MİNYATÜRLERLE İKİ DÜĞÜN
 Osmanlı

Devleti'nde düğün törenleri ne anlam taşıyordu?

B. Arzu GÜNGÖR AKINCI*

T

arih boyunca düğün sevincin, heyecanın paylaşılmasıdır. Padişah düğünü olduğunda daha başka anlamlar taşırdı. Düğün dosta gurur ve sevinç, düşmana göz dağı verirdi. 16. yy.dan itibaren fetihlerin
azalmasıyla fetih şenliklerinin yapılmadığı dönemlerde düğünler, devletin gücünün göstergesi olarak

algılanmaya başlanmıştı. Bu etkinlikte öğrenciler düğün konulu minyatürlerden yararlanacaklar. Minyatürleri

birer tarihsel belge olarak sorgulayacak ve sultanların düğünlerinin halk, diplomasi ve değişik sosyal gruplar
üzerindeki etkilerini tartışacaklar.

HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI
QQ Bütün öğrenciler: 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde

yapılan eğlence ve törenlere ilişkin belli başlı eserleri tanıyacaktır.
QQ Birçok öğrenci: Belli başlı sanat eserlerinden yola çıkarak

Osmanlı Devleti’nin 16 ve 17. yüzyıllardaki sosyo-kültürel tarihi hakkında çıkarımda bulunacaktır.
QQ Bazı öğrenciler: Belli başlı sanat eserlerinden yola çıkarak

Osmanlı Devleti’nde tören ve eğlencelerin siyasi ve toplumsal
işlevine ilişkin çıkarımlarda bulunabilecektir.
Sınıf: 10
Öngörülen Süre: 80 dk.
Anahtar Soru:

Derse Hazırlık / Malzemeler
Çalışma yapraklarını grup sayısı kadar çoğaltınız.

Osmanlı Devleti'nde düğün törenleri ne
anlam taşıyordu?
Dersin Amacı:
Sanat eserlerinden yola çıkarak Osmanlı
Devleti’nde tören ve eğlencelerin siyasi
ve toplumsal işlevine ilişkin çıkarımlarda
bulunabilme.
İlişkili Kazanım:
XV-XVI. yüzyıl Osmanlı kültür, sanat
ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki
gelişmeleri değerlendirir.
*

Karaelmas Üni., Ereğli Eğitim Fakültesi, Zonguldak
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1. Öğrencilerinize Çalışma Yaprağı-1’i dağıtınız. Öğrencilerinizden
Şehzade Mehmet’in sünnet düğünü için bir davetiye hazırlamalarını
isteyiniz. Hazırlanan davetiyeleri sınıfla paylaşmalarını ve davetiyedeki detayların gerekçelerini açıklamalarını isteyiniz.
2. Çalışma Yaprağı-2’yi dağıtınız ve "Minyatürlerin Dili" adlı uygulamayı yaptırınız. Ardından öğrencilerinizin dersin başında yaptıkları
kendi düğün davetiyeleri ile düğün hakkında verilen bilgiyi karşılaştırmalarını isteyiniz.
3. Öğrencilerinizi 3 gruba ayırınız. 1. gruba Çalışma Yaprağı-3 A’yı, 2.
gruba Çalışma Yaprağı-3 B’yi, 3. gruba Çalışma Yaprağı-3 C’yi dağıtınız. Gruplardan sırasıyla ilgili soruları cevaplamalarını isteyiniz.
4. Öğrencilerinize Çalışma Yaprağı-4’ü vererek minyatürler hakkındaki bilgileri okumalarını ve bunlara dayanarak minyatürleri hikayeleştirmelerini isteyiniz. Herbir gruptan bir öğrencinin seçtiği bir
minyatürün hikayesini sınıfla paylaşmalarını isteyiniz. Hikayelerin,
daha önce minyatürlerle ilgili sorulara verdikleri cevaplarla örtüşüp
örtüşmediklerine dikkat etmelerini özen gösteriniz.
5. Öğrencilerinize Çalışma Yaprağı-5’i dağıtınız. Minyatürleri incelemelerini ve soruları cevaplamalarını isteyiniz. Ardından Çalışma
Yaprağı-6'yı dağıtınız. Minyatürlerin açıklamalarını okumalarını isteyiniz. Ardından verdikleri cevaplarla açıklamaları karşılaştırmalarını sağlayınız.

İŞLENİŞ / SÜREÇ

6. Gruplara Çalışma Kağıdı-7’yı dağıtınız. Öğrencilerinizin sorulara
verdikleri cevapları sınıfla paylaşmalarını isteyiniz.

