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Son y~llarda çe~itlenerek artan Osmanl~~ara~t~rmalan, ~imdiye kadar ele al~nmam~~~pek çok konuyu gündeme getirmeye ba~lam~~t~r. Osmanl~~dönemi defin merasimleri de son y~llarda gündeme gelen konulardan biridir. Defin merasirnleri semiyotik
bir sistem içerisinde ele al~nabilecek dini, örfi ve siyasi yönleri olan birçok uygulamay~~
bünyesinde toplamaktad~r. Bu uygulamalardan biri de sultanlann naa~lan veya mezarlan üzerine ota~~kurulmas~d~r'.
Osmanl~~tarih kaynaldannda sultan naa~~~üzerine ota~~kuruldu~una dair ilk bilgi,
I. Murad'~n 1398 y~l~ndaki Kosova Sava~~'nda ~ehit edilmesiyle ilgili anlat~larda geçer.

*Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Sivas/TÜRK~YE,
turgayyazar@yahoo.com
' Mezar veya naa~~üzerine ota~~kurulmas~~Osmanl~~sultanlan için düzenlenen defin merasimlennin
önemli bir parças~~olsa da bu konuyu tek ba~~na ele alan bir ara~t~rma tespit edilememi~tir. Osmanl~~defin merasimlerini ele alan genel çah~malarm bir k~sm~nda ise konu gündeme getirilmi~~olmakla birlikte üzerinde yeterince durulmarru~~ve kapsaml~~bir de~erlendirme yap~lmam~~t~r. Bk. Nicolas Vatin-Gilles Veinstein, "Les obseques
des sultans ottomans de Mehmed II â Ahmed I "(1481-1616)", Ler Ottomans et fr~~mort: permanences et mutation4 ed:
Gilles Veinstein, E. J. Brill, Leiden, New York, Köln, 1996, s. 207-244; Le Serail ârante Essai sur les mort4 depositions
et avffiements des sultans otto~nans (XIV-XIX sieck), Fayard, Paris 2003, s. 427-430; "II. Mehmed'den I. Ahmed'e
Osmanl~~Padi.~ahlann~n Cenaze Törenleri (1481-1616)", Osmanl~lar ve ölüm, yay. haz. Gilles Veinstein, çev. Ela
Gültekin, ~leti~im Yaymlan, ~stanbul 2007, s. 253-298; Zeynep Tar~m Ertu~, XVI Yüzy~l Osmanl~~Devleti'nde Cülüs
ve Cenaze Törenleri, Kültür Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara 1999, s. 89-137; Edhem Eldem, Istanbul'da ölüm Osmanl~~
~slam Miltüründe ölüm ve Rititelle~i , Osmanl~~Bankas~~Ar~iv ve Ara~t~rma Merkezi, ~stanbul 2005, s. 80-113. Yukanda belirtilen çal~~malar~n yan~~s~ra II. Mahmud ve sonrasmdaki sultanlar~n ölüm ve defin merasimleri ile ilgili
bir yüksek lisans tezini de burada belirtmek gerekir. Bk. Servet Yanatma, "The Deaths and Funeral Ceremonies
of Ottoman Sultans (From Sultan Mahmud II to Sultan Vahideddin)", Bo~aziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Lisansüstü Ara~t~rmalar~~Enstitüsü, Yarmlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, ~stanbul 2006.
Türklerin ~slam öncesi defin geleneklerini ele alan baz~~ara~t~rmalarda da konuya de~inilmi~tir. Bk.
Nejat Diyarbekirli, Türklerde Mezar Yap~s~~ve Defin Merasimleri", Türk Kültürü Ara~t~rmalar?, Prof D?: Muharrem Ergin'e Arma~an, 28/1-2(1992), s. 53-62; Ya~ar Çoruhlu, "Kurgan ve Çad~r (Yurt)'dan Kümbet ve
Türbeye Geçi~", Geçmi~ten Günümüze Mezarl~k Kültürü ve Insan Hayat~na Etkileri Sempozyumu, 18-20 Aral~k 1998,
AKSM-~stanbul, Istanbul 1999, s. 47-63; Turgay Yazar, "Çad~r-Bark-Türbe", Geçmi~ten Günümüze Mezarl~k
Kültürü ve ~nsan Hayat~na Etkileri Sempozyumu, 18-20 Aral~k 1998, AKSN1-~stanbul, Istanbul 1999, s. 418-431.
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Anlat~lara göre, sava~~meydan~nda ~ehit olan sultamn naa~~~üzerine hemen bir ota~~
kurulmu~tur. Bu olay~~naldeden Enveri2 (öl. 1465 sonras~) "~ah üzere anda çad~r kurd~lar",
A~~k Pa~azade3 (öl. 1484 sonras~), "hemen padi~ah~n üzerine çad~r kurdular" ve Mehmed
Ne~ri4 (öl. 1520) ise "Tizcek, Han üzerine çad~r tutub" ~eklinde ifade etmi~lerdir. Sultan~n
naa~m~n tahnit edilerek iç orgardann~n gömüldü~ü bu ota~~daha sonra kald~r~lm~~~ve
yerine sultan~n makam türbesi in~a edilmi~tir'.
Mezan üzerine ota~~kuruldu~una dair bilgimiz olan ilk sultan ise I. Selim'dir.
Celi1-zide'nin6 (öl. 1567) verdi~i bilgiye göre 1520'de Edirne'ye giderken Çorlu'da
ölen mita= naa~~~Istanbul'a getirilmi~, Edirne Kap~s~'nda arabadan ç~kanlarak tabuta konulmu~, cenaze namaz~~Fatih Camii'nde k~lind~ktan sonra in~a ettirmekte oldu~u
carninin mihrab~~önüne defnedilerek üzerine ota~~kurulmu~tur.
"Vakt-i z~~hrda idi merhûm cennet-mekan ve f~rdevs-a~iykun na'~-~~rahmetnak~lan dahi gelüb, hazret-i Hudavendigar-falem-sitan süvar olub, Edirne
kapus~~mukabelesinde vaki' olan pü~te üzerinde istikbal eylediler. 01 mahalde cism-i ~erifleri 'arabadan gkar~lub, taht-~~tabuta konulub, erbab-1 tevhid-i
temcid ve müezzinan-1 sa'adet-nüvid avaze-i rahmet-endâzelerini ayyuka ç~karub, 'a'mme-i mü'minin ve güriih-~~muvahhidir'~~du'a-y~~hayr ile fâtiha-i fahiya
lar'at iderlerdi. Cami'-i sa'adet-ni~an Hazret-i Sultan Muhammed Han-~~cennet a'~iyandan namaz-~~ ~eritleri lulinub, derûn-i Kostanamyye'de olan cibal-i
rahmet-i~timâlden Mirzâ Saray~~dimekle ma're~f bir d-y~~billend ve makam-~~
simi ve ercümend var idi, ki cümle enildneden kik ve a'lâ, ve mecmiV-1
mesakh~-i müsliminden bülend-ü balad~r, ol makam-~~mübarek ve sa'adet-mend
türbe-i 'ulyalan içün ihzâr olunub, zat-~~rahmet-makrûnlan anda medffin olub,
üzerlerine utak-~~rahmet-menzil kunlub, alavet-i Kur'ân-~~'azim içün hafizlar ve
hârisler ta'yin olunub, makam-~~behi~t-berin zuhur eyledi."
I. Selim'in def~n merasimi Solak-zâde (öl. 1657)7 taraf~ndan da benzer ~ekilde
anlat~lm~~t~r:
"Vakt-i zuhurda merhum cennet mekan ve halled-a~iya' n hazreilerinin naa~-~~
rahmetleri dahi gelüb hazret-i Hüdavendigar esb-süvar olup Edirne kapusu
Fatih Devri 1Caynaklanndan Düstarndr~te-i &veri, Osn~anh Tarihi Kum (1299-1456), haz. Necdet Öztürk,
Kitabevi Yay~nlar~, ~stanbul 2003, s. 33/350.
A~~k Pasazade, Os~nat~ogullan'nm Tarihi, haz. Kemal Yavuz-M. A. Yekta Saraç, K Kitapl~~~, ~stanbul
2003, s. 125.
4 Meluned Nevi,
Cihan-nu~nd NO' Tarihi; c. I, yay. ER. Unat-M. A. Köymen, Tütk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1987, s. 305.
Bk. Semavi Eyice, "Hu~dâvencligar Meshedi", Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 18(1998), s.
295-296.
6 Celâl-zâde Mustafa, Selimmdme, haz. Ahmet U~ur-Mustafa Çuhadar, Kültür Bakanl~~~~Yay~nlar~,
~stanbul 1990, s. 221-222, 453.
Solak-zâde Mehmed Hemdeml Çelebi, Solak-zdde Tarihi, Mahmud Bey Matbaas~, ~stanbul 1297
(1880), s. 423-424.

