişahlığının 
sekizinci yılında iken, 1566’da Safiye Sultan’dan doğan ve o günlerde 16 yaşlarında olan 
Şehzade Mehmet (sonradan Sultan III. Mehmet, yaşadığı tarihler 1566-1603, saltanat 
yılları 1595-1603) için 1582 yılında eşsiz ve muhteşem bir sünnet düğünü yaptırmıştır. 
1582 yılının Haziran ayının ilk günlerinde başlayan ve aynı yılın 22 Temmuzu’na kadar 52 
gün devam eden bu sünnet düğünü üzerine tarihi kaynakların yanında edebi kaynaklar ve 
bu düğünü izleyen yabancı tanıklar önemli bilgiler vermişlerdir. Ayrıca günümüzde de bu 
düğün üzerinde, bir kısmı tarafımızdan olmak üzere bazı araştırmalar, incelemeler 
yapılmıştır. İşte biz bu bahsettiğimiz kaynakların ışığında muhtelif yönleriyle bu olağanüstü 
düğünü ve özelliklerini, niteliklerini anlatmaya çalışacağız. 

Düğün İçin Hazırlıklar 

Sultan Murad bu düğünün o vakte kadar gelmiş geçmiş diğer bütün düğünlerle 
ölçülemeyecek, hatta bundan sonra geleceklerce de taklit edilemeyecek derecede 
tantanalı ve gösterişli olmasını istemiş ve bunun için düğün hazırlıklarına daha bir sene 
öncesinden başlamıştı. Öncelikle kânûn-ı kadîm üzere beylerbeylerine, ümeraya, 
meliklere, krallara, hükümdarlara; padişahın davet mektuplarını taşıyan elçiler ve sarayda 
bu gibi hizmetlerde kullanılan müteferrikalar, çavuşlar ve çaşnigirler gönderilerek düğünün 
yapılacağı bildirildi, müjdelendi. Örneğin dışarıdan Fransa sarayına, Almanya imparatoru 
II. Rudolf’a, Venedik Doj’una, Rusya’ya, Lehistan’a, İran şahı Sultan Hudâbende’ye, 
Gürcistan’a, Özbek’te Çağatay padişahı Hamidullah Han’a (bir kaynakta Abdullah Han), 
Marakeş’e, bazı Hint sultanlarına ve o devirde Osmanlılara haraç vermekte olan 
Transilvanya’ya, Boğdan’a, Eflak’a, Ragoza’ya, Engürüs kralına, Dubrovenedik’e, Kırım 
hanı Mehmed Giray Han’a vs. kısaca bütün Asya, Avrupa, Afrika hükümdarlarına elçiler 
gönderildi. Bu devlet reisleri yanında içeride ise küçük büyük hükümet adamlarından kimse 
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unutulmamış, tekmil Rumeli ve Anadolu’da protokola dahil olanlara okuntular, davetiyeler 
yollanmış, bu cümleden olarak Mısır, Halep, Şam, Yemen, Diyarbakır, Bağdat, Basra, 
Lahsa, Erzurum beylerbeyileri; ileri gelen Kürt beyleri ve tüm eyaletlerdeki beyler, 
defterdarlar, tımar defterdarları, defter kethudaları, Mekke şerifi, Kırım Hanı vs. düğüne 
çağırılmıştır. Bunlardan işleri davete icabete mani olanlar birçok hediyeler takdim ederek 
mazeretlerini arzetmişlerdir. 

Davet işleri halledildikten sonra şenliğin tam bir düzen içinde geçmesi için muhtelif 
görevlendirmeler yapılmıştı. Geniş bir programla ve bütün bir şehir halkından başka 
gelecek yerli, yabancı o kadar kalabalık bir davetli kitlesinin katılımıyla yapılacak bir 
düğünün hiçbir karışıklığa meydan ve imkan vermeksizin intizam içinde yürütülebilmesi 
herşeyden evvel bir teşkilat işi idi. Dolayısıyla Rumeli beylerbeyi İbrahim Paşa düğüncü 
başı, Sokollu’nun damadı Anadolu beylerbeyi Cafer Paşa şerbetçibaşı, Kaptan Kılıç (Uluç) 
Ali Paşa mimarbaşı, matbah-ı âmire emîni Kara Bâlî Bey sûr emîni, sabık nişancı Hamza 
Bey nâzır-ı sûr, Yeniçeri ağası Ferhat Ağa muhafızbaşı olarak görevlendirildi. Düğün nazırı 
Hamza Bey’e ilk planda düğüne başlangıç masrafı olmak üzere 50 yük akçe verildi. Bu 50 
yük akçenin o zamana göre değeri 70 bin altın civarındaydı. Kaynaklar düğün süresince 
defalarca 50 yük akçe verildiğini yazıyorlar. Cebecibaşı Hüseyin Ağa da 1000 nefer bölüğü 
ile düğün hizmetine tayin edildi. Görüldüğü gibi düğün işinin mükemmel bir surette 
yürütülebilmesi için hep yüksek rütbeli kişilerin görevlendirilmesi düğünün ne kadar ciddiye 
alındığını gösteriyordu. Örneğin bir şerbetçibaşılığa bile Anadolu beylerbeyi Cafer Paşa 
gibi birinin görevlendirilmesi fazla ve lüzumsuz bir tevcih değildi. Çünkü yaz aylarının sıcak 
ve kızgın günleri içinde devam eden düğün müddetince bütün halka güğüm güğüm buzlu 
şerbetler büyük bir cömertlikle verileceği gibi o vakitler yemek aralarında ve sonunda 
misafirlere çeşit çeşit şerbetler ikramı adet olduğu için çekilen müteaddit ve mükellef 
ziyafetlerde de davetlilere en lezzetli meyvelerden yapılmış nefis, buzlu şerbetler 
dağıtılacaktı. 

Bunlardan başka 600 seçme sipahi çevreyi görüp gözetmeye ve ufak tefek hizmetlere 
memur edildi. Düğün sırasında meydanın tamamen temiz tutulması ve sık sık süpürülmesi 
için tersanedeki esirlerden 200 kişi tahsis edilmiş, meydanın her gün muntazaman 
sulanması için 50 saka görevlendirilmişti. Bu teşkilat arasında düğünün bir de soytarıbaşısı 
vardı. Tulumcubaşı da denilen bu kişi sırtına ottan yapılmış bir palan vurulmuş bir eşeğe 
binmiş olduğu halde maiyetindeki 500 soytarı (tulumcu) ile birlikte hem halkı güldürür, hem 
intizamı muhafaza eder, hem de düğün alanına insanların yerli yersiz, zamanlı zamansız 
girmelerini önlerdi. Meşinden kaba birer elbise ve külahlar giyinmiş olan bu 500 
tulumcunun ellerinde ve boyunlarında içleri hava, su bazan da yağ dolu keçi derisinden 
yapılma tulumlar vardı. Bunlar soytarıbaşının idaresinde meydanı durmadan dolaşırlar ve 
düzeni bozanların üzerine tulumlarını boşaltarak, bunları halka vurarak oracıkta yarattıkları 
neşe havası içinde kimseyi incitmeden intizamı, zabtu rabtı temin ederlerdi. Düzeni 
sağlayan bu kişileri düpedüz kolcu görevi yapan görevliler olarak görmek yanlış olur. 
Bunlar aynı zamanda gerek görünüşleri, gerek yaptıkları hareketlerle halkı türlü 
soytarılıklarla güldürüyorlar, çok defa da aynen sirklerdeki soytarılar, palyaçolar gibi 
meydanda gösterilen oyunlara katılıyorlardı.1 

Sıra düğün alanının tertibine gelmişti. Düğün alanı olarak şimdiki Sultan Ahmet Camii’nin 
bulunduğu bölge olan ve o zamanlar At Meydanı olarak anılan geniş meydan seçilmişti. At 
Meydanı bu düğünden önce ve sonra birçok düğüne mekan teşkil ettiği gibi daha önce de 
Bizans hükümdarlarının seyrangahı olarak kullanılıyordu. O devirde Sultan Ahmet Camii 
henüz inşa edilmemişti. Günümüze göre caminin sağ ve sol taraflarında zamanın 
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vezirlerine, büyük devlet adamlarına ait saraylar, köşkler vardı. İşte burada bulunan 
sarayların en görkemlilerinden biri olan İbrahim Paşa Sarayı düğün evi olarak 
hazırlanıyordu. Bu saray meydanın sağ tarafında bulunuyor ve Marmara’ya bakıyordu. İşte 
o vakitler At Meydanı’nın en büyük ve en güzel sarayı olan İbrahim Paşa Sarayı hemen 
hemen yeni baştan tamir edilerek padişah ve şehzade ile birlikte tekmil sultanların ve 
saray halkının yatıp kalkmasını mümkün kılacak mükemmel ve mükellef salonlarla 
döşetilmiş, meydan tarafındaki kapı ve merdiven yeri kadırılarak oraya çeşmeler üstüne 
asıl saraydan çıkıntılı bir vaziyette gayet muhteşem ve mükellef bir kasır inşa edilmişti. 
Padişah düğün devam ettiği müddetçe vaktini bu sarayda ve kıymetli ipek kumaşlarla, zarif 
halılarla zengin ve gösterişli bir şekilde döşenmiş bu kasırda geçirmişti. Padişah için 
hazırlanan bu köşk muhteşem resimlerle zengince, süslü kemerliydi ve meydana 
bakıyordu. Şehzadenin yeri onun sol yanındaydı ve ona da bir kasır inşa edilmişti. Kadın 
sultanlarınki köşke bitişikti ve buraya şehzadenin annesi, kızkardeşleri ayrıca onlara eşlik 
eden kadınlar yerleşmişti. 

Bütün ağalar ve subaylar için bunun yakınına bir galeri yapılmıştı. İbrahim Paşa Sarayı’nın 
kapatılan kapısı yerine sarayın köşesinde yeni bir kapı açtırılmış ve bu kapı üstündeki oda 
sadrazam Sinan Paşa’ya, onun yanındaki oda üçüncü vezir Mesih Paşa’ya, onun 
yanındaki oda aynı zamanda düğüncübaşılık görevini de üzerine almış bulunan Rumeli 
beylerbeyi İbrahim Paşa’ya, mehterhane kapısı üstündeki odalar ikinci vezir Siyavuş Paşa 
ile dördüncü vezir Cerrah Mehmet Paşa’ya ayrılmıştı. Ayrıca ileri gelen devlet adamları ile 
enderun ve bîrûn ağaları denilen sarayın yüksek ağaları için de mehterhânede 72 metre 
uzunluğunda üç katlı bir divanhane yaptırılmış ve bu divanhanenin alt kısmı dost devletler 
tarafından gönderilen bir kısım elçilere tahsis edilmişti. Anadolu defterdarı Abdulmuhyî 
Efendi ile şıkk-ı sânî defterdarı Mahmud Efendi mehterhâne üstündeki odaları almışlar ve 
düğünün şerbetçibaşılığı ile de vazifeli olan Anadolu beylerbeyi Cafer Paşa ile Şam 
beylerbeyi Hasan Paşa da yine mehterhâne üstündeki odalara yerleşmişlerdi. Kaynaklara 
göre erkân-ı devlet için toplam 95 dîvânhâne-i âlî yaptırılmıştı. 

Şimdi Sultan Ahmet Camisi’nin bulunduğu yerde o vakit mevcut olan Ahmet Paşa Sarayı, 
saray mızıkacılarına ve düğün nahıllarına tahsis olunmuştu. Biraz aşağıya İran elçisi için 
güzel bir yer hazırlanmış ve burasının tavanına birkaç yüz mumluk muhteşem bir avize 
asılmıştı. Aslında İran elçisine ayrılan yerin yanında Fransız elçisi için de bir yer 
hazırlanmıştı. Fakat protokolde Avusturya elçisine tekaddüm ettirilmesini isteyen Fransız 
elçisinin isteği yerine getirilmemiş olduğu için elçi düğün şenliklerine gelmemiş ve bahane 
olarak da Fransız kralının koyu Hıristiyan olduğunu ve böyle koyu Hıristiyan olan bir kral 
elçisinin Hıristiyan olmayan bir milletin âyininde bulunmasının doğru olmadığını ileri 
sürmüştü. Bununla beraber Fransız elçisinin yeri bu yüzden boş kalmamış, Tatar hanı 
tarafından düğünde kendisini temsil etmek üzere gönderilmiş olan kardeşi Hanzâde ile geç 
geldiği için yeri başkalarınca kapılan Leh elçilerine tahsis edilivermişti. Venedik, Raguza, 
Transilvanya, Moldovya elçileri gibi yabancı elçilere de özel yerler tahsis edilmiş, 
meydanın karşı yanında da Hıristiyanlarla yanyana olmak istemeyen Müslüman davetliler 
için localar kurulmuştu. İranlılar, Fas elçisi, Tatar elçisi bunlardandı. 