10 dk.
5 dk.

15 dk.

15 dk.

20 dk.

15 dk.

süre

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden bu derste öğrendikleriyle ilgili üç soru türetmelerini ve bunlardan birini cevaplamalarını isteyiniz.

BİLGİ
NOTU



III. Murat (1574-1595): 1574'te tahta çıktı. Döneminde, Avrupa'ya sömürgelerden gelen kıymetli madenlerin etkisiyle Osmanlı Devleti'nde fiyat yükselişleri oldu. Osmanlı parası ilk kez
büyük değer kayıplarına uğradı. 1578'de İran'la başlayan ve 1590'da sona eren savaş, Osmanlı
ekonomisine ilave yük getirdi.
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III. Ahmet (1673-1736): 1703'de tahta çıktı. Lâle Devri boyunca padişahlık yaptı. Hakkat ve şairdi.
Ayrıca müzikle de ilgilendi. Döneminde Prut Savaşı yaşandı. Patrona Halil isyanı ile tahttan çekildi.



Kendinizi bir düzenleme komitesinin üyesi olarak hayal ediniz. Sultan III. Murat'ın, oğlu Şehzade
Mehmet için yapacağı Sünnet düğünü törenini organize edeceksiniz. Konuklara, aşağıdaki soruların cevaplarını içeren bir davetiye yazınız.
Düğün ne zaman başlayacak?
Düğün kaç gün sürecek?
Düğün nerede yapılacak?
Düğüne kimler gelecek?
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Düğünde hangi türde eğlenceler olacak?
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Aşağıda düğünle ilgili bilgiler verilmiştir. Kendi davetiyenizle
buradaki bilgileri karşılaştırınız.

Düğün Hakkında Bilgi: 1582 yılında İstanbul’da, Sultanahmet semtinde yapılmıştır. 52 gün ve gece boyunca aralıksız sürdü. Düğün için bütün eyalet kadıları, beylerbeyleri, bağlı beylikler, Moskov, Macar, Leh
(Polonya), Alman, Çek, Fransa, Venedik, Boğdan ve Eflak gibi krallıkların temsilcileri İstanbul’a geldi. 52
gün boyunca 5000 adet büyük kazanda yemekler pişirilip İstanbul halkına dağıtılmıştır. Düğüne katılanların
hoşça vakit geçirmeleri için çeşitli gösteriler sergilenirdi. Köçekler, binicilik, güreş gibi spor gösterileri ile
savaş oyunları, düğünlerin vazgeçilmezleri arasındaydı. Geceleri havai fişeklerin atılması düğüne ayrı bir
renk katardı.
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QQ Kaynak: Minyatürlerin Dili

Minyatürlerde resmedilen her öğe, onu en iyi yansıtabilecek açıdan verilmeye çalışıldığı için, birden çok bakış açısı kullanılır. Örneğin; bir sokak ona yukarıdan bakılıyormuş gibi resmedilirken,
üstünde bulunan yapılar da onlara karşıdan bakılıyormuş gibi (1) çizilebilmektedir. Böyle bir düzenleme, resme bakan kişiye, sokağın üstündeki yapılar birer yana devriliyormuş izlenimi verebilir. Minyatürlerde, bir derinlik etkisi uyandıracak çizgi ya da renk perspektifi kullanılmaz. Resimlerde ışık-gölgenin olmaması, birden çok ışık kaynağı olduğu etkisi bırakır. Simgesel anlatım
minyatürlerin en önemli özelliğidir. Önemli kişiler arka planda da olsa, diğer figürlere göre daha
büyük ve süslü kıyafetler içerisinde çizilerek belirtilirler (2). Figürler önem sırasına göre büyükten
küçüğe doğru bir sıra izlemektedir (3). İnsan yüzleri birebir benzetilmekten öte sadece ana hatlarıyla benzetilirler ve bunlar birbirinden çok fazla ayırt edici farklar değildir (4); doğal nesnelerdeki
(5) ayrıntının yanı sıra biçimlerin oldukça stilize edilmesi gibi, insan yüzleri de genel olarak aynı
çizgilere sahiptir. Örneğin ay yüzlü, badem gözlü nitelendirmeleri vardır ve bunlar birçok figürde
tekrar edilebilir.