OSMANL~~DEF~N MERAS~MLER~NDE OTA~~
KURMA GELENE~~~

95

mukabelesinde vaki' olan pi~e üzerinde istikbal idüp ol mahalde cism-i ~eriflerin
arabadan ç~kard~lar ve tabuta koyub ashab-~~tevhid ve temcid ve müezzinan-~~saadet nüvid-i av.aze-i rahmet endazeleri ayyulca ç~karub cedleri Sultan Mehmed
Han Gazi hazretlerinin câmi'-i ~erif= alub geldiler. Ve namaz~n anda k~ld~lar ve
derün-~~~ehirde olan cibal ve rahmet-i~timâlden Mirza Saray~~dimelde ma'râf bir
ali ni-y~~bülend makam-~~sami aramgal~i ve kendülere ne~imen-i ebedi olmak içün
ol makam-~~mübarek türbe-i ulyalan içün ihzar olunup zat-~~rahmet malcre~nlan
anda defn olundu. Ve üzerlerine otak-~~aliye kurulup tilaveti Kur'ân-~~azimü'~-~an
içün haf~zlar ta'yin olunub k~rk gün muhafazadan sonra, hazret-i padi~ah peder-i
saadet-intizamlarunn merkadi civar~nda hukuk-~~ebeveti eda üzere bir ah cami'-i
cennet makam ve imaret-i güzin-i hay~r-encam yapturddar."

Mezan üzerine ota~~kuruldu~unu bildi~imiz ikinci sultan I. Süleyman'd~r. I. Süleyman 1566 y~l~nda Zigetvar'da ölmü~, Istanbul'a getirilen naa~~~Süleymaniye Camii
haziresindeki ota~~içerisinde haz~rlanan mezanna defnedilmi~tir. Saray ~ehnamecisi
Seyyid Lokman A~uri tarafindan yaz~larak saray nakka~hanesinde resimlenen ve I.
Süleyman'~n son y~llann~~anlatan 1579 tarihli Zaferntime'nin (Tarih-i Sultan Süleyman)
115b sayfas~nda sultan~n naa~~mn Süleymaniye Camii haziresine getirilmesi ve mezann~n haz~rlanmas~~resmedilmi~tir (Resim 1)8.

Resim 1. Zafernâme, I. Süleyman'~n naa~~n~n Süleymaniye Camii haziresine getirilmesi
ve mezann~n haz~rlanmas~.

Resmin ön k~sm~nda I. Süleyman'~n k~rm~z~~desenli siyah bir Kâbe örtüsü yay~lan, ba~~tarafina sorg-uçlu büyük bir sank yerle~tirilmi~~olan tabutu matem elbise8 Dublin Chester Beatty Kütüphanesi MS 413. Kullan~lan resim Serpil Ba~c~-Filiz Ça~man-Günsel
Renda ve Zeren Tan~nd~, Osmanl~~Resim Sanat~, ed. Serpil Ba~c~, Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Yay~nlar~,
~stanbul 2006, s. 120'den ahr~m~sur.
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leri giyinmi~~ulema taraf~ndan ta~~nmaktad~r. Tabutun arkas~nda matem elbiseleri
içinde, yan~nda ise ~emle giyinmi~~figürler bulunmaktad~r. Cenaze alaynun önünde
Kanuni'nin birlikte gömülmeyi vasiyet etti~i söylenen çekmecesini ta~~yan bir görevli
vard~r. Resmin sa~~nda matem elbiseleri içinde ellerini ba~lanrun iki yan~na koyarak
sultan~n ölümüne feryat eden a~lay~alar yer almaktad~r. Resmin üst taraf~nda bir duvarla çevrelenmi~~Süleymaniye Camii'nin haziresi görülmektedir. Hazirede Hürrem
Sultan Türbesi'nin hemen yan~na kurulmu~~bir ota~~içinde dört görevli tarafindan
sultan~n mezan haz~rlanmaktad~r. Resmin solunda mezar~n haz~rlanmasma nezaret
eden ve elinde zira (ar~m) tutan ki~inin Mimar Sinan oldu~u san~lmaktad~r. Mezan üzerine ota~~kuruldu~unu bildi~imiz üçüncü sultan II. Selim'dir. 1574 y~l~nda Topkap~~Saray~'nda vefat eden II. Selim'in naa~~~vezirler taraf~ndan kald~r~lm~~,
namaz~~'al~nd~ktan sonra Ayasofya Camii avlusunda haz~rlanan mezanna defnedilerek
üzerine ota~~kurulmu~tur. &Ika= ölümünden sonra sarayda bo~durulan be~~~ehzadenin naa~lan da cenaze namazlan 'al~narak babalanmn mezar~n~n bulundu~u ota~~
içerisinde defnedilmi~tir. Sulta~-un ve ~ehzadelerin naa~lann~n ota~~içerisindeki mezarlara defnedilmesi Selâniki (öl. 1600)9 taraf~ndan a~a~~daki gibi anlat~lm~~ur:
"Namaz ve du'â-i Fatiha'dan sonra sa'adetlü Padi~ah harem-i ~erife teveccüh idüp, na'~-~~~erifi vüzera hazretleri kald~rup ve giriv ü feryad ve ah u nale
vii zari ile mele-i a'lâda olanlar~~inledüp Saray-1 Amire'den ta~ra ç~lcclu~~~gibi
âmme-i'fflem bir vechile zari vü efgân eyledilerki cenâzeyi bi'z-zarûre turgurd~lar'ahir yap yap ma'bed-i kadim olan Ayasofya Câmi'-i ~erifinün haremi garb
cânibinde olan sa' ha-i ~erifede merkad-i münevverleri kaz~lan mahalle getürilüp,
kabr-i ~erif haz~r olmca otak kurdup, ulemâ ve sulehâ ve me~âyih etraf~n~~alup,
tesbih u tehlile me~gul old~lar. Rahmetu'llahi aleyh."
"Sehzadelerün cenazeleri ç~kdu~~dur.
Ba`clehii içerüden kapuc~lar kethüdas~~gelüp vüzerâ ve erkan-~~devleti tekrar
Bab-~~Hümaytin'dan içerü alup, gidüp be~~nefer ~ehzâdelerün tabudarm kaldump; padi~ah-1 merhumûn namaz~~Ic~lindug~~yerde namazlar~~k~hnup kezâlik
ta~ra, halk-~~âleme çdcard~lar. Allah ta'ala -celle zikruhû- ol gün ~stanbul halkmun feryad u figan~n, melâ'ike-i ar~-~~azime clinledüp, zi-rüh olanlara hikmet
ü ibretin mü~ahede itdürdi. Bu hâlet üzre ma'sümlann tabutlarm ah u nâleler
ve zikr ü tesbilder ile merhilm ve ma~furun-lehün na'~-~~ ~erifi oldu~~~çad~ra
getürdiler. ~ki neferin bir tarafa ve üç neferin berü tarafa koyup ol gice ulemâ ve
sulehâ tilavet-i Kur'an-~~azim eylediler."
Sehzadelerün defn olunduldar~dur.
Rûz-i penç-~enbih ramazan-1 ~erifun dokuzunc~~günidur, alt~~aded meralud-~~
~erife ile haz~rlanup ve be~~nefer ~ehzadelerün kabirleri mükemmel olunup,
merhûm ve ma~furun-lehün aya~~~ucuna defn olinddar."