Mimarbaşı olarak görevlendirilmiş olan Kaptan Kılıç Ali Paşa kendi emir ve idaresinde 
bulunan tersane dülgerlerini gece gündüz çalıştırarak çok kısa zamanda büyük bir temaşa 
yeri yaptırmış ve bu temaşa yerinin karşısına büyük bir çadır kurulmuş, burası davetlilere 
verilecek soğuk ve buzlu şerbetlerin hazırlanmasına tahsis olunmuştu. Hükümetçe yerli ve 
yabancı yüksek misafirler ile davetliler için hazırlanan bütün bu seyir yerleri dışında 
İstanbul’un yüksek tabakası eşrafı tarafından da bu meydanın kendilerine ayrılan 
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yerlerinde yüksek miktarda paralar harcanılmak suretiyle kendi ailelerine mahsus seyir 
yerleri meydana getirilmişti. Arslanhâne civarında seyir için köşkler ve tahtapuşlar inşa 
edilmişti. 

Düğüne başlamadan önceki büyük hazırlıklardan biri de her sınıf halk için ayrı ayrı olmak 
üzere bütün misafirlere ve seyircilere günlerce verilecek ziyafetler için lüzumlu görülen 
mutfak ve yemek takımlarının temin ve tedariki ile yine geniş bir teşkilat işi olan yemek 
pişirilecek yerlerin, erzak ambarlarının ve bunlara ait mekanların iyi işleyecek bir şekilde ve 
işin büyüklüğüyle uygun bir halde hazırlanması işiydi. Bütün bu tedbirler zamanında ve 
ihtiyaca cevap verilecek şekilde muntazaman alınmıştı. Mısır’dan şeker, Şam ve Halep’ten 
kumaş, Hindistan’dan çeşitli baharatlar getirtilmişti. Bu cümleden olarak misafirlere sadece 
pilav dağıtmaya mahsus, sırf bu düğün için bakırdan 1500 sini döktürülmüştü. Bunların her 
biri dörder kilodan fazla bir ağırlıkta idi ve birer şinik pilav alırdı. Öyle ki pazusu kuvvetli 
değme kabadayılar bile içi dolu bu tepsileri tek başına taşıyamazlardı. Kiler olarak ise 
Kaptan merhum Sinan Paşa Sarayı seçilmiş ve o vakit orada bulunan mîrî fırın önündeki 
meydanda tahta perdelerle geniş sahalar çevrilerek buralara ihtiyaca cevap verecek 
şekilde geniş mutfaklar ve ocaklar yaptırılmıştı. 

Düğün alanı olarak seçilen ve hazırlanan At Meydanı’ndaki düğünden önce yapılan 
hazırlıklardan birisi de meydanın ortasına dikilmiş olan iki uzun direkti. Bu iki direkten 
kırmızı boyayla boyanmış olan birisinin tepesine büyük bir çember geçirilerek çemberin 
ortasına sıra ile dizi dizi yüzlerce fener asılmış ve bu suretle bu direk bütün bir meydan için 
geceleri orayı aydınlatacak bir avize haline getirilmişti. İkinci direğe de bolca zeytinyağı 
sürülmek suretiyle gayet kaypak ve kaygan bir hale getirilmiş ve bu direğe tırmanarak 
çıkabilmek yarışı, çeşit çeşit yapılan birçok düğün eğlencelerinden ilginç olan birini teşkil 
etmişti. 

Padişahın Düğün Alanına (At Meydanı’na) Gelişi 

Nihayet çok daha önceden tespit edilmiş olan düğünün başlama zamanı gelmiş ve bütün 
hazırlıklar sona ermişti. Padişah düğünün ilk günü Topkapı Sarayı’ndan çıkıp muhteşem 
bir alayla At Meydanı’na geliyordu. Bir padişahın alayla geçişi her zaman görülecek 
şeylerden değildi. Dolayısıyla halk padişahın geçeceği yolların sağını solunu müthiş bir 
kalabalıkla doldurmuş, "padişahım çok yaşa” ve alkış sesleri etrafı çınlatıyordu. Padişahın 
varacağı At Meydanı’nda ise halktan başka yerli, yabancı davetliler, devletin ileri gelenleri, 
asker sınıfları; kavuklu, sarıklı, külahlı her renk ve kesimde elbiseler giyinmiş mütecessis 
ve meraklı bir kitlenin kaynaştığı görülüyordu. Alayın sonunda bulunan çavuş ve 
müteferrikalarla saray ağaları ve askerlerin yepyeni, rengarenk, zengin ve sırmalı elbiseleri 
dikkati çekiyordu. Ayrıca muhafızların heybetli yeniçeri külahları altındaki azametli tavırları 
seyredenlere korku, dehşet ve biraz da saygı veriyordu. Bütün devlet erkanı ise topuklarını 
okşayan geniş ve muhteşem selamlık elbiseleri içinde yaya olarak gidiyorlar ve at üzerinde 
yol alan hünkarı ağır ve vakarlı adımlarla takip ediyorlardı. 

Şehzadenin Düğün Alanına Gelişi 

Padişahın alayını sünnet olacak Şehzade Sultan Mehmed’in alayı takip etmişti. Şehzade, 
şimdiki üniversitenin yerinde bulunan Eski Saray’dan At Meydanı’na muhteşem bir alayla 
gelmişti. Eski Saray ile At Meydanı arasındaki güzergah sağlı sollu alayı izleyenlerce 
doldurulmuş, debdebe ve ihtişam içinde geçen şehzadeyi iziliyorlardı. Şehzade sırmalar 
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içinde, kıymetli taşlarla süslenmiş kır bir ata binmiş, altın ve kılaptan işlemeli kırmızı renkte 
bir elbise giymişti. Bu elbise kıymetli taşlarla süslenmişti. Başında iki siyah sorguçlu bir 
kavuk bulunuyor, elinde de çelik saplı billurdan bir topuz tutuyordu. Bu billur topuz elmas 
gibi traş edilerek işlenmiş ve çevresi altınla süslenmişti. Şehzadenin belinde de çok 
kıymetli taşlarla ve mücevherlerle süslenmiş bir kılıç ve ayrıca yine çok değerli bir hançer 
vardı. Bu muhteşem alayın ortasında ilerliyor, sağ kulağında gayet yüksek kıymette tek 
yakuttan bir küpe parlıyordu. Bu alayla birlikte Eski Saray’dan dört tane de büyük nahıl 
getirilmiş ve daha önce hazırlanan yerlerine konulmuştu. Şehzadenin alayla muhteşem bir 
şekilde gelişini tüm devlet ileri gelenleri yaya olarak karşılamıştı ve bu sırada mehterhane 
durup dinlenmeden güzel ve neşeli havalar çalıyordu. Diğer sünnet nahılları da sarayın 
karşısına kendilerine ayrılan yerlere dikilmiş, şehzade doğruca İbrahim Paşa Sarayı’na 
giderek padişah babasının elini öpmüştü. 

Sultanların Düğün Alanına Gelişi 

Üç gün sonra da saraydaki sultanlar muhteşem bir alayla Eski Saray’dan At Meydanı’na, 
düğün alanına gelmişler ve İbrahim Paşa Sarayı’na yerleşmişlerdi. Sultanlar At 
Meydanı’na kafesli, atlas perdeli ve çok süslü saray tahtıravanları içinde gelmişlerdi. Küçük 
birer kupa arabasına benzeyen ve önünde arkasında kolları bulunan bu tahtıravanları 
süslü bir şekilde giydirilmiş saray uşakları taşıyordu. Bu iş için seçilen kişiler tahtıravanların 
ön ve arkasındaki kollar arasına girerler ve kollara bağlı meşin askıları omuzlarına alarak 
tahtıravanı yerden kaldırırlar, kibar ve azametli hanımları mütevekkil bir surette taşırlardı. 
İşte o gün saray sultanları böyle çok süslü tahtıravanlar içinde harem ağalarının 
çevrelediği bir ihtiram alayı ortasında düğün alayına gelmişlerdi. Macaristan ve Bosna 
hududu tutsaklarından 12 esir bunların ardından geliyordu. Bu esirler yapacakları zor 
oyunlarla, gösterilerle halkı eğlendireceklerdi. Bunlar kılıçlarıyla birbirlerine vurdular, 
mızraklarla birbirlerini deldiler, biri kendi vücuduna bir demir sapladı, başkaları da kollarına 
oklar saplamış, bir kısmı da sırtlarına at nalları çakmıştı. Padişah bunların cesaretlerine 
karşılık herbirine ihsanlarda bulundu. Örneğin içlerinden birine 4 bin akçalık bir tımar verdi. 
Sultanlar bir şekerleme kervanıyla alana gelmişlerdi. Sırmalı Şam kumaşından gaşiyeler 
vurulmuş dokuz hayvana yüklenmiş bu şekerleme kervanının içerisinde şekerden yapılmış 
yüzlerce hayvan heykeli bulunuyordu. Getirilen şekerden yapılmış heykeller halka 
dağıtılmış, bu arada sultanların alayının arkasında bulunan esirler savaş gösterileri 
yapmış, zenci ve diğer canbazlar Dikilitaş ve yağlı direk üzerinde hünerlerini 
sergilemişlerdi. Bu şekerden hayvan heykellerini müteakip büyük nahıllar getirilmişti ki 
bunlar önceki nahıllardan çok büyük olup üzerlerine balmumundan yapılmış kuş, hayvan, 
meyve, ayna gibi her türlü eşya şekilleri asılmıştı. 

Şehzadenin Atını ve Elbisesini Değiştirmek Üzere Eski Saraya Gelmesi 

Şehzade biraz dinlenmek ve yeni elbiseler giyip güzel ve yeni bir ata binmek üzere, hem 
de uğur saydığı için Eski Saray’a gelmiştir. Ayağına birçok altın işlemeli serâserler 
serilmiştir, bütün saray halkı inip yollu yolunca karşılamışlardır. Cebecibaşına varıncaya 
kadar herkes altın işlemeli hılatlarla murada ermişler, vezirler de hılatlarla ağırlanmışlardır. 
Şehzade kıyafetini baştan ayağa değiştirmiştir. Üzerinde etrafı hep incilerle, elmaslarla 
donatılmış olan kırmızı atlastan bir mintan vardır ve altın dokuma bir fersâ onu süslemiştir. 
At ve atın takımları da değişmiştir. Bu defa siyah-beyaz bir ata binmiştir. Şehzadeyi 
mükemmel bir surette donattılar, küpesini de değiştirdiler. Bundan sonra sadrazam başta 
olmak üzere diğer devlet erkanı atlandılar ve şehzadeyi alıp tekrar babasına götürdüler. 
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Düğün Başlıyor 

Bu muhteşem düğün için bütün hazırlıklar tamamlandıktan; padişah, şehzade, sultanlar ve 
davetliler, seyirciler yerlerini aldıktan sonra düğün ve dolayısıyla eğlenceler, ziyafetler, 
gösteriler başlamıştı. Davetliler ve seyirciler kendilerine ayrılan yerlerde düğünü izlerken; 
yaz aylarına mahsus ipekten veya softan dikilmiş her renkte ince alay elbiseleri içinde 
düğünün yüksek derecedeki davetlileri de o vaktin protokolü gereği kapı halkı denilen 
kendi adamlarının teşkil ettiği heybetli bir çember ortasında ağır ağır ilerliyor ve yerlerini 
alıyorlardı. At Meydanı’nın iki ucuna yerleştirilmiş iki iri yeniçeri kösü devamlı ve muntazam 
vuruşlarla ve ağır tokmaklarla durmadan döğülüyor, kösün meydana ayrı bir azamet ve 
heybet veren bu ağır başlı ve vakarlı sesi, şehir üstünde yürekleri ürperten akisler 
yaratıyor, bütün İstanbul’u adeta At Meydanı’na çekiyordu. Tüm şenlik boyunca da bu 
musiki teraneleri devam edecekti. Bir kısmı padişahın kasrının penceresinin önünde 
yerleşmiş bulunan mehterhânelerden özellikle de sultan penceresinden göründüğü anlarda 
davullar, kösler, zurnalar çalınıyordu. Bunların dışında şenlik süresince 1000 kadar 
hanende ve sazende görevlendirilmişti. Bunlar udlar, ziller ve diğer musiki aletleriyle 
sanatlarını icra ediyor, davetlileri ve seyircileri neşelendiriyorlardı. 

Şehzadenin Sünneti 

Günlerce, haftalarca süren ve her vakit için her yerde büyük bir servet sayılabilecek 
değerde yüksek bir meblağın hiç esirgenmeksizin harcandığı, bütün bir Osmanlı ülkesini 
adeta yerinden oynatan bu muhteşem düğünün asıl hedefi şehzade Sultan Mehmed’in 
sünnet edilmesi idi. Sünnet günü geldiğinde At Meydanı’ndaki İbrahim Paşa Sarayı’nda 
devletin divanına dahil vezirlerden biri olan Cerrah Mehmet Paşa bu küçük ameliyeyi 
bizzat yapmış ve sonra da kesilen deri parçasını altın bir tepsi içinde padişahın hasekisi ve 
şehzadenin annesi olan Safiye Sultan’a, deriyi yerinden ayırmakta kullandığı usturayı da 
yine bir başka altın tepsi içinde şehzadenin babaannesi yani Sultan Murat’ın annesi olan 
Nûrbânû Sultan’a takdim etmişti. Cerrah Mehmet Paşa bu hareketle, o tarihte 16 yaşında 
olan şehzadenin sünnet ameliyesini sabırsızlıkla ve kaygı içinde bekleyen bu iki sultana da 
bu ameliyenin zararsızca yapılmış olduğunu müjdelemiş oluyordu. Sultan Murad, sünnet 
ameliyesi hediyesini (ücretini) Cerrah Paşa’ya 10 bin altın ihsanı suretiyle ödemiştir. Ayrıca 
Nûrbânû Sultan da 3 bin altın göndermişti. Bu gibi merasimlerde bohça göndermek adeti 
de sarayca unutulmayarak Cerrah Paşa’ya kıymetli ve çeşit çeşit kürkler kaplı birçok 
kumaşlarla birlikte muhteşem hilatlar ve esvaplar, ayrıca bir de altın leğen ve ibrik hediye 
edilmişti. 