Kaynak:

Nalan ARACI, Nakkaş Osman’ın “Surname”
Yapıtından Resim Yorumları Mersin Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı,
Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, 2005
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Nakkaş Osman’ın Şehzade Mehmet’in Sünnet düğünü için çizdiği minyatürlerden biri.

2



Minyatürlerin bazı özellikleri vardır. Bu özellikler "Minyatürlerin Dili" adlı metinde rakamlarla belirlenmiştir. Rakamlarla belirlenen özellikleri aşağıdaki minyatürde bulunuz.
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A
QQ Kaynak: 1582 III. MURAD’IN ŞEHZADESİ MEHMED’İN SÜNNET ŞENLİĞİ

Nakkaş Osman: Müzisyenler ve Şarkıcılar

1. Minyatürü gözlerinizle sol alt köşesinden başlayarak sağ üst köşesine kadar gördüklerinizi arkadaşlarınıza anlatarak yavaşca tarayınız.
2. “Müzisyenler ve Şarkıcılar” minyatüründe hangi müzik aletlerini görüyorsunuz? Günümüzde benzer
müzik aletleri kullanılıyor mu?

Nakkaş Osman: Ziyafet

1. Minyatürü gözlerinizle sol alt köşesinden başlayarak sağ üst köşesine kadar gördüklerinizi arkadaşlarınıza anlatarak yavaşca tarayınız.
2. “Ziyafet” minyatüründe insanların ellerinde ve yerlerde görülen yiyecekler nelerdir? Bu ziyafet kimlere veriliyor olabilir?
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QQ Kaynak: 1582 III. MURAD’IN ŞEHZADESİ MEHMED’İN SÜNNET ŞENLİĞİ

3
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C
QQ Kaynak: 1582 III. MURAD’IN ŞEHZADESİ MEHMED’İN SÜNNET ŞENLİĞİ

Nakkaş Osman: Şeker İşleri

1. Minyatürü gözlerinizle sol alt köşesinden başlayarak sağ üst köşesine kadar gördüklerinizi arkadaşlarınıza anlatarak yavaşca tarayınız.
2. Esnaflar düğünde sizce neden geçit töreni yapıyor olabilirler?
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QQ Kaynak: Minyatürlerin Açıklaması

Müzisyenler ve Şarkıcılar (Sazendeler ve Hanendeler)
Sazendeler (müzisyenler), hanendeler (şarkıcılar) ve köçeklerle birlikte değişik zamanlarda birçok kez şenlik alanına geldiler. Müzikleri, şarkıları ve danslarıyla şenlik
havasını canlandırdılar. Sazendeler; def, nefir, tanbur, ney, zurna ve kanun gibi enstrümanlar çalıyorlardı.

Ziyafet (Çanak Yağması)
Düğün boyunca fakir halka, aksatmadan her gün ziyafet verildi. Sûrnâme’de “Çanak
Yağması” diye geçen bu ziyafetler düğünün tam anlamıyla bütün İstanbul halkına
malolmasını sağlamıştır. Pilav, ekmek ve kıyma ile hazırlanmış diğer yiyecekler fakir
halka meydanda dağıtılmıştır.

Şeker İşleri (Esnaf Gösterisi)
Şekerden yapılmış çeşitli figürler meydanı şenlendirirdi. Düğün şekerleri aynı nahıllar gibi Osmanlı düğünlerinin vazgeçilmez unsuruydu. Her yönüyle o güne kadar
yapılanlardan üstün olan bu düğünün şeker işleri de olağanüstü bir ihtişam sergiliyordu. Önce küçüklü, büyüklü çeşitli boylarda hayvanlarla kuş ve benzeri şekillerde
yapılmış şekerler meydandan geçirildi. Bunların arasında; şekerden yapılmış fil, as-

Nurhan ATASOY, 1582 Surname-i
Hümayun, İstanbul, 1997.
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lan, leopar, kaplan, at, deve, zürafa ve deniz kızı vardı.
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QQ Kaynak: 1720 III. AHMED’İN ŞEHZADELERİNİN SÜNNET ŞENLİĞİ

Levnî: Canbazların Su Üzerindeki Gösterileri

5

Ç A L I Ş M A YA P R A Ğ I

Levnî: Havai Fişek Gösterileri

Levnî: III. Ahmed ve Şehzâdeleri Nahılları İzlerken
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Levnî: Elçilerin Seyri

3. “Canbazların Su Üzerindeki Gösterileri” minyatüründe padişahı, sadrazamı, vezirleri
ve Avrupalı elçileri gösteren figürler hangileridir? Avrupalı elçiler düğüne neden davet edilmiş olabilir?
4. “Elçilerin Seyri” minyatüründe elçiler nasıl betimlenmiştir? Kendinizi düğüne katılan
Avrupalı elçilerden birinin yerine koyunuz. Çevrenizdeki insanlara bu düğünle ve Osmanlı Devleti’yle ile ilgili neler anlatırdınız?
5. Günümüzde düğünlerde ya da başka törenlerde benzer eğlencelere yer veriliyor mu?
6. Sizce düğünlerde nahılların yapılmasının nedeni ne oabilir?