9 Selâ'niki Mustafa Efendi, Tatih-i SeMniki, haz. Mehmet ~p~irli, ~stanbul Üniversitesi Yay~nlar~, ~stanbul
1989, s. 101-102.
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Bu tarihlerde Avusturya elçilik heyetinin vaizi olarak Istanbul'da bulunan Stephan Gerlach'° Ayasofya Camii haziresindeki ota~~~ve içerisindeki sandukalan görmü~tür. Gerlach'~n anlat~sma göre sultan~n s~rma ipliklerle dokunmu~~örtülerle kapl~~sandukas~n~n üzerine s~rma i~lemeli bir kuma~~yarlm~~t~r. Sandukamn ba~ucunda tüylerle
süslü bir sank vard~r. Ayakucuna öldürülen ~ehzadelerin küçük sandukalan dizilmi~tir.
Üzerlerine örtüler serilen sandukalann üstüne ~ehzadelerin giysileri ve alt~n ku~aklan
yerle~tirilmi~tir. Her bir sandukan~n ba~ucunda güzel tüylerle bezenmi~~birer sank ile
siyah ve beyaz s~rma ipliklerle dokunmu~~birer mendil bulunmaktad~r. Sandukalann
etraf~~iri taneli boncuk dizisi ile çevrilidir. Ota~~n içerisi cam vazolara konulan çiçekler ve güllerle süslenmi~, sultan~n sandukas~mn önüne iki büyük mum yerle~tirilmi~tir.
Sandukalann etraf~nda oturan din adamlar~~ ölenler için dua ve ilahiler okumakta,
gelip geçen ahali ise ota~~n d~~~nda yere çömelerek dua etmektedir.
Selâniki ve Gerlach'~n verdi~i bilgiler ayn~~dönemden günümüze ula~an bir resimle de do~rulamr. Freshf~eld Albümü olarak bilinen 1574 tarihli albümde II. Selim
ve bo~durulan be~~~ehzadesinin sandukalanmn konuldu~u ota~~~gösteren bir resim
bulunmaktad~r (Resim 2)".

Resim 2. Freshf~eld Albümü, Ayasofya Camii avlusundaki II. Selim ve ~ehzadelerinin mezarlan

üzerine kurulan ota~.
Resimde II. Selim'in sandukas~~önde, ~ehzadelerin sandukalan ise II. Selim'in
sandukas~n~n ayakucuna clizilmi~tir. Ba~~taraflar~nda sanldan bulunan sandukalar yere
serilen hahlar üzerine yerle~tirilmi~tir. Sandukalann üzerine Kâbe örtüleri ve k~ymetli
kuma~lar yay~lm~~, etraflanna ise kandiller konulmu~tur.

'° Stephan Gerlach, Türla:ye Günlük* ü 1573-1576, c. I, ed. Kemal Beydilli, çev. Türkis Noyan, Kitap
Yay~nevi, ~stanbul 2007, s. 169.
Cambirdge üniversitesi, Tirinity Koleji Kütüphanesi, MS. 0.17.2, y. 21. Kullan~lan resim Diyarbekirli, a.ge., res. I 8'den al~nm~~t~r.
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Mezar~~üzerine ota~~kuruldu~unu bildi~imiz dördüncü sultan III. Murad'd~r.
1595 y~l~nda Topkap~~Saray~'nda vefat eden sultanm naa~~~burada y~kamp kefenlendikten sonra namaz~~kimmi~, Ayasofya Camii haziresinde haz~rlanan mezarma defnedilerek üzerine ota~~kuruhnu~tur. III. Murad'~n defm merasimi ve mezan üzerine
kurulan ota~~Hasan Bey-zâde (öl. 1636)12 taraf~ndan a~a~~daki gibi anlat~lm~~t~r:
"[Pâdi~âh-~~hilâ'fet-penâh, kalkup, içerü gidüp, vâlid-i mâcidinün na'~-~~rahmetnak~~~levâz~rrun~~ber-vech-i cenûl, itmâ'm u tekmil itdürdükten sonra,] ba `id-i
asrda, merhinn-~~merkf~mun cenazesi dahi ç~kup, Sarây-~~hümâyûn fezâ's~nda,
namâz~~müfti itnâmeti ile lahnup, [kendüler, Harem-i muhterem'e gidup,] Ayasofya k~~rb~nda, ta`yin eyledükleri gülzârda, [hafr u] ihzâ'r ohnan mezârmda,
defn ihtiyâr ohnd~...
[Cenâze-i mezbûreyi kaldurup, gülzâ.'r-~~mezâr~na iletdiler ve seri' an, defn eylediler ve üstine otals-~~gerchin-luyâm kurup, hâz~r olan fukarâ'-i enâm~~it'âm ve
hatemât-~~kelâm-~~Melik-i Allâm itmelde, re~l~-~~pür-filtûhlar~m vâs~l-~~nesim-i
dârü's-selam eylediler] ve ol evin-~~ k~yâmet-ni~ânda, Sarâ'y-~~hümâyûn'da
[~ah-~ 'âli-~'ânun birâderleri olan] ontokuz nefer ~ehzâde, bilâ-cürm ü istil~ka,
~ühedâ zümresine ilhâk ohnup; lâkin
rahmet-nak~lar~~ol gün, ç~kanlma~a
mecâl olmayup, gurC~b, karib olmakla, zamân, kat~~teng olup, techiz
• lerinde direnk iktizâ eyleme~in, irtesi günde, ale's-sabâh, ç~kar~lup,
Ki ân zamân nebüved der reh-i dul perde (953)
ol ~üheciâ'-i ma`sûrnin-i mazlû'~n~n] namâzlar~~fezâ'-i Divan'da Müfti'l-müslimir~
.
finâmeti ile eciâ olmup, atalar~~Pâdi~âh-~~merkiim-~~merldimun aya~~~ucunda,
defn ohnchlar. [01 günde, fukarâ vü eytâma ~tlm-~~talm ve bezl-i sadalcât u
inlm ve rus 11-1 pür-fiitûhlar~~içün, kurrâ vü huffaz-~~enâ'm, hatemât-~~kelâm-~~
Mecid-i Allâm idüp, mev'âli-i izâ' m ile ducâya k~yâm itdiler.]"