Hediyeler 

Bu düğünde padişaha, şehzadeye ve padişah haremine dünyanın birçok yerinden 
hediyeler gelmiş, ayrıca Osmanlı sınırları içinde bulunan beyler, emirler de hediyeler 
göndermişti. Bunların dışında saray çevresinden vezirler ve devletin diğer ileri gelenlerinin 
hediyeleri de dikkate değer nitelikler taşıyordu.2 

Vezir-i Azam Sinan Paşa, padişah için gayet mükellef eyerler vurulmuş cins beş at ile 
şehzade için altınlar içinde ve incili gaşiyeler (at örtüsü) vurulmuş takımı mükemmel üç 
kula at ve ayrıca muhteşem libaslar vermişti. Bunların toplam değeri 40 bin altın idi. 
Bunların dışında murassa güzel bir Kelâm-ı Kadîm, üstad hattatların yazılarından bir altın 
yaldızlı murakka, kapağı mücevher bir altın kase, bir murassa eyer, eşsiz bir murassa 
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dizgin, mücevher sînebend, kemendi altından la‘l ve yakutlu bir altın bilan, kıymetli taşlarla 
donatılmış altın bir eyer, topu altın olan bir çift gümüş üzengi, bahrî kutas, baştanbaşa 
inciler ve kıymetli taşlarla süslenmiş bir abâyî, astarı hediyelik kumaştan bir dîbâ yapuk, 
oniki kat makbul serâser, oniki çatma, oniki benek, oniki parça rengarerenk atlas, oniki 
kemha. Şehzadeye murassa ciltli bir Kelâm-ı Kadîm, resimli bir Silsilenâme kitabı, Şeyh 
Sa'dî’nin eşsiz Külliyât’ı, Hâfız Dîvânı, Nizâmî’nin Hamse’si, murassa kabzalı bir kılıç, eşsiz 
bir murassa sînebend, murassa dizgin ve altın zincir, kıymetli taşlarla bezenmiş torbalar, 
bâzûbend, bir kılâde, bir altın kutas, dîbâ yapuk, iki ağır değerde şamdan, her kumaştan 
sekizer sâye, beş nefer melek huylu gulâm, bir de piyade dilsiz. 

Siyavuş Paşa, 20 bin altın kıymetinde sekiz at ve sırmalı kumaşlar getirmişti. Ayrıca cildi 
murassa bir güzel Mushaf, güzel minyatürlü bir Şehnâme, murassa bir kılıç, her biri altınla 
işlenmiş kılıflarda birisi arslanlı bir av gösteren iki çalar saat, yirmiiki şıb ve dîbâ, yirmiiki 
donluk kemha, yedi top Fransız kadifesi, altın işlemeli beş çatma, oniki tane turfa serenk, 
yirmiiki tane renkli kemha, onbeş tane Frengî atlas, on tane Bursa kemhası, yirmiüç tane 
altın benek. Şehzadeye yakut hattıyla bir Mushaf, bir minyatürlü Şehnâme, kabzasında 
kıymetli taşlar olan bir murassa şahane kılıç, altın yaldızlı bir çalar saat, yedişer kat altın 
çatma, seraser, benek atlas ve Frenk kemhası, yedişer tane iki renkli serenk. 

Hadım Mesih Paşa, ikisi mükemmelen eyerlenmiş dört at ile 30 bin altın kıymetinde 150 
kat elbise. Ayrıca yirmişer tane seraser, benek, çatma, pastavi, ondörder tane atlas ve 
kemha, iki renkli yirmidokuz donluk muhtelif kumaş, muhtelif serenkler. 

Cerrah Mehmed Paşa, padişaha hediye olarak 15 bin altın kıymetinde atlar, libaslar, 
köleler ve gümüş oyuncaklar getirmişti. Ayrıca topu altınla işlenmiş hoş bir otağa, kıymetli 
taşlarla bezenmiş altın bir sînebend, bir murassa güzel bâzûbend, onikişer kattan on bölük 
kumaş, şıb, kemha, serâser, dîbâ, atlas, kutnu, çatma, nakş-ı pelenk, mükemmel bir çalar 
saat. Şehzadeye ise Nizâmî’nin minyatürlü bir Hamse’si, minyatürlü ve altın yaldızlı bir 
Figânî Dîvânı, ağır değerde murassa bir hançer, bir Alman saati, beş atlas, beş kemha, 
beş serâser ki hepsi çok değerliydi. 

Rumeli Beylerbeyisi İbrahim Paşa, padişah için hattı üstad elinden çıkmış bir Kelâm-ı 
Kadîm, yirmibir nefer gulâm, sırmadan parlak bir kutâs, kını murassa altın kabza bir kılıç, 
on sürahi, beşer leğen ve ibrik, kapağı ve tepsisi mükemmel gümüşten beş maşrapa, her 
birinden onar olmak üzere top top benek, çatma, atlas, kemha, serenk, serâser, dîbâ cinsi 
kumaşlar. Şehzade için hattı güzel bir Mushaf, beş tane güzel yüzlü gulâm, bir hadım, 
değerli bir murassa hançer, musanna bir altın kılıç, üç kırba, üç tepsi, üç leğen ve ibrik, üç 
serâser, üç Bursa beneki, üç atlas, üç kemha. 

Anadolu beylerbeyi Cafer Paşa, dokuzar kat Frenk ve Türk kumaşları, kutnu, kemha, atlas. 
Gümüşten muhtelif eşyalar, altı sürahi. 

Mısır beylerbeyi tarafından şehzadeye sunulan hediyeler: bir adet kırmızı kadife üzerine 
altın kalemkârî bendli ve yakut, zümrüt, pîrûze taşlı murassa kılıç ve kabza, bir adet 
sürmâyî kadife üzerine altın yaftalı yakut ve pîrûze taşlı kılâde, bir sînebend; bir adet altın 
murassa gemli ve büyük pîrûze şakaklı, murassa toplu, altın zencirli dizgin, 1 adet altın 
dokuma; 1 adet sevâdkârî üzeri pîrûze ve yakut şemseli, kadifesi altın sırma eyer, 1 adet 
inci ve zeberced taşlı Mısır işi üzengi, 1 adet kırmızı kadife üzerine altın sırmalı abâyî, 1 
adet yapuk, 1 adet sürmâyî kadife üzerine sırma döşek, 1 adet yastık, 1 adet kırmızı kadife 
üzerine sırma dikme iskemle örtüsü, dört parça seraser, beş parça atlas, beş parça iki 
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renkli kemha, on parça muhtelif sarıklar, nöbet şekeri ve muhtelif şekerler, yedi adet 
muhtelif donda atlar. 

Dahiliye nazırı payesinde olan Sadaret kethudâsı Osman Bey, 10 bin altın değerinde 
gümüş ev eşyası ve kap-kacak, Gürcü ve Çerkes muhtelif köleler. 

Nişancı Mehmed Paşa, şehzadeye atlas ve kemha kumaşlar, ayrıca padişaha onar türlü, 
yedişer türlü ve beylerbeyilerden daha üstün hediyeler verdi. Kaynaklar bu hediyelerin 
dökümünü vermiyor. 

Mekke Şerîfi’nin Hediyeleri: Kabe örtüsünden altınla dokunmuş bir parça, içinde zemzem 
suyu bulunan murassa bir ibrik ve leğen, mühürlü bir kese anber, iki tomruk öd ağacı, yedi 
kemer dolusu bohçalanmış öd, bir-ikiyüz parça tütsü için öd, yüz tane padişaha mahsus 
sarık. 

Fas ve Marakeş Sultanlarının Hediyeleri: Sadef bir sandık içinde çok kıymetli bir tesbih, 
sırmalı iki seccade, dört ipek seccade, altın ve murassa eyer, balıkçıl kuşunun tüylerinden 
yapılmış kıymetli ve mücevherli bir sorguç, incili ve elmaslı üzengiler, top top ipekli ve 
sırmalı kumaşlar, altın üzerine tutturulmuş inciler, ayrıca dört bin altın. 

Kırım ve Kıpçak Hanı Mehmed Giray Han’ın Hediyeleri: Onu samur, beşi zerdeva, beşi 
kakum, onu da diğer kıymetli postlardan mürekkep otuz yük kürk, sincap kürkleri. Şahin, 
balaban. Beş ayı balığı dişi, köle olarak yirmi Hıristiyan delikanlısı. Çerkes ve Buğdanlı 
gulamlar. Birçok cariye. 

Özbek Hanı Abdullah Han’ın Hediyeleri: İki tane altın yaldızlı eşsiz Yakut hattı Kelâm-ı 
Kadîm ki kılıfında sayısız yakut taşları var. Altın yaldızlı, minyatürlü Şâh u Gedâ mesnevisi. 
Benzeri olmayan 63 huten miski. Altın kılıf içinde kuru panzehir. Yedi deste has samur 
derisi. Vebaya karşı tılsımlı dokuz altın levha. 

Acem Şahı Mehmed Hudâbende’nin Padişaha, Oğlunun da Şehzadeye Gönderdiği 
Hediyeler: Büyük boy, Yakut hatlı bir Kelâm-ı Kadîm, altı kalem bir murakka (hat), cildi 
murassa bir Mushaf, içerisinde Ali Veli münacatı bulunan musanna bir cilt, Şehnâme, 
Cenknâme, Hulâsatü’l-Ahbâr, tamamı Bihzad’ın minyatürleriyle süslü bir Hamse-i Nizâmî, 
Câmî’nin eseri, Külliyât-ı Kirmânî, Hüseyin Baykara Dîvânı, Türkçe manzum 
İskendernâme, Hafız-ı Şîrâzî Divanı, Mihr ü Müşterî mesnevisi, Leyla vü Mecnun 
mesnevisi, Yûsuf u Züleyha mesnevisi. Kumaşlara ve başka cins hediyelere gelince, 
bunların sayısının çok fazla olduğu belirtilerek sadece şunlar sayılıyor: Altın işlemeli üç 
kemer, onsekiz atlas, onsekiz kemha, dokuz yezd pamuklusu, yedi seccade, işlemeli bir 
yapuk, altın dokuma perde. İçi panzehirle dolu murassa hokka, yirmiyedi mumya, üç büyük 
fağfur kase, iki çift ipek seccade, yedi kabza kınsız kılıç, bir top fersâyî kadife. 

Acem Şahından Padişahın Annesine Hediyeler: Kılıfı kıymetli taşlarla bezenmiş ağır 
değerli bir Mushaf, dokuz parça madeni mumya, dokuzar parça atlas ve kemha, iki çift ipek 
seccade, bir murassa Kelâm-ı Kadîm, iki büyük halı, kılıfı görülmedik derecede güzel 
içinde panzehir olan kutu, firuze toprağı bir menn-i saf, iki seccade, altın işlemeli yaygı, 
dokuz parça makbul atlas, altın dikmeli birkaç makreme, iki donluk kıymetli kadife, yezd 
pamuklusu, müşk nâfeleri, mumya kısmından armağanlar, üç parça güzel dârâyî kumaş. 

Acem Şahının Oğlu Mirza Hamza’dan ve Şah’ın Kızından Haremin Tanınmış Kadın ve 
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Erkek Hizmetlilerine Muhtelif Hediyeler: Şehzadeye mükemmel altın yaldızlı büyük boy 
Kelâm-ı Kadîm, murassa hokkada sâfî panzehir, on tane en âlâsından müşk-i sâfî. Şahane 
çiniler, dokuz tane madeni has mumya, dokuz tane beyaz ve erguvan atlas, altın sırmalı iki 
seccade, resimlerle işlenmiş yaygı. 

Acem Şahından ve Kızından Padişah Haremine Hediyeler: Bir menn ve iki kemer dolusu 
hâkî firûze, murassa hokka ki içinde halis panzehir var, renkli dokuz atlas, dokuz kemha, 
üç parça süslü seccade. Murassa kılıfta mükemmel bir Mushaf, altın kılıflı panzehir, sâfi 
pîrûze, hoş renkli dokuz atlas, nakışlı iki seccade. 

Lehistan elçisi Filipovski, iki dog köpeğiyle altı yük samur kürk getirmişti. Her yükte kırkar 
deri vardı ve her yükün değeri bin altın idi. 

Transilvanya Elçisi Ladislas’tan Hediyeler: Çifte dipli yedi gümüş kupa, yedi gümüş tepsi, 
iki gümüş leğen, ikisi altınlı dört avize. 