5

2. “Havai Fişek Gösterileri” minyatüründe ilginizi çeken detaylar nelerdir?
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1. Minyatürleri sol üst köşeden sağ alt köşeye kadar arkadaşlarınıza anlatarak yavaşça
tarayınız.
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QQ Kaynak: Minyatürlerin Açıklaması

Havai Fişek Gösterileri:

Canbazların Su Üzerindeki Gösterileri:

Gece, Okmeydanı’nda yapılan görkemli havai fişek gösterileri, şenliğin gece yüzünün görkemli
açılışını aktarır. Gece mavisi gökyüzü üzerinde
yıldızlarla bezeli fon önünde padişah, çadırından fişekleri izler. “Fırıldak”, “gemi” ve “fıskiye”
biçimlerindeki havai fişekler, izleyicileri hayran
bırakır.

Haliç’te, padişahın iki şehzâdesi ve iç ağalarıyla
birlikte Tersane Kasrı’nda izlediği canbazların
su üzerindeki gösterileri, Vehbî’nin anlattığına
göre uzun ve özenli bir hazırlık gerektirmiştir.
Sağdan sahneye giren ve yalnızca burun bölümü görünen kalyonun içinde sadrazam ve vezirler bulunmaktadır. Sahnede burun bölümü
görünen küçük bir kayıktan gösteriyi izleyen üç
Avrupalı elçi, kendilerine özgü giysileri, özellikle
siyah şapkalarıyla dikkati çeker. Kıyıdaki bir çınar ağacına ve ve Haliç’teki iki yelkenli tekneye
bağlanıp gerilen çifte halat üzerinde bir beygirin çektiği, içinde feraceli, yelpazeli bir kadın
“timsali”nin bulunduğu araba uzaktan yöneltilerek yürütülür

Gül İREPOĞLU, levni, 1999, s. 131.

Gül İREPOĞLU, levni, 1999, s. 151-154.

Sultan III. Ahmed ve Şehzâdeleri Nahılları
İzlerken:
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Sünnet olan her şehzâde için bir tane olmak
üzere dört adet nahl-i kebîr ve dört kıta şeker
bahçesi, elinde bir buhurdan tutan haseki ağa,
sultanın atının çevresinde saray görevlileri ile
padişah ve şehzadeler Eski Saray’ın avlusunda
beklemektedirler.
Seyit Ali KAHRAMAN, Şehzadelerin Sünnet Düğünü,

Sur-ı Hümayun, 2008, s. 33.

Elçilerin Seyri:
Çadırları önünde kendileri için özel olarak hazırlanmış olan koltuklarda oturarak şenliği izleyen Avrupalı elçiler buradaki kalabalık sahnenin
farklı bir bölümünü oluştururlar. Arkalarında
ayakta duran çevirmenleri ve muhafızlarıyla betimlenen elçilerin görünümü, diplomasi kurumu açısından da görsel bir belge sunar. Koltuklar, dönemin Avrupa mobilya modasını yansıtır
elçilerin koltuğa dayadıkları kolları ve çeşitli biçimlerde duran bacakları da rahat pozlarda betimlenmiştir, giysilerinin ise nakkaş tarafından
özenle incelenerek işlendiği açıktır. Vehbî’nin
anlattığına göre, padişahın fermanı üzerine elçilere öğle vakti altın ve gümüş tabaklarda yemek sunulmuş, yağmurlu bir günde ise çadırda hanendeler onlar için özel olarak “Frenkçin
usulü” şarkılar ve fasıllar söylemiş ve rakkaslar
dans etmişlerdir.
Gül İREPOĞLU, levni, 1999, s. 160

DÜĞÜNÜ DEĞERLENDİRİNİZ
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• Padişah açısından: .........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

• Halk açısından: .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

• Zenaatkarlar açısından: .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

• Müzisyenler açısından: ..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

• Yabancı elçiler açısından: .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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• Şehzade açısından: .........................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................