m. Murad'~n defin merasinui ve mezar~~hakk~nda Hasan Bey-zâde'nin yan~~s~ra bu
y~llarda Venedik Cumhuriyeti ~stanbul Büyükelçisi olan Marco Venier'in Venedik devlet
ba~kan~~ve senatosuna gönderdi~i bir rapordan da bilgi alm~naktad~r13. Büyükelçinin
gönderdi~i rapora göre III. Murad'm naa~~~Ayasofya Camii haziresine kurulan büyük
ve görkemli bir askeri çad~rm içerisinde haz~rlanan mezarma defnedilmi~tir. Cenaze
merasiminden sonra sarayda bo~durulan ondokuz ~ehzadenin tabudan da ertesi gün
defnedilmek üzere çad~ra getirilmi~~ve babalar~n~n mezar~n~n çevresine yerle~tirilmi~tir.
Mezan üzerine ota~~
kuruldu~unu bildi~imiz be~inci sultan 111. Mehmed'dir. Hasan
Bey-zâdel4 ve Solak-zâde'nin15 verdi~i bilgilere göre 1603 y~l~nda Topkap~~Saray~'nda
vefat eden sultanm naa~~~burada y~kan~p kefenlendikten sonra namaz~~k~hnnu~, Ayasofya
Camii avlus~mda II. Selim Türbesi'nin yan~nda haz~rlanan mezarma defnedilerek me'2 Hasan Bey-zâcle Ahmed Pa~a, Hasan Bey-zdd~~Tarihi, c. 111, haz. ~evki Nezihi Aykut, Türk Tarih
Kurumu Yay~nlar~, Ankara 2004, s. 430-431, 433-434.
"H. G. Rosedale, Qyeen Elizabeth and the L~vant Company A Diploma& and Literary Episode of the Establishment of our Trade with Turkej; Oxford University Pres, London 1904, s. 39.
14 Hasan Bey-zâcle, a.ge., s. 805-807.
15 Solak-zâde, a.ge., s. 684.
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zan üzerine ota~~kurulmu~tur. Hasan Bey-zâde III. Mehmed'in defin merasimiyle ilgili
bilgi verirken mezan üzerine ota~~kuruldu~unu ~öyle ifade etmektedir:
"Emr-i techiz ü tekfin, itmâma irti~üp, [mukarrebân u havâ~i olan a~ayân-~~
tavâ~i,] tâbüt-~~rahmet-men'ilt [-~~Sultân~~götürüp, Bâb-~~sa`âdet-me'âb'dan
ta~ra gkarduldannda,] cesedleri görindü~i gibi, [vüzerâ'-i saff-ârâ,] se~ürdüp
omuzlar~na alup, meydân-~~Divân'da, nasb eyledükleri kürsi-i refi'-i felekni~âna yaz' eylediler. [Pâdi~âh-~~ ~slâm dahi, ol makâmda, haz~r olup,] Müfti-i
asra namâz~n k~ldurd~lar. Pâdi~âh-~~cedid, içerüye gidüp, cenâzeyi ekâbir, götürüp, Sultân Selim-i halim-türbesi bâ~çesinde, hafr u ihzâr eylecfilderi mezâr-~~
pür envânna iletüp, defn eylediler. [Mustafa Pa~a-hânkâh~~~eyhi ~eyh Hasan,
levâz~m-~~telldni edâ vü karin eyledükten sonra, kabir] üzerine otak-~~
kunlup, huffaz u kurrâ, tilâvet-i Kur'ân-~~kerim'e me~gul old~lar ve rüh- ~~pürfiltühl içun, ta'âm tabh ol~nup, fukarâ-i enâm, it'âm olind~lar."
III. Mehmed'in defin merasimi Solak-zâde taraf~ ndan da anlat~lm~~t~r.
Vüzera ve ulema ~emle getirub ba~lanna sard~lar ve sairleri birer siyah çember
ba~layarak müfti-i zaman ve erkân-~~bâb-1 saade yan~nda dizilub durdular. Merhum Sultan Mehmed Han~n naa~-~~rahmet-nalc~~~ç~kmas~na mütevalduf oldular.
Emr-i techiz ve tekfin itmama eri~üb tabut-~~cesedleri göründü~ü gibi vüzera
se~irdüb ve omuzlanna alub meydan-~~divanda iskemle üzerine koyub müfti-i
as~r Mustafa Efendiye namaz~n luld~rddar. Padi~ah-~~cedid genti içeriye gidüp
cenazeyi götürüb Sultan Selim-i Halim türbesi bahçesinde hafr ve ihzar eyledikleri mezar-~~pür-enverlerine defn eylediler. Ve üzerine otak-~~âli nitâk kurulub
hun' z ve kurrâ tilâvete me~gül oldular. Ve ruh-~~pür futuhu içün taamlar tabh
olunub fukara-y~~enâm it'am olundular".
Mezan üzerine ota~~kuruldu~unu tespit etti~imiz son sultan II. Mahmud'dur. 1839
y~l~nda k~z karde~i Esma Sultan'~n Çaml~ca'daki kö~künde vefat eden II. Mahmud'un
naa~~~Topkap~~Saray~'na getirilmi~, burada y~kan~p kefenlendikten sonra cenaze namaz~~k~l~nm~~, büyük bir kalabal~k e~li~inde defin yeri olarak belirledi~i Esma Sultan'~n
Divanyolu'ndaki saray~n~ n bahçesine defnedilerek'' mezar~~üzerine ota~~kurulmu~tur.
II. Mahmud'un mezan üzerine kurulan ota~~~sultan~n mezar~n~~ziyaret eden Alman
subay Helmuth von Moltke görmü~ tür. Moltke" II. Mahmud'un mezan ve üzerindeki
ota~~hakk~nda a~a~~daki bilgiyi vermektedir:
"Marmara deniziyle liman aras~nda ve Nuruosmaniye camii yak~n~ndaki bir
s~rtta, yerküresinin ba~ ka hiçbir yerinde böyle zengin bir tarzda bir araya gelmemi~~kasabalar, denizler, da~lar, adalar, saraylar ve donanmalann genel panoramas~~seyredifir; bir zamanlar Sultan Mahmut, orada gömülmek istedi~ini
söylemi~. Tabutunu i~te buraya getirmi~ler; üzerine bir çad~r kurulmu~, türbe de
~imdi bu çad~ rm üzerinde kubbelenecek, çünkü müteveffa hükümdann kemiklerinin bir kere daha rahats~z edilmemesi laz~m. Huzur ve sükün içinde yats~nlar."
16 11. Mahmud'un cenaze merasimi için bk. Ahmet Lütfi Efendi, Va'kanüvis Ahmed Lütfi Tarihi, c. 6-7-8,
haz. Yücel Demirel, Tarih Vakf~-Yap~~Kredi Yay~nlan, ~stanbul 1999, s. 1006-1007; Ali Aky~ld~z, "Sultan II.
Mahmud'un Hastal~~~~ve Ölümü," Türk Kültürü ~ncelemeleti Dergisi, 4(2001), s. 68-70.
17 Helmuth von Moltke, Moltke'nin Tirlaje Mektuplar~, çev. Hayrullah örs, Remzi Kitabevi, ~stanbul 1969, s. 277.
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Osmanl~~tarihleri ve seyahatnamelerde sultan mezarlar~n~n yan~~s~ra ~ehzade naa~~ar~~
ve ~ehit mezarlan üzerine de ota~~kuruldu~unu gösteren bilgiler vard~r. ~ehzade naa~~~
üzerine ota~~kuruldu~unu dair bilgi ~ehzade Mustafa'nu~~öldürülmesiyle ilgili anlat~larda
geçmektedir. Anlat~lara göre ~ehzade Mustafa 1553 y~l~ndaki Iran seferi s~ras~nda Konya
Eregli'si civar~ndaki Aktepe adl~~bir menzilde konaldayan babas~~I. Süleyman'~n elini öpmek
'
üzere ordugâha gelmi~, kendisini kar~~layan bir saray çavu~u tarafindan ota~-~~hümâyûr
18.
kadar götürülmü~, içeri girer girmez celladar tarafindan kementle bo~ulinu~tur
~ehzade Mustafa'n~n öldürülmesi Seyid Lokman taraf~ndan yaz~lan ve I.
Süleyman'~n hünerlerinin konu edildi~i 1589 tarihli Hünerndme'nini9 ikinci cildinde
hem anlat~lm~~~hem de resirnlenmi~tir. Hünernd~ne'ye göre, öldürülen ~ehzade ~ehit naa~larmda oldu~u gibi giyindi~i beyaz kaftam kefen kabul edilerek kap~~önüne ç~kar~l~p
uzat~lm~~~ve üzerine ota~~kurulmu~tur (Resim3).