Alman Elçisi: 40 bin duka kıymetinde üç gerdanlık, beş parça elmas, gayet güzel iki 
madalyon ve bir yaban domuzu. 

Venedik Elçisi: Sekiz bin duka değerinde mücevherler, muhtelif değerli elbiseler. 

Ragozalılarla Moldavyalılar ve Ulah Voyvodası: Kıymetli asma saatler, gümüş kupalar, 
kıymetli kumaşlar. 

Venedik ve Dobravenedik Beyleri: Hepsi altın işlemeli ve altın sırmalı on parça şıb, otuz 
parça kadife, kırkiki parça kemha, ellisekiz parça has atlas, beş devetabanı kupa, beş tane 
şahane büyük kumkuma, oniki gümüş leğençe ve ibrik, iki gümüş sini, iki büyük satl, yüz 
çileden kırmızı ve mor çuha, ik kadife, onbeş atlas ve kemha, on dîbâ, bir nice yük ham 
anber. 

Boğdan Voyvodasının Hediyeleri: Üçyüz iki lüleli saf gümüş bir büyük şadırvan (çok ağır 
olduğu için ancak araba ile getirilebilmiş), iki sürahi, iki altın yaldızlı meyve ve tatlı tabağı, 
iki divan, iki büyük şamdan, iki leğençe, iki gümüş ibrik, dört tane gayet büyük maşrapa, 
onsekiz gümüş kupa, altı avcı şahin. 

Eflak Voyvodası: Hepsi saf gümüşten maşrapalar, tepsiler, sürahiler. Onsekizer adet 
muhtelif renkli kumaşlar. 

Erdel Voyvodası: Saf gümüşten iki leğençe, iki ibrik, iki tane üzerine şemse işlenmiş 
mutahhire, iki gümüş kupa, iki şamdan, oniki sahan, gümüşten meyve ve tatlı tabakları, 
gümüş ve sedefli bir ibrik, gümüş tabaklar, sekiz atlas, sekiz kemha, yirmiiki pastav. 

Kaynaklardan tespit ettiğimiz kadarıyla bu düğünde padişaha ve şehzadeye verilen 
hediyelerden, bunların özelliklerden örnekler verdik. Bunların dışında yerli yabancı devlet 
görevlileri, krallar, emirler, beyler, valiler vs. ve esnaf tarafından sayılamayacak kadar çok 
hediyeler gönderilmiştir. Tespit ettiğimiz kadarıyla bu düğünde yukarıda saydıklarımızın ve 
esnafın dışında hediye gönderenler şunlardır: "Mekke şerifi, Özbek hanı Han Abdullah, 
Tatar hanı, Acem şahı Muhammed Hudâbende ve oğlu Mirza Han bin Hudâbende, Acem 
şahının elçisi Han İbrahim; Mısır, Şam, Halep, Irak-ı Arap, Basra, Şehr-i Zol, Van, 
Erzurum, Karaman, Rum, Yemen, Diyarbakır valileri, emirleri veya beylerbeyileri; 
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kazasker, paytaht kadıları, defterdarlar, yeniçeri ağaları, mirahur, emîr-i alem, ser-i 
bevvâb, diğer ağalar, bölük ağaları, beyler, diğer defterdarlar, kethudalar, tımar sahipleri, 
Venedik ve Dubrovnik beyleri, Boğdan voyvodası, Eflak voyvodası, Erdel voyvodası, 
İstanbul patriği, İstanbul Yahudileri vs.” 

Bunların dışında esnaflar alayla gösterilerini yaptıktan sonra kendi meslekleri ile ilgili 
hediyeler veriyorlardı. Doğal olarak bunların miktarını, değerini, neler olduklarını tespit 
etmek de imkansızdır. Örneğin bezzazistan ahalisi muhtelif değerli kumaşlar; sahhaflar 
çeşitli kitaplar; makasçılır mücevher işlenmiş makaslar; aynacılar billur aynalar; attarlar 
yüklerle ıtriyat vb. hediyeler takdim etmişlerdi. 

Bununla beraber bu kadar yüksek değerde hediyeler arasında mizac-ı şahaneye en uygun 
hediyeyi bulup takdim etmek, kendisi için bunca masrafla sünnet düğünü yapılan şehzade 
Sultan Mehmed’e nasip olmuştu. Şehzade, babasına körpe ve son derece dilber, bütün 
tarihçilerin üzerinde birleştikleri eşsiz güzellikte bir cariye hediye etmiş, yine tarihlerimizin 
anlattığına göre padişah bu hediyeden pek memnun kalmıştı. Çünkü tarihi kaynakların 
bildirdiğine göre şehzadenin babası Sultan III. Murad kadınlara hayli düşkündü. Bir ara 
saraydaki cariyelerin sayısı 500’ü bulmuş ve İstanbul’da cariye borsası bu yüzden yüzde 
yüz fırlamıştı. Yine tarihi kaynaklara göre padişahın 40 hasekiden 100-130 çocuğu olmuş, 
büyük bir çoğunluğu padişah hayatta iken ölmüş, bunlardan 30 kızla 19 oğlan toplam 49 
çocuğu hayatta kalmıştır. Hatta denildiğine göre padişah öldüğünde yedi cariye de gebe idi 
ve padişahın ölümü üzerine bunlar denize atılarak öldürülmüştü. 

Geceli gündüzlü 52 gün devam eden bu muhteşem düğünde günümüzdeki insanların 
havsalasının alamayacağı derecede enteresan işler yapılmış, gösteriler düzenlenmiş, alay 
geçişleri gösterilmiş, ziyafetler verilmiştir. Düğünün niteliklerinin tam olarak kavranmasına 
yardımcı olmak ve düğünün seyrini anlatabilmek amacıyla düğünü düğün yapan ve bu 
kadar şöhretli olmasına sebep olan bu düğündeki bazı özellikleri aşağıda veriyoruz. 

Şeker İşleri 

Osmanlı saray düğünlerinde şekerden yapılan heykeller düğünün önemli bir unsuruydu ve 
büyük bir önem arzediyordu. Şekerden muhtelif hayvanlar, çiçekler, meyve bahçeleri, 
köşkler, canavarlar, şadırvanlar; çömlek, vazo, ibrik gibi eşyalar, taşlarıyla birlikte satranç 
takımları vs. gibi hemen her şey yapılıyordu. Bunları yapmak için özel ustalar tutuluyor, 
ustalar ve şeker harcı için çok büyük meblağlar harcanıyordu. Bu düğünde şeker âlâtı için 
yapılan masrafları kaynaklar şu şekilde veriyor: 

171 kantar şeker harcanmış, bunun toplam değeri 119.776 akçadır. Dışarıdan bunların 
yapımı için getirilen tarçın, karanfil, anason, turunç gibi malzeme 100 kantar olup toplam 
değeri 119.266 akçadır. Şekercilere, şeker nakşeden nakkaşlara ve şeker işleyen 
yahudilere emeği karşılığı olarak 73.797 akça. Şeker nakşı için araç ve giderler 48.309 
akça. Diğer masraflarla beraber genel toplam 366.437 akçadır. Diğer bir kaynak şeker 
işleri için yapılan masrafı toplam 352.809 akça olarak göstermektedir. Öyle veya böyle 
havai fişeklere harcanan 100.000 akçaya göre bu çok fazla bir meblağdır. 

Taradığımız kaynaklar bu şekerden yapılan heykellerin, eşyaların, muhtelif şekillerin 
sayısını da vermektedir ki şöyledir: 1 köşk, 7 servi, 2 şadırvan (tabanı üç arşın genişliğinde 
20 kişi taşıyor), 1 kale (20 kişi taşıyor), 5 yaban tavusu, 5 şamdan, 16 çömlek, 17 ibrik, 6 
küçük vazo, 9 maymun, taşlarıyla birlikte 2 satranç takımı, 6 menevşe, 5 tavus, 11 leylek, 
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8 ördek, 11 horoz, 3 deniz kızı, 10 kadırga, 9 fanus, 10 dîv-i ankâ, 14 zürafa, 1 gergedan, 
43 at, 3 merkep, 2 sığır, 2 keçi, 3 koç, 3 köpek, 35 maymun, 877 çiçek, 308 nergis, 281 
gül, 1 kilise, 9 fil, 17 arslan, 19 pars, 20 kaplan, 22 aygır, 21 deve, 9 deniz canavarı (her 
birini dörder kişi taşıyor, yükseklikleri 1 arşını geçiyor), 25 şahin, doğan ve atmaca, 11 
keklik, 8 turna. Başka bir kaynak ise "aslan, aslan yavrusu; kaplan, kaplan yavrusu; fil, fil 
yavrusu; at, katır, deve, doğan, akbaba, şahin, keklik, turna, tavus, ördek, horoz, kaz” 
şeklinde yapılan şekillerin her birinin 100’er adet olduğunu bildiriyor. Bunlardan başka 
şekerden yapılan muhtelif meyveler, tatlılar da yer alıyordu.3 

Nahıllar 

Eskiden bu gibi bütün memleket halkını ilgilendiren ve ister davetli, ister seyirci sıfatlarıyla 
olsun hemen tekmil halkı yerinden oynatan Osmanlı saray düğünlerinde tertip edilen büyük 
ve maddi açıdan külfetli eğlencelerden birisi de nahıllar ve nahıl alaylarıydı. Bunlar piramit 
şeklinde dallı budaklı ağaçlara benzer halde yapılırlar, üzerlerine küçük büyük her türlü 
kuş, hayvan, meyve şekilleri asılır, mücessem bir halde imal edilerek geceleri de yakılan 
binlerce balmumu ile donatılırdı. Nahıllar bazan şekerden de yapılır, bunlar halka 
seyrettirildikten sonra yağmalattırılırdı.4 Kısaca nahıl, gelin ve sünnet alaylarında ağaç 
biçiminde yapılan, üzerinde balmumundan yapılmış insan, hayvan, yemiş, çiçek vb. 
şeklinde süsler, mulajlar bulunan; ayrıca değerli taşlar, altın, gümüş yapraklarla, renkli ve 
yaldızlı kağıtlarla kaplanan önemli bir düğün ve şenlik unsurudur.5 

Bu düğündeki nahıllar gerek büyüklükleri ve çoklukları itibarıyla, gerek yapılışlarında 
gösterilmiş olan itina ve ihtimam itibarıyla geçmişte yapılan düğün nahıllarına büyük bir 
üstünlük arzediyordu. 

Şehzadenin alayıyla birlikte Eski Saray’dan dört tane de nahıl getirilmişti. Yükseklikleri 15 
metreyi geçen bu nahıllar tersane esirlerine taşıttırılıyor ve etrafında da 80 kadar yeniçeri 
heybetli kıyafetleriyle ve kendilerine mahsus mağrur tavırlarıyla yürüyorlardı. Haziran’ın 
dördüncü günü de yeni nahıllar gelmiş, bunlar da ilk nahıllar gibi bir süre Eski Saray’da 
teşhir edilmiş ve düğün alanındaki yerlerine konulmuştu. Bunlar ilk gelenlerden daha 
muhteşem, süslü ve heybetli idi. En küçüklerinin kaidesi 4, 5 metre idi. Bunların serbestçe 
geçebilmeleri için İstanbul’un dar sokaklarından bazısını kesmek, genişletmek ve bunun 
için de yol kenarına gelen bazı evleri veya cumbalarını yıkmak gerekmişti. Nahılların dar 
sokaklardan geçmesi gerçekten büyük bir güçlük doğuruyordu. Genişliği sağlamak için 
belirttiğimiz gibi evlerin, dükkanların cumbalarının, saçaklarının kesilmesi icap ediyordu. 
Bu işle görevlendirilen mimar ve katipler yıkılacak yerlere gidiyorlar, bir yandan yıkılma 
olurken katipler de bu yıkılan yerlerin ileride onarılması için gidecek parayı yerinde 
hesaplayıp sahiplerine ödüyorlardı. Yani yıkılma ile ödeme aynı zamanda oluyor, en ufak 
bir sızlanmaya meydan verilmiyordu. Nahılların yapılması çok büyük meblağlara 
maloluyordu. Bu düğünde sırf dört büyük nahıl, bir orta nahıl ve üç küçük nahıl için 
nahlbendlere (nahıl ustalarına) 36.300 akça verilmişti. Bazı kaynaklar bu düğündeki nahıl 
sayısının yuvarlak olarak bine ulaştığını söyleseler de bu biraz abartma gibi görünüyor. 
Beş büyük mum nahıl, beş büyük ar‘ar (ardıç şeklinde) nahıl, her birini bir yeniçerinin 
götürdüğü 360 küçük nahıl olduğunu bildiren kaynaklar da vardır. Tespit ettiğimiz kadarıyla 
düğünde 150 kadar nahıl vardı. Bunlardan yüz tanesinin her birini dörder kişi, küçük olan 
ellisinin her birini birer kişi taşıyordu. Ayrıca her birini yüz yeniçerinin ancak taşıyabildiği, 
boyları 25 metre kadar olan dört büyük nahıl vardı. 
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Esnaf Alayları 

Osmanlılar zamanında alayla geçiş belli zamanlarda yapılıyordu. Bunlar düğün alayı, surre 
alayı, cihaz alayı, nahıl alayı, sünnet alayı gibi alaylardı. Bu şekilde esnafın alayla geçişleri 
ve hünerlerini göstermeleri de padişahın tahta çıkması, padişahın büyük bir seferden 
dönüşü, önemli düğünler gibi vesilelerle yapılıyordu. Konumuz olan düğünde de çok geniş 
bir katılımla gerçekleştirilen bir esnaf alayını görüyoruz. Alayla geçişler esnaf arasında bir 
nevi rekabet de doğurduğu için her sınıf kendi alayının daha mükemmel, daha cazip ve 
daha ilgi uyandırıcı bir şekilde geçmesine son derece özen göstermiş ve bu itibarla gayet 
canlı ve eğlenceli olan alaylar başta padişah olmak üzere bütün seyircilerin ve yerli 
yabancı davetlilerin takdirini kazanmıştı.6 

52 gün devam eden düğün süresince esnafın geçişi 20 gün devam etmişti. Esnaf, hepsi de 
en yeni ve en temiz elbiselerini giyinmiş olarak kendilerine verilen geçit tertibine riayetle, 
kendileri için ayrılan günde büyük bir düzen içinde padişahın önünden geçiyor ve tam 
padişahın bulunduğu kasrın önüne geldiklerinde padişahın düğününün kutlu olmasını 
temenni ederek kendisine olan bağlılıklarını arz ediyorlardı. Her sınıf kendi alayının 
başında kendi sancağını, bayrağını taşıyordu. Renk renk ipekli kumaşlardan yapılmış ve 
sırmalarla, kılaptanlarla çepeçevre süslenmiş olan bu bayraklar üzerinde esnafın ismi yine 
ipekle işlenmiş bulunuyor ve bayraklar uzunca güzel bir direk ucunda yüksekte tutularak 
taşınıyordu. Bu alaylarda esnafın iki türlü gösterisi oluyordu. Bunlar seyirlik oyunlar 
gösteriyorlar, aynı zamanda meslekleri ve uğraşları ile ilgili işleri alayla geçerken gösteri 
biçiminde yaparak ilerliyorlardı. Esnaf adına geçen heyetler kendi meslekleri ile ilgili 
gösterilerini yaptıktan sonra yine kendi sanatları eserlerinden birer örneği de padişaha 
takdim ediyorlardı. Padişahın memnuniyet ve hoşnutluğunu avuç avuç çil para dağıtarak 
gösterdiği bu hediyeler arasında takdir edilerek seyredilecek kadar maharetle meydana 
getirilmiş ve çok değerli olan hediyeler bulunuyordu. 

Belirttiğimiz gibi esnaf geçerken üzerinde kendi amblemleri olan bayraklar taşıyorlardı. Bu 
sancaklardan bazılarının özellikleri ve renkleri şu şekildedir: "Bitpazarı esnafı iki renkli simli 
kumaştan bir bayrak; Semerciler bir yüzü beyaz, öteki yüzü kırmızı-yeşil olmak üzere çift 
yüzlü bayrak; Tahta bıçkıcıları üzeri harflerle işli kırmızı-beyaz bayrak; Sütçüler üzerine 
harfler işli yeşil-kahverengi bayrak; Sahhaflar yeşil kenarlı kırmızı-beyaz bayrak; Tahta ve 
kereste tacirleri mavi-kırmızı-beyaz bayrak; Ütücüler kırmızı ve altın sarısı Şam 
kumaşından bir bayrak; Takkeciler ve papuççular altın ve gümüş simli kumaştan altın ve 
gümüş sırma saçaklı bir bayrak; Meyveciler biri üzerinde büyük beyaz bir harf olan kırmızı, 
öteki sarı-kırmızı olmak üzere iki bayrak vb.” 

Kaynaklara göre 1582 şenliğinde yani bu sünnet düğününde alayla geçen esnafın sayısı 
200 civarındadır. Bu sayı verilmekle beraber yine kaynaklardan tespit edebildiğimiz 
kadarıyla ancak 150 kadarının isimlerini öğrenebiliyoruz. Alayda isimlerini tespit 
edebildiğimiz bu 150 kadar esnaf şunlardır: "Takkeciler, terziler, sakalar, aşçılar, 
çizmeciler, mestçiler, canbazlar ve tehlikeli oyunlar yapanlar, hallaçlar, camcılar, gümüş ve 
sırma işleyenler, helvacılar, soytarılar, baharatçılar, manavlar, hatipler, imamlar, kazzazlar, 
saraçlar, çulhalar, ipekçiler, çiçekçiler, iplikçiler, peştemalcılar, manifaturacılar, kıl 
dokuyanlar, hasırcılar, Galata esnafı, kilitçiler, mühürcüler, yorgancılar, tarakçılar, 
aynacılar, okçular, yılan tutucular, çini satanlar, buhurcular, boyacılar, mızrakçılar, 
kaftancılar, çakşırcılar, semerciler, sandıkçılar, saatçiler, şamdancılar, balıkçılar, 
kürekçiler, ilikçiler, kalafatçılar, kemancılar (yaycılar), keten satanlar, ekmekçiler, 
döşekçiler, tellallar, balmumcular, şekerciler, aktarlar, Mısır çarşısı esnafı, iğneciler, 
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keçeciler meyveciler, mandalcılar, arabacılar, bina yapıcıları, debbağlar, bıçakçılar, üzengi 
yapanlar, gaşiye dikiciler, çadırcılar, bugası denilen bir nevi kumaş satanlar, nalbantlar, 
süpürgeciler, bezzaz esnafı, bozacılar, sarıkçılar, tellaklar, pehlivanlar, hokkabazlar, 
katırcılar, nalçacılar, külahçılar, arakçın dikenler, kavukçular, kutucular, mis sabunu 
satanlar, çiftçiler, demirciler, basmacılar, kalburcular, şerbetçiler, eskiciler, yelpazeciler, 
sahtiyancılar, yaşmakçılar, eski demir satanlar, çamaşırcılar, kazancılar, kovacılar, hamam 
hizmetlileri, aşçılar, muhtesiban, sebze satanlar, kağıt ve kalem satanlar, silah kundağı 
yapanlar, muhallebiciler, kasaplar, zırh yapanlar, keklik satanlar, makas yapanlar, dizgin 
yapanlar, kilit yapanlar, urgancılar, ip canbazları, hokkabazlar, köçekler, rakkaslar, 
bastoncular, keserciler, divit yapanlar, kuşçular, hamamcılar, sarıkçılar, sahtiyan yapanlar, 
celepler, turşucular, basmacılar, şekerciler, dut satanlar, müezzinler, kuşakçılar, 
kebapçılar, ipekli kumaş satanlar, kerpiççiler, sorguççular, arabacılar, hammallar, 
tavukçular, kahveciler, sepetçiler, hakkaklar, kireççiler, horasancılar, sarraflar, çömlekçiler, 
mürekkepçiler, nalıncılar, kalemciler, Mısır baharı satanlar, Bursa bezirganları, Arabistan 
bezirganları, düğmeciler, mercancılar, iznikli çiniciler, yağlıkçılar, kâsebazlar, kürekçiler.” 

Bunların dışında esnaf olmadıkları halde esnaf alayıyla geçen başkaları da vardı ki bazıları 
şunlardır: "Ebû Eyyûbî Ensârî halkı, İstanbul huffâzı, paytahtın eimme ve hutabâsı, 
Mevlânâ-yı Rûmî dervişleri, tâyife-i suhtegân (öğrenciler), Abdâlân-ı Rûm; Mevlevî, Nakşî, 
Rufâî, Kalenderî, Halvetî, Kâdirî, Sa‘dî, Edhemî, Gülşenî, Bektâşî gibi tarikatlara mensup 
dervişler vs.” Bu tarikat mensupları da gösteriler yapıyorlardı. Örneğin, Bektaşiler 
boğazlarına kaytanla takılmış iri Bektaşi taşlarıyla, bellerinde yeşil renkte Bektaşi 
kemerleriyle, keçe külah üstüne sarılmış düz, sade sarıklarıyla ve ellerinde zincirli 
keşkülleriyle geçiyorlar. Mevleviler, uzun külahlarıyla, mevzun adımlarla ilerliyorlar; kudüm, 
ney, nısfiye, çalpara, def, kanun ve santurdan çıkan nağmeler bunlara eşlik ediyor. 
Rufailer, uçları şişli on iki zincirli salkımlarını, bir tekke ilahisinin nağmeleri arasında 
havada sallayarak ölçülü hareketlerle vücutlarına batırıyorlar ve dudaklarına, yanaklarına 
küçük şişler saplıyorlar. Bazı tarikata mensup dervişler, ateşte kıpkırmızı bir hale getirilmiş 
demirleri ağızlarına sokuyorlar, bir kısmı da herkesin gözü önünde keskin bıçakları 
yutuyorlardı. 

Esnaf ve dervişlerin dışında düğündeki geçit alayına Beyoğlu ve Galata Rumları da 
cemaat halinde katılmışlar ve ellerinde kırmızı, sarı, mavi, beyaz renklerde ve dörder 
köşeli şekillerle süslü bayraklar taşımışlardı. Yüz Rum delikanlısından oluşan bu kafilenin 
hepsi de sırtlarına çubuklu kırmızı ceketler, başlarına külahlar giymiş ve ayaklarına 
çıngıraklar takmışlardı. Ellerinde yalın kılıçlar vardı. Bunlar raks ederek muhtelif danslar 
yaparak geçiyorlardı. Bir Rum düğününü canlandıran bir heyet de ayrı bir alay teşkil 
ediyordu. Bu heyette otuz Rum delikanlısı sırmalı elbiseler üstüne incilerle ve kıymetli 
taşlarla süslenmiş kadife baratalar giymişlerdi. Ayrıca otuz Rum genci de kız kıyafetine 
girmiş olarak düğünde kadınları temsil ediyordu. Büyük bir ipek şemsiyenin altında ve bu 
altmış kişilik heyetin ardında ilerliyor ve arkadan da yine kız kıyafetine girmiş birçok 
delikanlı geliyordu. 

Esnafın ve tekke mensuplarının düğün günlerinde ve alay halinde günlerce süren bu 
geçişleri ile o vaktin bütün giyinme tarzı ve şekilleri de aynı zamanda At Meydanı’nda 
noksansız bir halde gösterilmiş bulunuyordu. Çünkü ortada küçük, büyük rütbede her sınıf 
asker; resmî ve divan kıyafetleriyle alay gösterdikleri gibi mülkî ve ilmî devlet adamlarıyla 
her mezhep ve meşrepte tüm halk tabakası da kendilerine mahsus elbise ve kıyafetlerle 
orada hazır bulunuyorlardı. 
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Belirttiğimiz gibi esnaf geçerken kendi meslekleri ile ilgili gösteriler yapıyorlardı: Bunlar çok 
canlı bir şekilde oluyor, adeta o esnafın günlük yaşantısı ve hünerleri burada aynen 
sergileniyordu. Kumaş dokuyucular 500 kişi kadar hemen meydanda bir ipek kumaş 
dokuyup bitirdiler. Terziler meydandan geçerken giysiler diktiler, demirciler demirden 
muhtelif eşya yaptılar. Çömlekçiler çömlek yapıyor, camcılar cam üflüyor, duvarcılar yapı 
yapıyor, fırıncılar ekmek pişiriyorlardı. Kasaplar hayvanları kesip etlerini halka dağıtıyor, 
çobanlar sürüleriyle meydanı dolaşıyor, bahçıvanlar çiçek ekiyor, çiftçiler toprağı 
sürüyorlardı. Bir Rum ayakkabıcı bir günde 110 çift ayakkabı dikerek hünerini gösteriyordu. 
Bir kasap dükkanı şeklinde düzenlenmiş araba üstündeki bir işyerinde asılı etler, terazi ve 
satır, ayrıca önlüklü iki kasap, birinin elinde bir satır, diğerinde bıçak bulunmakta. 
Dükkanın dışında da ellerinde bıçaklarla iki kasap var. Kesilmiş, boynundan kanlar akan 
bir keçi, ön tarafta da henüz kesilmemiş bir keçi bulunuyor. Demircilerin dükkanında ise bir 
demirci ocağıyla iki körük bulunmakta. Ocağın çevresinde dört işçi kızgın demirleri örs 
üzerinde dövmekte, bir çocuk çırak ise küçük bir örsü kullanmakta. Çömlekçilerinin 
işyerinin üstü açıktır, burada geniş bir çömlekçi ocağı tütmektedir. Çömlekçilerden biri 
ayağıyla döndürdüğü çömlekçi çarkında bir çömleğe biçim vermekte, bir başkası çömleği 
ocakta pişirmeye hazırlanmakta, bir çırak ise ocağı karıştırmaktadır. Hamamcı esnafı 
meydana her şeyiyle tamam bir hamam getirmişlerdir. Dört öküzün çektiği bu hamamın iç 
bölmeleri bulunmakta, soyunan, yıkanan, kurulanan, sıra bekleyen kişiler görünmektedir. 
Değirmencilerin işyerini gösteren şeyi taşıyan araba altı tekerleklidir. Gözleri bağlı beygiri 
dönmekte, buna bağlı olan yuvarlak taşı döndürmekte, iki değirmenci taşın altına taneleri 
koymakta, birisi de sırtında çuvalla öğütülecek buğdayı getirmektedir. 