Resim 3. Hünername, ~ehzade Mustafa'~n bo~ularak öldürülmesi ye te~hiri.

Ost lusm~na "Merhum Sultan Mustafa'n~n emr-i Halck'a itaati ahvalidir" yaz~l~~olan resmin sa~~üst kö~esinde perdeden yap~lan bir çit (zukak) içindeki ota~~nda beyaz bir
kaftan giyinmi~~olarak oturan Sultan Süleyman, kar~~s~nda duran bir görevlinin i~aret
etti~i art arda dizilrni~~dört cellâda balunaktad~r. Sultan~n hemen arkas~nda has odal~~
iki a~a bulunmaktad~r. Padi~ah~n ota~~n~~ordugâhtan ay~ran çitin d~~~nda ise bo~dumlan ~ehzade ve naa~~~üzerine kurulan ota~~resmedilmi~tin ~ehzadenin üzerinde beyaz

~a Bk. ~erafettin Turan, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgalar~, Bilgi Yay~nlar~, Ankara 1997, s. 37-39.
'9 ~eyid Lokman, Hüne~ndn~e, cild-i sdni, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, H. 1524, v. 168b, 169a-b.
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bir kaftan bulunmaktad~r. Ba~~~aç~k olan ~ehzadenin sorguçlu san~~~yan~~ba~~ndad~r.
Ota~~n hemen yan~nda ellerinde sopalar~yla iki görevli ~ehzadenin naa~~na nezaret
etmektedir. Az ileride ise ~ehzadenin ba~lar~~vurdurulan iki adam~, ~ahbey ve R~dvan
Bey geli~igilzel bir ~ekilde yatmaktad~r (Resim 3).
~ehit mezarlan üzerine ota~~kuruldu~-una dair bilgi ise Evliya Çelebi'nin (öl.
1684?) Seyahatnâme'si ile Silâhdar'~n (öl. 1723) Nusretnolme'sinde verilmi~tir. Evliya
Çelebi'nin belirtti~ine göre20; 1663 y~l~ndaki Uyvar seferi s~ras~nda Estergon'da meydana gelen Ci~erdelen Muhasaras~'nda ~ehit olan askerlerin naa~lan toplanarak bir
mezara defnedilmi~, üzerine ota~~kurulup üç gün üç gece Kur'an okutulmu~tur.
"Bu k~ssa-i pür-hisseden Sadna`zam hissedâr ve haberdâr olunca hemân ale'ssabah cemi`i ~uhedalanm~z~n na`~e-i münevverelerin sahra-y~~ Ci~erdelen'de
buldurup cümle üstürgon taraf~na getirdüp serâperde-i Berhayâ kurbunda
Süleyman Hân depesi zeylinde bir hafr-i azim kazd~rup cümle bin altm~~~aded
~ehidân~n henüz bir gün bir geceden berü kanlar~~revân olarak Ordu Monlas~~
ensi Efendi cenaze-i ~ehidân-~~ga'ibâ~l namaz~na muktecla olup iki kerre yüz bin
aded guzat-~~muvahhidin ~ehidan namaz~na bir kümeden haz~r olup {namaz-~~
~ehidan k~hnup} cümle ~üheciây~~biri biri üzre bal~k istifi gibi y~~up defn etdiler."
Ve bu ~ehid üzre haymeler kurulup cümle Üstürgon ulemâlan üç gün üç
gece tilavet-i Kur'an etme~e me'mur olup Sadna'zamdan ulemâlara ihsân [u]
in'âmlar oldu"

Silâhdar'~n Nusretnâme'de2 verdi~i bilgiye göre ise 1695 y~l~nda Logo~~(Lugo~/
Lugos) Kalesi'nin fethi s~ras~nda ~ehit olan ~ahin Mehmed Pa~a, Arnavud Mehmed
Pa~a ve Siroto Hüseyin Bey'in naa~lan Sultan II. Mustafa'n~n (1695-1703) kendi ota~~~
içerisinde haz~rlatt~~~~kabirlere defnedilmi~tir.
"~evketlü Padi~ah, askerlerin maneviyat~m yükseltmek ve onlan sava~a te~vik
için Vezir ~ahin Mehmed Pa~a, Arnavud Mehmed Pa~a ve Siroto Hüseyin
Bey'in cenazelerini Ota~-~~hiimayuna getirerek, yüzlerini açunp her birine ayr~~
ayn duâlarda bulunarak, ~ehidlerin ruhlanm ~ad ettikten sonra, 'Adil Kö~kü
önünde ~çhallu ile birlikte cenaze namazlanm k~ld~. ~ahin Mehmed Pa~a ile
Hüsrev Bey filuh kitaplannda yaz~l~~oldu~u ~ekilde, kanl~~gömlelderi ile ota~~
içinde haz~rlanan kabirlerine defnedildiler. Mahmud Pa~a ise ölmeden önce
dünya kelam~~etti~i için cenazesi usulüyle y~kand~ktan sonra gömüldü. Bu üç
~ehid yan yana topra~a konulduktan sonra mezarlar~~toprak ile yulaf örtülerek
belirsiz bir hale getirildi. Padi~ah~m~z bunlar hakk~nda «Gerçi dü~man ordusunu peri~an ettim amma, ne çare ki Mahmudumla ~ahinimden ayr~ld~m» diyerek duydu~u üzüntüyü belirtmi~ti."
" Evliya Çelebi b. Dervi~~Mehemmed Zilli, Evliya Çelebi Seyahatnamesi Topkap~~Saray~~Kütüphanesi Revan
1457 Numarah Yazma:ün Transkripsiyonu-Dizini, haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Da~l~, Yap~~Kredi Yay~nlan,
~stanbul 2002, 5. 187.
2' Silâhdar F~nd~kl~l~~Mehmed A~a, Nusretnâme, c. I, sad. ~smet Parmaks~zo~lu, ~stanbul 1962, s. 95.
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Yukar~da sunulan örnekler Osmanl~~defin merasimlerinde sultanlar, ~ehzadeler
ve ~ehit mezarlar~~üzerine ota~~kurulmas~n~n yayg~n bir uygulama oldu~unu göstermektedir. Bu uygulaman~n do~ru olarak anla~~lmas~~için konunun hem Türklerin ~slam öncesi defin gelenekleri, hem de ~slami defin kurallar~~ve uygulamalar~~aç~s~ndan
de~erlendirilmesi gerekir.
~slam öncesi Türk defin merasin~lerinde" naa~~n çad~ra konuldu~una dair ilk
bilgi Bat~~Hunlan halcam Attila'r~m 453 y~l~nda yap~lan cenaze merasimiyle ilgili anlat~larda geçmektedir. Got tarihçisi Jordanes'in23 naldine göre defin merasimi s~ras~nda
Attila'mn naa~~~ordugât~mm ortas~na kurulan ipek bir çad~rda" tabuta konulmu~tur.
Hun seçkinleri atlar~~ile çad~rm çevresinde dola~~rken yas~~yöneten ya~l~lar tarafindan
Attila'nu~~hayatta iken yapt~~~~i~ler anlat~l~r-~l§ ve a'~~tlar söyleruni~tir. Yasa kat~lan erkekler saçlar~n~~kesmi~ler ve yüzlerini çizerek derin yaralar açm~~lard~r.
Bat~~Hunlarmda 5. yüzy~lda tespit edilen bu gelene~in Asya'da ya~ayan di~er
Hun boylar~~veya topluluklarmda da olmas~~kuvvetle muhtemeldir25. Çin y~ll~ldannda yer alan Göktürk defin merasirnleriyle ilgili anlat~lar bu ihtimali do~rulamaktad~r.
Y~ll~klarda verilen bilgiye göre Göktürkler ölülerini merasim için kurulan bir çad~nn
içine koymakta, ailesi ve akrabalar~~ölüye kurban sunmakta, at ile çad~rm çevresini
dola~arak yüzlerini b~çakla kesmekte, böylece kan ve ya~m birlikte akt~~~~bu merasim
yedi defa tekrarlanmaktad~r26.
Elimizdeki bilgilere göre bu gelenek sadece Türklerle de sm~rh de~ildir. Pencikeneteld II Numaral~~Tapmak'm güney duvar~ndaki 7-8. yüzy~llara tarihlenen Sogd
dönemine ait bir duvar resminde yas merasin~i tasvir edilmi~tir. Resimde naa~m bir
çad~r içerisine konuldu~u görülmektedir. Çachnn içerisinde ve çevresinde saçlar~n~~ve
yüzlerini kesip feryat ederek yas tutan figürler vard~r (Resim 4)27.

"Türklerin ~slam öncesi defin merasinüeri için bk. Abdülkadir ~nan, Tarihte ve Bugün ~amanizm Materyaller ve Ara~t~rmalar, Türk Tarih Kurumu Yarnlan, Ankara 1954, s. 176-200; Jean-Paul Roux, Altay Türklerinde Ölüm, çev. Aykut Kazanc~gil, Kabalc~~Yay~nevi, ~stanbul 1999, s. 238-293; Edw-ard Tryjarski, Türkler ve
ölüm, çev. Hafize Er, Pinhan Yay~nlar~, ~stanbul 2012, s. 92-278.
"Jordanes, Romana et Getica. Monumenta Germaniae Histotica: Auctores Antiquissimi, ed. Theodor Mommsen, Berlin 1882, s. 124-125.
24 Bu çachnn öleli!' kendi çadmm~~yoksa naa~~için kurulan ar~~bir çad~r m~~oldu~u tart~~mah olmakla
birlikte ölü için kurulan aya bir çad~r oldu~u kanaati daha yayg~nd~r. BkRowc, a.ge, s. 240; Tryjarski, a.ge, s. 188.
" Hun dönemi defin merasimleri için bk. Fuat Köprülü, Edebiyat Ara~t~nnalan, Türk Tarih Kurumu
Yarnlan, Ankara 1986, s. 91-92; ~smail Görkem, "Türk Dünyas~nda Yas Törenleri ve A~~dar", Tür/Ç Dünyas~~
Ara~t~rma/an, 77(1992), s. 1513-160.
" Göktürk defin merasinüeri için bk. ~nan, a.ge., s. 177-178; Köprülü, a.ge., s. 88-89; Ahmet Ta~a~'~l,
Gliktürkler, Türk Tarih Kurumu Yarnlan, Ankara 1995, s. 98.
Guitty Azarpay, Sogdian Ranting The Pietorial Epic i~~~Oriental Art, University of California Pres London
1981, s. 127.
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Resim 4. Pencikent II. Tap~nak'taki ölü çad~r' tasviri
Benzer bir gelene~in Mo~ollarda da varl~~~~bilinmektedir. Gizli Tarih' e göre Cengiz Han öldürttü~ü Teb Tenggeri'nin naa~~~üzerine çad~r kurdurmu~tur28.
"...Çinggis-hahan, Teb-tenggeri'nin bel kemi~i k~r~lm~~~vaziyette bir kö~ede,
arabalar~n yan~nda yatmakta oldu~unu görünce üzerine boz bir çad~r kurdurdu
ve: Buradan gidece~iz!„ diye emir verdi. Bunun üzerine buras~n~~terk ederek
ba~ka yere göç ettiler.
Teb'in üzerine kurulmu~~olan çad~rm penceresi (bacas~) kapat~lm~~, kap~s~~örtülmü~~ve etraf~na nöbetçiler konmu~tu. Böyle oldu~u halde, üçüncü gün ~afak
sökerken çad~nn penceresi aç~ld~~ve teb'in (v~~cudu da) kendili~inden yükselerek
kayboldu...".

Anla~~ld~~~~kadar~yla ba~ta Türkler olmak üzere Asya'da ya~ayan pek çok toplumda ölü çad~n kurulmas~~defin merasimlerinin önemli bir parças~d~r. Türklerin ~slam
öncesi defin uygulamalar~~hakk~nda bilgi veren kaynaldarda ölü çad~n kurulmas~n~n
nedenleri belirtilmese de baz~~ç~kanrr~larda bulunmak mümkündür. Çad~r bozlur halklan tarafindan kutsal bir mesken olarak alg~lanm~~" bu nedenle de her türlü ayin ve
merasim çad~rda veya çevresinde gerçelde~tirilmi~tir". ölü çad~n sembolik de~erinin
yan~~s~ra defin için gerekli haz~rlildann yap~ld~~~~bir mekân olarak da önem ta~~mak28
Niuça Tobça'an (Yüan-Ch'ao Pi-shi), Mo~ollann Gizli Tarihi, çev. Ahmet Temir, Türk
Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1995, s. 167.
Fuzuli Bayat, Türk Mitokik Sistemi 1 (Ontolojik ve Episte~nolojik Ba~lamda Türk Mitolojisz), C~tüken Ne~riyat, ~stanbul 2007, s. 43-44.
" Günümüz Kazak ve K~rg~zlannda yurda yap~lan sembolik göndermeler bu konunun önemini ortaya koyacak niteliktedir. Bk. Ha&le Perin, "Kazaklarda ve K~rgalarda Kara Oh Yurdu ve Yas Tutma (Ça~da~~Etnografya Verilerine Göre)", Osmanl~lar ve ölüm, yay. has. Gilles Veinstein, çev. Ela Gültekin, ~leti~im
Yay~nlar~, ~stanbul 2007, s. 75-92.
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tad~r. Hun ve Göktürk defin merasimlerine ait anlat~lara göre ölü çad~n içinde tahnit,
kefenleme ve tabuta yerle~tirme gibi i~lemler yap~larak naa~~defin için haz~rlanmakta"
çevresinde ise a~~tlar söylenmesi, saçlar~n kesilmesi, yüzün çizilmesi ve kurban sunulmas~~gibi yas adetleri gerçekle~tirilmektedir". Bu nedenlerle bozk~r halklan için ölü
çad~n hem sembolik hem de i~levsel bir mesken niteli~ine sahiptir.
Konuya ~slami defin kurallan ve uygulamalan aç~s~ndan bak~ld~~~nda ise ilk olarak ~slam dünyas~nda defin kurallan ve mezar yap~lar~n~n çok tart~~~lan konulardan
biri oldu~unu belirtmek gerekir. Kur'dn'da aç~k ve kesin bir hüküm olmad~~~~için defin
kurallar~~ve mezarlann yap~s~~hakk~nda farkl~~görü~ler ileri sürülmü~tür". Ancak genel
kabullere göre kabirlerin kireç ve benzeri malzemeler kullan~larak yap~lmas~, yükseldimesi, üzerine kubbeli bina yap~lmas~~ile ta~~na övücü ve kaderden ~ikayet edici sözler
yaz~lmas~= yasak oldu~unda ittifak edilmi~, hatta baz~~ulema bunlar~n haram oldu~u
sonucuna varm~~t~r".
Mezar üzerine çad~r kurulmas~nda da benzer bir durum söz konusudur. Buhani tarafindan nakledilen bir hadise göre, Hz. Muhammed, Hz. Ebû Bekr'in o~lu
Abdurrahman'~n (öl. 673) mezar~~üzerine kurulu bulunan çad~n kald~rtm~~t~r "~bn
Urner (R) EbQ Bekr'in o~lu Abdurrahn~dn'~n kabri üzerinde bir çad~r gördü de: Ey o~ua bu çad~n
sök, çünkü ölüyü kabrinde ancak kendi arneli gölgeler,
Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde yer alan bir rivayete göre Ebû Hüreyre" (öl.
678) kabrinin üstüne çad~r kurulmamas~m vasiyet etmi~tir. Ahmed bin Hanbel'in de"
(öl. 855) mezarlar üzerine yünden dokunan bir tür çad~r olan "fustat" kurulmas~na
kar~~~ç~kt~~~~ve o~lu Ibrahim'e kendi mezan üzerine çad~r kurulmamas~m söyledi~i
rivayet edilmektedir".
Baz~~hadis ve rivayetlerde mezarlar üzerine çad~r kurulmas~~men edilse de, ulema
aras~ndaki farkl~~görü~ler nedeniyle bu lus~tlamalara her zaman uyulmam~~ûr. ~mam