Ziyafetler 

Bu düğünde her gün ziyafetler çekilmektedir. Bu ziyafetler devlet erkanı ve yabancı 
davetlilerle beraber düğüne hizmet edenlere, yerli davetlilere, ulemaya, düğünü izlemeye 
gelen halka, esnaf alaylarına velhasıl düğün alanında kim varsa herkese düğün sona 
erinceye kadar gece gündüz veriliyordu. Ziyafet için hazırlanan mekan, ziyafete davet 
edilenlerin hiyerarşik bir düzene göre yerleştirilmeleri, hangi gün kimlere ziyafet verileceği, 
bu ziyafetlerde neler sunulacağı hep daha önceden tespit edilmişti ve düğün sonuna kadar 
bu düzene uyulmaya çalışılıyordu. Bu düğünde ziyafet yeri At Meydanı ve çevresidir. 
Davetliler gelmeden günlerce önce bu bölge ziyafet ve diğer gösteriler için düzenlenmiş ve 
gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Hatta ziyafetlere gelenlerden kimlerin nereye oturacağı 
bile önceden tespit edilmiştir. Hiyerarşik düzen bu tür ziyafetlerde önemliydi. Herkes 
rütbesine göre sofrada yer bulabiliyordu. Örneğin bu düğündeki ziyafetlerden birinde 
harem ağası Muhammed Ağa sofranın başına geçtikten sonra diğer davetliler şöyle 
sıralanıyordu: Sağ tarafına Rumeli beylerbeyi İbrahim Paşa, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa, 
yeniçeri ağası, mîr-i alem, kapıcıbaşı, büyük ve küçük mîrâhur, çakırcıbaşı, bölük ağaları, 
şahincibaşı, çavuşbaşı, sekbanbaşı, kethüda kapıçıbaşı, reis-i küttab ve cebecibaşı. 
Muhammed Ağa’nın sol tarafında ise Anadolu beylerbeyi Cafer Paşa, Bağdat emiri, 
Karaman beylerbeyi, Şam hakimi, Diyarbakır valisi, Halep’ten ma'zul iki paşa, Lahsa 
beylerbeyi, Cezayir beylerbeyi, Bitlis hakimi Şeref, üç defterdar, bunların ardınca da yollu 
yolunca beyler oturup ağırlanıyorlar. 

Belirttiğimiz gibi her gruba verilen ziyafetlerin belli bir günü ve düzeni vardı. Kaynaklar 
bunları gün gün vermektedirler. Örneğin muhtelif günlerde "paytaht ulemasına, bölük 
halkına ve ağalarına, Rumeli ve Anadolu zu'amâ ve tımar sahiplerine, Kaptan Paşa ve 
derya sipahilerine, sâdât ve eşrâfa; vüzerâ, mîrmîrân ve ashâb-ı dîvâna vs.” sırasıyla 
ziyafetler veriliyordu. Bazı kaynaklar bunların gününü de veriyor: "Haziran’ın sekizinci günü 
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vezirlere, beylerbeylerine, divan ehline ve başta yeniçeri ağası Ferhat Ağa olduğu halde 
yeniçeri yüksek subaylarına ziyafet verildi. Bu ziyafette şeyhülislam Malulzâde Efendi, 
padişahın hocası Hasancanzâde Mevlana Sadettin, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri olan 
Bostanzade ve Çivizade Efendiler, kadılar, nâipler, müderrisler, hocalar, kürsü şeyhleri 
hazır bulunmuş ve 70 sofralık bir davet verilmiş.” Haziran’ın 11’inde halka ve özel olarak 
padişah sipahilerine ziyafet verilmiş. Yüksek davetlilere muayyen günlerde verilmiş olan 
belli başlı şahane ziyafetler dışında düğün devam ettiği sürece halka her akşam meydanda 
binden aşağı olmayan sofralar kurulur, pilavlar ve bütün kızartılmış sığırlar ikram edilirdi. 
Ecnebi elçilerin ve davetlilerin ziyafetlerde ağırlanmaları şekli de muayyen bir usule bağlı 
idi. Şöyle ki: Her elçilik heyetine "has” ve "harcı” adı altında hergün ayrı sofralar düzülürdü. 
Bunlardan her "has sofra” 15 çeşit, her "harcı sofra”da 9 çeşit yemeği ihtiva eder ve 
birinciler elçilik ileri gelenlerine, diğerleri de ikinci ve üçüncü derecede memurlara mahsus 
olurdu. 

Doğal olarak bu ziyafetler bir nevi padişah sofrası da sayıldığı için hazırlanan yemeklerin, 
tatlıların, içeceklerin de buna uygun olması gerekiyordu. Aslında yemeklerin çeşitlerinin 
çok daha fazla olması gerekiyor. Ancak kaynakların verdiği kadarıyla bu düğündeki 
yiyecekler şunlardır: "Ekmek, çörek, poğaça, börek, pilav, kebap, şiş kebabı, tutmaç, 
çorba; ördek, kaz, tavuk çevirmeleri ve kızartmaları; öküz, koyun çevirme ve kızartmaları; 
balık yemekleri ve kızartmaları.” Tatlılar da şunlardır: "Aselî, zırva, zerde, güllaç, helva, 
sabûniye helvası, gâziyân helvası, me’mûniyye, mahmûdiyye, selmâ, şîr-i hurma, 
muhallebi, baklava, senbuse.” İçecekler: "Her türlü meyve şerbeti, gülâb, mâverd, üzüm 
suyu, boza, kahve.” 

Ateş İşleri 

Kaynaklarda "Ateş İşleri” başlığı altında ateşle, alevle gösteriler yapıldığı anlatılmakta, bu 
tür düğünlerde buna benzer işler bir eğlence ve gösteri niteliği de taşımaktaydı. Bu tür ateş 
işleri genellikle muhtelif şekillerde yapılan maketlerin tutuşturulması, kandillerin yakılması 
ve fişeklerin atılması şeklinde tezahür ediyordu. Ayrıca ayı, köpek, tilki gibi bazı 
hayvanların kuyruğuna maytap, fişek, çarkıfelek gibi alev fışkırtarak yanan ve patlayan 
maddeler sıkı sıkı bağlanıyor, bunlar ateşlenerek hayvanlar meydana salınıyordu. Bu ateş 
işleri hem eğlenceye hizmet ediyor hem de bir nevi aydınlatma görevi görüyordu. 
Aydınlatma görevi görmek üzere At Meydanı’na bir gemi direği dikilmiş, bunun ucuna 
parlak ışıklarla donatılmış dönen bir çember konulmuştu. Eski dikili taşın yanına da 
oldukça yükseğe bir tekerlek konmuş, durmadan dönüyor ve kendisiyle beraber kandillerle 
donatılmış 12 küçük tekerleği döndürüyordu. Kandil düzeniyle aslan tasvirleri, ağaçlar, 
gemiler yapılmıştı ve bunlar makaralarla indirilip kaldırılıyor; yazılar, resimler 
oluşturuluyordu. Belirttiğimiz gibi muhtelif maketler yapılmıştı ve bunlar ateşe veriliyordu. 
Örneğin şato maketleri, kale maketleri, gemi dekorları, at maketleri, yapma dağlar, cin ve 
ejderha maketleri, İstanbul surlarının yedi kulesi; fil, yılan, kartondan evler, çadır, papaz, 
ağaçlarla dolu bir bahçe, Kars Kalesi’nin modeli, kilise, deniz kızı, cambaz, top, fener, taç, 
cübbe, zırh, şadırvan, fidan, servi, araba, fil, koç, tavus, gergedan, horoz, eşek, köpek, 
deve, havan topu, minare vb. şeylerin maketleri. Fişekler de çeşit çeşitti. Bu fişekler 
başlıbaşına yapılıp kullanıldığı gibi insan, hayvan tasvirlerine bağlanıp fırlatılanları da 
vardı. Bunlar patladıkları sırada ortaya çıkardıkları seslere, şekillerine; patladıktan sonra 
meydana çıkardıkları manzaraya göre isim alıyordu. Örneğin bu düğünde "âsumânî, 
hevâyî, çadır şeklinde fişek, havan fişeği, dev şeklinde, koç şeklinde, aygır şeklinde, sâika, 
kebîrî ve suya dalıp çıkan fişekler” şeklinde ve isminde fişekler vardı. Bu fişekleri 
fişeklerden sorumlu kişiler attıkları gibi bir eğlence olarak padişah, vezirler, sadrazam, 
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Rumeli beylerbeyi, yeniçeri ağası, kaptan paşa, mîr-i alem gibi devlet ileri gelenleri de 
atıyordu. 

Muhtelif Gösteriler 

Düğün ve şenlik denilince akla öncelikle gösteriler gelmektedir. Gösteriler muhtelif cambaz 
türlerinde olduğu gibi hüner ve kabiliyete bağlı olabiliyor, hokkabaz ve kûzebazlarda 
olduğu gibi el çabukluğuna bağlı olabiliyor, zorbazların yaptığı gibi güce ve dayanıklılığa 
bağlı olabiliyor ya da bir hadisenin canlandırılması gibi tiyatrovari şekiller alabiliyordu. 
Bunların yanında sportif gösteriler de yapılıyordu ki bunlar ok atma, ata binme, cirit, güreş 
vb. gösterilerdi. Ayrıca dramatik savaş gösterileri, esnafların kendi alanlarıyla ilgili 
gösteriler de bunlara eklenebiliyordu. Bu gösteriler düğünün muhtelif zamanlarında ve 
muhtelif vesilelerle de yapılıyordu. Örneğin esnaf alayları geçişlerini yaparken, şehzade At 
Meydanı’na geldiğinde, sultanlar düğün alanına geldiğinde, düğün asayişini sağlamakla 
görevli tulumcular görevlerini yerine getirirken, gecelerin eğlenceyle ihyası için, ayrıca bu iş 
için yetiştirilmiş kişilerin hünerlerini göstermesi amacıyla, güç göstermek, hüner 
sergilemek, spor müsabakaları, genel olarak halkı eğlendirmek vs. amaçlarla gösteriler 
yapılıyordu. Bu düğünde de 52 gün geceli gündüzlü, sayılamayacak kadar ve 
sayılamayacak türde gösteriler yapılmıştır. Bu gösteriler arasında şunları sayabiliriz: 

Cambazlar, At Meydanı’ndaki dikilitaşa ve bu düğün için hazırlanmış olan yağlı direklere 
tırmanıyorlar. Bir Arap çıktığı yağlı direğin üzerinde bir gece kalıyor. Ellerinde terazi 
denilen denge aletiyle veya bu alet olmadan ip üzerinde yürüyorlar. Bir ip cambazı ip 
üzerinde yürürken sırtında başka birini taşıyordu aynı zamanda bir başka kişi de ayağına 
bağlıydı. Bir başkası ayakları bağlı, ceketi tersine çevrili olduğu için kolları çapraz ve 
oynamaz durumda iken ip üstünde dans ediyor. Bir genç cambaz on kılıcın keskin yüzünü 
ayaklarına ve bedenine bağlayarak ipin üstünde öyle yürüyor. Bir Hintli elinde denge 
değneği olmadan ev yüksekliğinde bir ipin üstünde gidip geliyor, bazan ipten düşer gibi 
yapıyor, fakat düşecek gibi olurken elleriyle dizlerini yakalayıp ipe yılan gibi sarılarak 
tırmanıyor. Aynı Hintli uzun takma bacaklarla ip üstünde yürüyor. Birisi elinde denge aleti 
olmadan ip üstüne tahtalar koyuyor, onun üzerine bir bakır sini yerleştiriyor ve bu sininin 
üzerinde dönüp duruyor. 

Bir araba içinde kanlı kesik bir el, bir ayak, gövdesinden ayrı bir baş ve başsız gövde canlı 
bir durumda gezdiriliyor. Gerçekte dört kişi eski çulların arasına gizlenip kimi sadece baş, 
kimi kol, kimi, ayak, kimi gövdesini gösteriyor. 

Bazı göstericiler tabakları parmaklarının, sonra ucu sivri değneklerin ucunda tutup havaya 
atıyor, elleri ve ağızları üzerindeki bu değneklerin ucunda bulunan tabakları yere düşürüp 
kırmadan fırıl fırıl döndürüyorlar, aynı zamanda dans ediyorlar. 

Birkaç Arap telli sazlar çalarak kendi dillerinde bir güldürü oynuyorlar, bu oyun bu dili 
anlamayan çoğunluk üzerinde komik bir etki bırakıyor, bu gösteriyi yapanlar seyircileri de 
itip kakıyorlar. 