' Tryjarski, age., 181-204.
Görkem, a.g.m., s. 158-166; Tryjarski, a.ge., s 147-166.
Youssef Raghep, "~slam Hukukuna Göre Mezar~n Yap~s~", Cimetkres et Traditions Funiraires dans le
Monde Islamique ~sMm Dünyas~nda Mezarl~klar ve Defa: Gelene/deri, c. I, ed. Jean-Louis Bacque-Aksel Tibet, Türk
Tarih Kurumu Yarnlan, Ankara 1996, s. 17-23.
34 Hayreddin Karaman, "ölüm, Ölü, Defin ve Merasirnler", Cimetkres et Traditions Fun6raires dans le
Monde Islamique ~sM~n Dünyas~nda Mezarl~klar ve Defin Gelene/deri, c. I, ed. Jean-Louis Bacque-Aksel Tibet, Türk
Tarih Kurumu Yay~nlar~: Ankara 1996, s. 9.
"
Bulzari ve Tercemesi, c. 3, çev. Mehmed Sofuoglu, otüken Yarnlan, Istanbul 1987, s. 1283.
" Sahabe ve birçok hadisin ravisi olan Ebü Hüreyre için bk. M. Ya~ar Kandemir, "Ebû Hüreyre",
Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansilclopedisi, 10(1994), s. 160-167.
37 Ahmed bin Hanbel, mezheb imam~, muhaddis ve fakihtir. Bk. M. Ya~ar Kandemir, "Ahmed b.
Hanbel", Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 2(1989), s. 75-80.
Zeynü'd-din Ahmed b. Ahmed b.
Buhari Mul~tasan
Salih Tercemesi ve ~erhi, c. 4, çev. Kâmil Miras, Diyanet ~~leri Ba~kanhg~~Yaymlan, Ankara 1980, s. 452, 480.
3
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~afii (öl. 820), el-Cm'de39 Mekke'de mezarl~klardald kubbelerin y~kunld~~~n~~gördü~ünü, ancak ulemadan hiç kimsenin bunlar~~yasaklamad~~~n~~ifade etmi~, Ali el-Kâri de4°
(öl. 1014), tan~nm~~~ ~eyh ve ulema kabirlerine insanlar~n ziyaret ve dinlenmesi için
kubbe kurulmas~na selefin izin verdi~ini belirtmi~tir4°.
Mezar üzerine çad~r kurulup kurulmayaca~~~konusunda ba~lang~çta bir tart~~ma
olsa da bu uygulaman~n sonradan yasakland~~~~anla~~lmaktad~r. Örne~in Abdullah ~bn
Abbas'~n42 (öl. 688) Ta'irdeki mescidinde bulunan kabri üzerine çad~r (fustat) kurulmu~, fakat bu çad~r daha sonra kald~nlm~~tr. Buhari'den naldedildi~ine göre Hazret-i
Ali'nin torunu Hasan ~bn-i Hasen'in (öl. 669) mezan üzerine e~i Fatma Binti-i Hüseyn,
Ümmül-Mü'minin Zeyneb Bint-i Cah~'~n (öl. 641) mezar~~üzerine ise Hz. Ömer (öl.
644) taraf~ndan bir kubbe43 kurdurulmu~, ancak daha sonra bu kubbeler kald~rdm~~t~r.
Mezar üzerine çad~r kurulmas~~Memluk sultanlanmn defin merasimlerinde de
saptanmaktad~r. Memlüldu tarihçisi ~bni Tagnberdi'nin (öl. 1466) verdi~i bilgiye göre
Sultan Melik Zahir Berkuk'un (öl. 1399) mezan üzerine çad~r kurulmu~tur45.
"Emirler ve kad~lar vasiyetine uygun cenaze namaz~n~~k~ld~ktan sonra na'~uu
omuzlannda ta~~yarak yol kenar~nda bir yere, çevresi duvarlarla çevrilmemi~~bir
mezara Cuma namaz~ndan önce defnettiler. Ondan önce hiçbir M~s~r hükümdan gündüz gömülmemi~~ve mezan üzerine bir çad~r kurulmam~~t~r. Cenazesi
defnedildikten sonra o çad~rda günlerce Kur'an okunmu~, kalabal~k halk kidelerine yemekler verilmi~, birkaç gün boyunca devlet erkan~~mezan ziyarete gelmi~~
ve halk üzüntüye olmu~tur."
~slam dünyas~nda yukar~da bahsedilen rivayeder ve tarihçilerin verdi~i bilgilerin
yan~~ s~ra mezarlar üzerine çad~r kuruldu~unu gösteren görsel kaynaldar da bulunmaktad~r. Bunlardan biri 7. yüzy~lda ya~am~~~bir Arap ~airi olan Urvâ ibn Hizam'~n
hikâyesine dayanan ve 11. yüzy~lda Ayyuki taraf~ndan Farsça yaz~larak Gazneli Sultan
Mahmud'a sunulan Varlca ve Gül~ah isimli bir a~k hikâyesidir. Bu hikayenin 12. yüzy~l~n
sonu veya 13. yüzy~l~n ba~lanna tarihlenen bir nüshas~nda bulunan Varka'y~~aldatmak
için yap~lan Gül~ah'~n sahte mezan ve sözde yas tutan anne ve babas~~ile ~am hüküm" ~mam ~afirnin filuh konusundaki görü~lerini yan~tsan ve mezhebin ana kayna~~~olan eserdir. Bk.
Bilal Aybakan, "~afii", Türk~je Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 38(2010), s. 230.
4° Ali el-Kari, tan~nm~~~bir Hanefi fakihi, muhaddis, müfessir ve loraat alimidir. Bk. Ahmet Özel, 'Ali
el-Kari", Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 2(1989), s. 403-405.
41 Zeynü'd-din Ahmed, a.ge., s. 481.
42 Hz Muhammed'in amcasm~n o~ludur. 70 ya~lar~nda Taif 'te ölmü~~ve orada defnedihni~tir. Bk. ~smail
L Çakan-Muhammed Ero~lu, "Abdullah b. Abbas", Türkiye Diyanet Valfi ~slam Ansiklopedisi, 1(1988), s. 76-78.
43 Metinlerde geçen kubbe lafzm~n kâgir kubbe olmad~~~, ~bn Esir'in (öl. 1233) kabirler üzerine kurulan kubbelen "çad~rdan ma'mul kubbe" olarak tan~mlamas~ndan anla~~lmaktad~r. Bk. Zeynü'd-din Ahmed, a.ge., s. 481-482.
44 Zeynü'd-din Ahmed, a.ge., s. 480; Abbas Danesvari, Medkval Tomb Tawers of Iran an Iconographical
Study, Mazada Pubfishers, Lexington, 1986, s. 10-11; Sofuo~lu, a.ge., s. 1252.
" ~bni Tagnberdi, En-Nualm'uz-Zdhire (PanMayan Y~ld~zlar), çev. D. Ahsen Batur, Selenge Yay~nlar~,
~stanbul 2013, s. 313.
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dann~n Varka ile Gül~ah'~n mezann~~ziyaret etmesini gösteren iki resimde de mezar
üzerine çad~r kurulmu~tur (Resim 5-6)46.