Kukla oyunlarını da bu şenlikte görüyoruz. Bunlar çok defa küçük bir kulube içinde sanki 
canlıymışlar gibi oynatılıyor. Bir defasında kuklalarla bir düğünü canlandırıyorlar, ellerinde 
çalparalarla dans ediyorlar. Bu kuklalar o kadar canlıdır ki birisi sanki bu kuklalar gerçek 
insanmışçasına onları eğlendirmek için önlerinde oyunlar gösteriyor, hatta biri dışardan 
kuklalarla konuşmaya girişiyor. 
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Beyzabazlar yumurtalarla oyunlar gösteriyor. Yaşlı bir adam torbasındaki yumurtalar ve 
başka şeylerle oyunlar yapıyor. Bunları halktan çağırdığı birine verir gibi yaparak 
gözbağcılığı gösteriyor. Başka biri yumurtalarla oynayıp onları yutar gibi yapıyor. Bazı 
beyzabazlar ise dikine eğilimde tutulan bir sopaya aşağıdan yukarı yumurta yürütüp 
sıçratıyorlar. 

Hokkabazlar paraları yok ediyorlar, sağdan soldan bakır paralar çıkarıyorlar. 
Hokkabazların bir çeşiti olan tasbazlar da bol elbiselerinin içerisinden taslar, tencereler 
hatta güvercinler çıkarıyorlar, hiç yoktan torba dolusu darı akıtıyorlar, sehpa üzerindeki boş 
bir tastan su döküyorlar. Koyunlarından, koltuklarından güvercinler uçurup minare gibi 
uzun koniler çıkarıyorlar. Hatta birisi bir küçük çocuk bile çıkarıyor. Ayrca hokkabazlardan 
birisi dümdüz bir yerden otuz kadar yerinden su fışkıran bir fıskiye çıkarıyor. Yine bir 
hokkabaz cübbesinin altından arka arkaya onlarca madeni tas çıkarıyor, cübbesinin boş 
olduğunu ispatlamak için onu yere seriyor ama yine de su dolu bir kap çıkarıyor. 

Matrakbazlar, matrak denilen ve genellikle şimşir ağacından yapılıp cilalanan, dışına 
sahtiyan sarılan lobut biçiminde bir aletle gösteriler yapıyorlar. 300 kadar nefer ellerinde 
matrak denen sopalarla ikişer ikişer diziliyor, birbirlerine hücum ediyorlar, matrakların 
birbirine vurmasından ürkütücü sesler çıkıyor. 

Cündî denen sipahiler ki bunlar bu düğünde 300 kadardır, atlar üzerinde cirit oynuyorlar, 
bunların yanlarında piyade olarak bulunan yardımcıları da vardır ki bunlar atılan ciritleri 
toplamakla görevlidirler. 

Galata azabları ki bunlar bir nevi denizci sınıfıdır, 200 kadar neferdirler. Reisleri bu 
azabları ikiye bölmüş, bunlar koşular yapmış, denize dalıp çıkmış, karada gemi 
yürütmüşlerdir. 

Denizciler 150 arşın uzunluğunda büyük bir sanduka içinde düğün alanına deniz 
getirmişlerdir. Bu denizin içerisinde balıklar, balık avlayan sandallar, ağlar, kürek çeken ve 
balık avlayan denizciler bulunmaktadır. 

Peremeci denen sandalcılar bir pereme hazırlamış, yel tedarikini gören yelkeniyle ve 
tekerleklerle bu sandalı karada yürütmüşlerdir. Bu büyük sandalın içinde yolcular, 
denizciler de vardır. 

Düğün alanına her şeyiyle mükemmel bir yapma dağ getirilmiştir. Bu dağı Kılıç Ali Paşa 
forsa kafirlerine inşa ettirmiştir. Dağın içerisinde mağaralar, vahşi hayvanlar, sürüsüyle 
beraber bir de çoban vardır. Dağ tahtadan yapılmış, içerisine toprak doldurulmuştur. Bu 
tahtadan dağı ağızlarından ateş fışkıran iki büyük ejderha çekmektedir. Yine bu dağın 
içinde çeşitli kuşlar, kurt ve tavşan avlayan avcılar yer almaktadır. 

İlginç bir gösteri de şudur: Eli kolu bağlı bir kişi su içinde traş olmuştur. Saçı, sakalı olan bir 
kişi eli ayağı bağlanarak bir çuvala konmuş, çuvalın da ağzı dikilerek adam denize 
bırakılmış, önceden adamın üzerinde ustura ya da hamam otu olup olmadığı kontrol 
edilmiş. Bu şekilde suya atılan kişinin öldüğü tahmin edilirken bir müddet sonra bu kişi saçı 
ve sakalı traş edilmiş bir şekilde sağlam olarak sudan çıkmıştır. 

Esnaf alaylarının geçişi sırasında bağban ve bostancılar düğün alanına içerisine toprak 
doldurulmuş, tahtadan yapılmış çok büyük bir sanduka getirmişler. Bu bir bahçeyi temsil 
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etmekteymiş. Bahçede çiçekler, meyveli ağaçlar, kokulu güller sanki bir bahar manzarası 
göstermekteymiş. 

Yine esnaf alaylarının gösterisi sırasında hamamcılar meydana yanan bir hamam 
getirmişlerdir. Bu hamamın külhanı, camekanı, kurnaları, sıcak ve soğuk suyu ayrıca 
içerisinde yıkanan kişeler ve dellakları da vardır. Hamam yanar durumdadır ve dumanı da 
tütmektedir. 

Bir nevi cambaz olan zorbazların gösterileri de seyredenleri hayretler içinde bırakıyordu. 
Bunlardan bazıları derilerine, etlerine, butlarına, karınlarına kargılar, demirler sokup öyle 
gezip dolaşıyorlar. Bunlardan birisi koluna beş büyük bıçak sokmuş, bıçaklar bir taraftan 
girip öbür taraftan çıkmıştı. İki çıplak adam dörder kılıcın ikisini karınlarına, ikisini 
göğüslerine saplamışlardı. Bir başkası karnının derisine bir yay sokmuş, bunu kan 
akmaksızın sokup çıkarıyordu. Biri dişiyle at nalı kırıyor, bir başkası eliyle at nalını ikiye 
bölüyor, başkası bir saban demirini üç yumrukta kırıyor, başlarına at nalı çiviliyorlar. Birisi 
yüzünü ve başını büyük taşlarla dövüyor, diğeri burnu ve başı üzerinde taş kırıyor, bir 
başkası başına bir taş oturtmuş, iki güçlü kişi bu taşı balyozla kırıyorlar. Bazıları sivri 
demirler ve bıçaklarla donatılmış bir tırmık üzerinde çıplak ayakla yürüyorlar. Biri saçlarına 
bağlanmış bir iple ellerini kullanmadan elli kiloluk bir taşı yerden kaldırıyor. Birisi yere 
sırtüstü uzanmış, karnına bir demirci örsü koydurtmuş, altı kişi büyük çekiçlerle bu örs 
üzerinde büyük bir kızgın demiri dövüp biçim vermişler. Birisi karnına büyük bir taş 
koydurtmuş, bu taşı güçlükle kaldırabilen altı kişi balyozlarla taşı parçalamışlar, sonra bu 
adam taş parçalarını karnının ve göğsünün üstünde bilek gücüyle ufalamış. Birisi kızgın 
demiri yalıyor, bazıları ateşleri bedenlerine sürüyor ve yalıyorlar. 25 santimlik demiri 
burnuna sokanlar, bayrak direğini derisine ve etine sokanlar, iki küçük kargıyı bedenine 
saplayanlar; hançerleri, kılıçları, uzun kuş tüylerini kafataslarının derisine saplayanlar 
vardı. Kılıçları bedenlerine, okları kollarına saplayanlar, bedenlerine altı çiviyle at nalı 
mıhlayanlar, elli bıçağı her yönden bedenine saplayanlar görülüyordu. Zorbazlar bu tür 
oyunları ve gösterileri hem padişaha bağlılıklarını ispatlamak için yapıyorlar, hem de 
sembolik olarak genç şehzadenin sünnetten çekeceği acıyı paylaştıklarını belirtiyorlardı. 

Sünnet günü olan İ Temmuz’da diğer eğlencelerin yanında Çatalca Köyü ile Edirnekapı 
arasında bir at koşusu tertip edilerek koşuda birinci gelen hayvanın sahibine 1000 altın 
mükafaat verilmişti. Yine o gün sünnet ameliyesinin başarıyla yapılmış olmasından dolayı 
şükran ifadesi olarak fukaraya gümüş tepsiler içinde avuç avuç altın ve gümüş paralar 
saçılmıştı. 

Bu şenlikte gerçeğine çok iyi bir surette benzetilerek maketten yapılan kaleler ve bu 
kalelerde yapılan savaşlar önemli bir yer tutuyordu. Meydanın ortasına aynen Kars 
Kalesi’ne benzetilen bir maket getirilmiş. Türk askerleri bu kaleye saldırmışlar, ele 
geçirdikten sonra fişekleri tutuşturarak kaleyi ateşe vermişler. Ancak kalenin burçlarına 
yerleştirilmiş olan İranlı gibi giydirilmiş büyük kuklalar kalenin yanmasına karşın bir türlü 
yanmamış. Bunun bir uğursuzluk olduğu düşünülmüş ancak sebep araştırılınca o gün 
yağan hafif yağmurdan bunların ıslandığı bundan dolayı yanmadığı anlaşılmış. Yine 
padişahın bulunduğu kasrın önüne hakiki kalelere benzer iki kale yaptırılmış, birisi Osmanlı 
diğeri düşman kalesi farzedilmiş. Her iki kalede şiddetli top atışıyla başlayan muharebe bir 
müddet devam ettikten sonra düşman kalesi zaptedilmiş ve ateşe verilmiş. Başvezir, 
Hıristiyanlara karşı zaferlerini padişahın gözü önüne sermek istiyordu. Bunun için 
meydana tekerlekler üzerinde muhtelif renklere boyanmış tahtadan biri büyük biri küçük iki 
kale getirildi. Bu kalelerin kuleleri, siperleri, topları vardı. Türklerin bulunduğu sarı, kırmızı 
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renklere boyanmış kalenin kuleciklerinde, burçlarında kırmızı, beyaz, yeşil renklerde 
bayraklar vardı. Ötekinde ise Hıristiyan görünüşlü, Frenk biçimli giysi ve zırhlar içinde 
adamlar, bayraklarında da bir beyaz haç vardı. Türk kalesi padişahın kasrına yakın bir 
yerde, Hıristiyan kalesi ise ağırlıkla Hıristiyan elçilerin bulunduğu tarafta idi. Uzun bir 
muharebeden sonra büyük kaledekiler küçük kaledekileri yendiler, kaleyi de ele geçirdiler. 
Duvarları yıkılınca içinden dört domuz çıktı, bunlar Hıristiyanları temsil ediyordu. Halk bu 
hadiseye çok gülmüştü. Küçük kale yerle bir edilince büyük kalenin üzerinden Türk 
bayrakları kaldırılarak o kale de yerle bir edildi ve yakıldı. Bir başka kale savaşı gösterisi 
de şöyledir: Yaldızlarla ve çeşitli boyalarla boyanmış iki kale kuruldu. Bunların da kuleleri, 
siperleri, burçları, surları vardı. Bunlardan biri Türklerin öteki de Hıristiyanların kaleleriydi. 
Her birinde otuzar asker vardı. Her iki taraf da çeşitli silahlarla donatılmıştı. Önce 
Hıristiyanlar Türk kalesine casuslar yolladılar. Türkler bunlardan birini yakaladı, diğerleri 
kaçtı. Kaçan casus Türklerin amaçlarını anlattı. İki taraf da durumu tartıştıktan sonra 
savaşa karar verildi. Hıristiyanlarda kargı, kalkan ve kılıçlar vardı. Türkler ise kalkanlarına 
iyice siper olmuş, sanki korktukları ve savaşmayacakları izlenimi verilmişti. Bu da istenilen 
sonucu verdi ve guya Hıristiyanlar yüreklendiler. Bu arada Türkler silahlarına davrandılar 
ve Allah Allah nidalarıyla savaşa giriştiler. Hıristiyanlar kalelerine çekilirken Türkler de 
saldırıyı şiddetlendirdiler. Büyük bir çatışma başladı. Uzun bir savaştan sonra Hıristiyanlar 
canlarını kurtarmak için tamamen kalelerine çekildiler. Kale kuşatıldı, Hıristiyanlar 
direndiler, ancak Türkler üstün geldiler. Kapıları kırdılar, burada gizlenmiş olan 
Hıristiyanları öldürdüler, kaleden aşağı attılar, kaçanları tutukladılar, elleri arkalarında bağlı 
olarak dışarı çıkardılar. Kalenin tepesine bayraklarını diktiler, davul ve trompetlerle 
zaferlerini ilan ettiler. 

Kale savaşlarının yanında su üstünde savaşlar, karada yapılan maket gemilerle savaşlar, 
bir adaya saldırı gibi gösteriler de bu düğünde izlenmekteydi. Örneğin meydanda Kıbrıs’ı 
gösteren sahnemsi bir yerde kartondan büyük bir ada yapılmıştı. Çok güzel görünüyordu. 
İki güçlü ordu biri karadan biri denizden Magosa kalesini kuşattılar. Karadan adaya 
çıktıkları zaman huruçlar, hafif çarpışmalar, bataryalar, lağımlar, karşı lağımlar, hendek 
açmalar, kalede oyuk açmalar, saldırılar, karşı saldırılar, donanma fişekleri gibi savaşlarda 
karşılaşılabilecek hemen her şey gerçekmiş gibi ortaya kondu. Kimi kez Türkler surları ele 
geçiriyorlar, kimi Kıbrıslılar onları püskürtüyor. Zamanın ilerlemesi, kuvvetlerinin azlığı, 
yardım gelmemesi gibi sebeplerle ada Kıbrıslıların ellerinden çıktı. Türkler düşman 
askerlerinin kimini zincire vurdu, kimini kılıçtan geçirdi. Boruların sesleri, davulların 
gümbürtüleri, topların gürlemesiyle gerçekten de Kıbrıs adası alınıyormuş sanılırdı. 

Yine bu düğündeki bir gösteride gece seyirlik oyunlarının en gösterişlilerinden biri olan bir 
deniz savaşı yapılmıştı. Bu savaş da gerçekmiş gibi temsil edildi. Birçok gemi ve kalyon 
yelkenleri açmış, toplar ve bayraklarla süslenmiş bir halde idi. Borular çalınarak 
savaşılıyor, döğüşülüyor, gemiler ve içindekiler birbirlerini kuşatıyorlar, birbirlerini 
mahmuzlayıp denize döküyorlar. Birbirlerinin gemilerini yakıyorlar, sonunda düşman 
gemilerini batırıyorlar. 

Bu düğün sırasında o güne kadar halkın görmediği bazı hayvanlar teşhir edilmiş, bilinen 
hayvanların da gösterileri izlenmişti. Örneğin halka fil ve zürafa teşhir edilmiş, halk o güne 
kadar görmediği bu garip ve acayip hayvanları seyir ve temaşa için kütle kütle At 
Meydanı’na koşmuştu. Dört tane eğitim görmüş aslan vardı ve bunlar gösteriler 
yapıyorlardı. Biri büyük biri küçük iki fil vardı. Fillerin biri dans ediyor, bir ayağını indirip 
ötekini kaldırıyor, hortumunu bir su kabına sokup kendisini suluyor, etrafa su fışkırtıyor, 
sonra eğilip halkı selamlıyordu. Yine büyük fil sırtında bir köşk taşıyordu. Padişahın 
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bulunduğu kasrın penceresinin önüne götürülüyor, başını kaldırıp padişaha baktıktan 
sonra başını eğerek onu selamlıyor, yere bir avuç gümüş para atılıyor, fil bunları ağır 
hortumuyla ancak bir insan elinin gösterebileceği düzenli bir biçimde yerden topluyor. 
Sekiz güçlü kuvvetli insan ince, uzun bir sırığı sımsıkı tutuyorlar, bunun bir ucunu file 
uzatıyorlar, fil hortumuyla yakalar yakalamaz onları bir tüy gibi kolaylıkla döndürüyor, hızla 
çeviriyor, yukarıya kaldırıyor, sonra yere çarpıyor. Meydanda zürafa da gezdiriliyor, şehir 
yollarında yürütülüyor, zürafa başını evlerin penceresinden içeri sokuyor. Eşeklerle de 
hünerler gösteriliyordu. Bu gösterileri yapanlara “hımarbaz” deniyordu. Örneğin bir yaşlı 
insan eşekle güreşiyor. Ayrıca ayılarla, kedilerle, köpeklerle de muhtelif gösteriler 
yapılıyordu. Yılan gösterileri de önem taşıyordu. Bir çıplak oğlan çocuğu aralarında çok 
zehirli olanları da bulunan 25, 30 kadar yılanlı bir şarap fıçısı içine sokuluyor, fakat çocuğa 
birşey olmuyordu. Bir kedi için küçük bir tezgah kurulmuş, kedi burada cambazlar gibi ipte 
oynamış, paçlebazlar gibi ağaçtan ayaklar üzerinde yürümüştür. Bir balyos (Venedik elçisi 
veya diğer küçük bazı elçiler hakkında kullanılan bir tabirdir.), düğün meydanına 
görülmemiş, işitilmemiş bir hayvan getirmiştir. Bu hayvanın başı maymun gibi, vücudu 
köpek gibidir. Çok gülünç bir yüzü ve cüssesine uymayan bir başı vardır. 

Bu düğünde bugünküne benzer spor karşılaşmaları ve gösteriler de yapılmıştır. Örneğin 
solak, peyk, baltacı, tîrendâz gibi padişahın hassa askerleri arasında ok atma 
müsabakaları yapılmış ve herhangi bir zırhı ve savaşlarda başa giyilen, miğfer denilen 
madeni başlığı ok ile delmek konusunda yüksek kabiliyet gösterenlere mükafatlar 
verilmiştir. Atlı okçuların gösterileri ise müthiş bir şekilde heyecanlı ve göz alıcıydı. "Atlı 
okçular genel bir sevinç içinde ortaya çıktılar. Sol elde küçük kalkanları, sağ elde uzun bir 
kargı veya mızrakları olduğu halde gezintilerini bitirdikten sonra ya savaş düzeninde ya da 
karmakarışık olarak bir birlerine hücum ettiler. Koşarlarken, dolu dizgin giderlerken sürekli 
olarak kılıçlarını üçer defa kınından çıkarıp tekrar yerine koyuyorlardı. Bu şekilde üç defa 
ok attılar. Önce atın arkasındaki nala, sonra bir gemi direğinin üstündeki altın elmaya, 
üçüncüde de Arnavutların önden koşturduğu halkanın içine oklarını atıp isabet ettirdiler. 
Daha sonra atlarının eyerleri üzerinde ayağa kalkarak yaylarını ayakta kullandılar. Bu atlı 
okçulardan bir tanesi atını koştururken atın sırtından eğerini çıkartıyor, boynuna koyuyor, 
oradan alıp tekrar yerine yerleştiriyordu. Yine aynı binici hizmetçisinin sarığının üzerine bir 
portakal koyuyor, koşarak birçok ok atışı ile hizmetçisine zarar vermeden portakalı 
paramparça ediyordu. Aynı okçu bir dökme havanı da bir ok vuruşuyla parçalamıştı. Bu atlı 
okçu iki atı yanyana bağladı, bir ayağı bir atın, öteki ayağı ikinci atın üzerinde ayakta tırıs 
giderken aynı zamanda ok atan bir oğlanı da tutuyordu. Bir başkası eyer üstünden 
başaşağı sarkıyor, ayakları dört keskin kılıcın ağzı arasında bulunuyordu. Aynı takımdan 
iki kişi bir atın eyerine aynı anda basıyor, at koşarken öne arkaya yaptıkları cambazlıkla 
ata durmadan inip biniyorlardı. Bir başkası elleri bağlıyken sadece dişleriyle bir atı 
eyerleyip yularını dişleriyle takmış, üstüne tekrar tekrar inip binmişti. Bir başka binici başı 
eyerin üstünde, ayakları havada atla dört nala gidiyordu. Bu gösteride yalnız biniciler değil 
atlar da hüner gösteriyordu. Bir al at önüne atılan yiyeceği ağzıyla alıp bincisine uzatıyor, 
diz çöküyor, yatıyor, sürünüyor, bir yuvarlak üzerinde duruyor, bir kabın içine giriyor, 
tahtadan bir heykel gibi kımıldamadan da durabiliyordu. Bunların dışında 200 sipahi at 
üstünde yuvarlak kalkan, kılıç, ok ve yayla bir düzen halinde gelip koşarak geçiyorlar, 
sonra üç beyaz yaprağa sırayla hem sağ hem sol elle ok atıyorlar. Kalkanlarını bir koldan 
öbür kola geçiriyorlar. Bunların çoğu atlarını koştururken üç yaprağı da vurabiliyordu. 
Bundan sonra başka bir gösteriyle önce okla, sonra kılıçlarını çekerek bir toprak yığını 
üzerindeki Hıristiyan görünüşlü kuklanın başındaki Macar şapkasına vuruyor, sonra hemen 
kılıçlarını kınlarına sokuyorlardı. Bazıları havaya ve çok uzaklara ok atarak maharetlerini 
gösteriyorlar. Bazan iki takıma ayrılıp turnuvalarda olduğu gibi birbirlerine saldırıyor, 
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birbirlerini itip düşürüyor, sonra ikişerli kol halinde meydandan çıkıp gidiyorlardı. 

Düğünün Sona Erişi 

Düğün, yukarıda anlatıldığı gibi her gün yeni yeni eğlencelerle, ziyafetlerle muhteşem bir 
program dahilinde devam ederken Temmuz’un 18’ine gelinmiş fakat o gün çirkin bir hadise 
yalnız düğünün zevkini kaçırmakla kalmamış, başta padişah olmak üzere bütün devlet 
adamlarını da ciddi surette endişelendirmişti. Aslında bu, bir fahişe yüzünden sipahilerle 
yeniçeriler arasında çıkmış ve büyümek, genişlemek istidadını göstermiş olan önemsiz bir 
hadiseden ibaretti. Hadise şöyle olmuştu: 

Düğünün binbir eğlencesi arasında herkes kendine bir eğlence seçer ve onunla meşgul 
olurken bazı sipahi delikanlıları da odalarında içki alemi tertip etmişler ve buldukları bir 
uygunsuz kadını da mecliste oynatmak suretiyle eğlenmek yolunu tutmuşlardı. O vakitler 
subaşı olan ve şehrin emniyet ve asayişine bakan Tanrı Bilmez Ahmet Çavuş bunu haber 
alınca yeniçerilerden mürekkep olarak maiyetine aldığı küçük bir müfreze ile bu odaları 
basmış ve çengi denilen bu kadını sipahi delikanlılarının elinden almıştır. Fakat gerek 
subaşı Ahmet Ağa ile maiyetindekilerin sert ve haşin tavırları, gerek ellerinden kadın 
aldırmayı onurlarına yediremeyen ve içkiyle de zaten başları dumanlı olan sipahilerin 
inzibat müfrezesine karşı koymuş olması yüzünden orada küçük bir çarpışma olmuş ve 
çarpışmada bir sipahi ölmüştür. Kendi arkadaşlarından birinin padişah düğününde 
öldürülmüş olmasını derhal mesele yapıveren birçok sipahiler, meslek gayretiyle 
toplanarak harekete geçmişler ve küçük yeniçeri müfrezesinin elinden amirleri olan Tanrı 
Bilmez Ahmet Çavuş’u alarak ellerini ayaklarını bağladıktan ve tabii temizce bir de dayak 
attıktan sonra güya bu taşkınlığı tamamlamak istiyorlarmış gibi onu At Meydanı’na 
sürüklemişler ve padişahın görebileceği bir yere kadar getirip atıvermişlerdi. İşte böyle 
devletin iki ayrı sınıf askerini, sipahilerle yeniçerileri karşı karşıya getiren ve küçük bir 
isyanın başlangıcı gibi görülen bu hadise padişah ve çevresini de korkutmuştu. 
Belirttiğimiz gibi sünnet düğününde bir fahişenin sipahiler elinden yeniçeri müfrezesince 
alınması vesilesiyle başlayan bu küçük zabıta vakası böylece bir genişleme istidadı 
arzetmekte iken Sadrazam Sinan Paşa’nın bizzat işe karışması, gereken yatıştırıcı ve her 
iki tarafı da teskin edici tedbirlerin vaktinde alınması sayesinde hadise bu kadarla 
geçiştirilmiş fakat yeniçeri ağası Ferhat Ağa ile sipahiler ağası Osman Ağa ve silahdarbaşı 
bu sebepten dolayı azledilmişlerdi. 

İki sınıf asker arasındaki bu hadise ortalığın neşesini kaçırdığı gibi hazine sıkıntısı 
bahanesiyle, bu gibi düğünlerde verilmesi adet olan bahşişlerin bütün askere verilmeyerek 
yalnız meydanda görev almış olanlara birer kese akçe verilmesi ve zabitlerine de birer hilat 
giydirilmesi ile yetinilmesi yüzünden yeniçeriler arasında belirmiş olan hoşnutsuzluk da 
başta padişah olmak üzere tekmil devlet adamlarını korkutmuştu. Bu sebepten düğünü 
daha fazla uzatmak cihetine gidilmeyerek hadisenin hemen ertesi günü yani 19 
Temmuz’da sultanlar yine kapalı tahtıravanlar içinde At Meydanı Sarayı’ndan Eski Saray’a 
taşınmışlar ve 20 Temmuz’da da saray hizmetçileri Topkapı Sarayı’na gönderilmişlerdi. O 
gün çavuşlara ve 21 Temmuz’da da düğünün zabtu raptını temin için görev almış olan 
yeniçerilerle sakalara, padişah huzurunda geçit resmi yaptırılmış ve Topkapı Sarayı’ndan 
ayrıldığının tam elli ikinci gününe rastlayan 22 Temmuz’da da bizzat padişah şehzadesiyle 
birlikte sarayına dönmüştür. Padişahın bu dönüşü saraydan çıkışının aksine olarak gayet 
sade ve her türlü gösterişten uzaktı. 
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