Resim 5. Varka ve Gül~ah, Gül~ah'~n sahte mezar~~ve sözde yas tutan anne ve babas~.

Resim 6. Varka ve Gül~ah; ~am hükümdann~n Varka ile Gül~ah'~n mezann~~ziyareti.

Mezar üzerine çad~r kuruldu~unu gösteren bir tasvir de Timurlu döneminde haz~rlanm~~~1444 tarihli Nizami'nin Han~se'sinde bulunmaktad~r'". Yazman~n ~skender'in
tabutu ba~~nda a~~t yak~lmas~n~~gösteren resminde naa~~çad~r içerisinde haz~rlanan bir
mezara konulmu~tur. Çad~nn çevresinde elbiselerinin yakalann~~ y~rt~p feryat ederek
yas gösterileri yapan figürler vard~r (Resim 7)48.
Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, Hazine 481, v. 46a, 5813.
Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, H. 870, y. 304a. Bk. Serpil Ba~a, "~slam Toplumlar~nda Matemi
Simgeleyen Renlder. Mavi, Mor ve Siyah", Cimetieres et tradition fiadraires dans k monde islamique ~slam Dlinyaanela
Mezarlildar ve Deftt~~Gelenekleri,e.11, ed. Jean-Louis Bacque-Aksel Tibet, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1996, s. 164.
" Kullan~lan resim Ba~a, "Mavi, Mor ve Siyah", a.ge., resim 4'ten al~nm~~t~r.
46
47
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Resim 7. Hamse, ~skender'in tabutu ba~~nda a~~t yak~lmas~.

Mezar üzerine çad~r kurulmas~n~~~slami ikonografi aç~s~ndan da de~erlendirmek
gerekir. ~konografik olarak mezar üzerine dü~ürülen gölgenin sembolik bir cennet imgesi olu~turdu~u, bunun da mezar üzerine kurulan bina veya çad~r, ya da a~aç veya
bitki dallar~~gibi gölge olu~turan farkl~~unsurlarla yap~labilece~i ileri sürülmü~tür". Yukanda verilen hadiste de kald~nlmas~~ istenen çad~r~n mezar üzerine gölge yapmas~~için
kuruldu~unun belirtilmesi bu bak~mdan dikkate de~erdir. Baz~~ surelerde" cennetlerin
di~er özelliklerinin yan~~ s~ra gölgelik bir yer olarak da tammlanmas~, mezar üzerine
dü~ürülen gölge ile cennet aras~nda sembolik bir ili~ki olabilece~ine delil olu~turacak
niteliktedir.
Osmanl~~sultanlarm~n mezarlar~~üzerine ota~~kurulmas~nda Türklerin ~slam öncesi defin geleneklerinin mi, yoksa mezar üzerine dü~ürülen gölgeyle olu~turulan cen-

Danesvari, a.ge., s. 9-17.
Cennet hakk~nda bilgi veren sureler için bk. http: / /www.diyanet.gov.tr/kuran/default.asp?mnct=36
Nisa 57: ~man edip salih ameller i~leyenleri ise, içinden ~ rmaklar akan, içlerinde ebedi kalacaklan cennetlere
koyaca~~z. Onlara orada tertemiz e~ler vard~ r. Onlan, koyu gölgeler alt~nda bulunduraca~~z.
Rad 35: Allah'a kar~~~gelmekten sakmanlara va'dolunan cennetin durumu ~udur: Onun içinden ~rmaldar
akar, yemi~leri ve gölgeleri devaml~d~r. ~~te bu Allah'a kar~~~gelmekten salonanlann sonudur. inkar edenlerin
sonu ise ate~tir.
~nsan 14: tizerlerine cennetin gölgeleri sarkm~~, cennetin meyveleri (kolayca al~nacak ~ekilde) yalunla~t~nlarak
haz~ rlanm~~t~ r.
Murselât 41: Allah'a kar~~~gelmekten salunanlar, gölgeler içinde ve p~nar ba~lanndad~rlar.
Vakfa 28-34: (Onlar), dikensiz sidir a~açlan ve meyveleri küme küme dizili muz a~açlan alt~ nda, yay~lm~~~
sürekli bir gölgede, ça~layan bir su ba~~nda, tükenmeyen ve yasaldanmayan çok çe~itli meyveler içinde ve
yüksek dö~ekler üzerindedirler.
Yâsin 56: Onlar ve e~leri gölgelerde koltuklara yaslanmaktad~ rlar.
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net imgesinin mi etkili oldu~u tart~~~lmas~~gereken bir konudur. Bu ba~lamda hangi
gelene~in daha etkili oldu~unu anlamak veya en az~ndan bir fikir vermesi aç~s~ndan
Osmanl~~sultanlann~n definlerindeki di~er uygulamalara bakmak yararl~~olacakt~r.
Osmanl~~cenaze merasimleri incelendi~inde a~lama ve yamp-yalulma51, matem
elbisesi giyme52 sank atma", ba~a toprak serpmem, bedeni yaralama", saç kesme"
ve çad~r devirme" gibi yas göstergesi olan birçok davran~~~biçimi tespit edilmektedir". Baz~~merasimlerde cenaze alay~mn önünde, ölen sultan~n kuyruldan kesilen veya

'I A~lama ve yarup-yalulma bütün cenaze merasimlerinde tespit edilen genel bir yas gösterisidir. I.
Murad'~n ölümünün duyulmas~yla çevredekiler feryadar ve a~lildarla gözlerinden kanl~~ya~lar dökmü~lerdir. II. Murad'~n na~m~n ta~~nmas~~ s~ras~nda a~lildar ve inlemeler gök kubbeye yükselmi~tir. II. Bayezid
babas~~için a~lam~~, yeniçeriler, saray kad~nlar~~ve halarklar a~layarak feryat etmi~lerdir. I. Selim babas~~ II.
Bayezid için sel gibi gözya~~~dökmü~, I. Selim'in ölümünde solaldar feryat figan etmi~lerdir. II. Selim'in defin
merasimine kat~lanlar feryat etmi~~ve a~hldar atm~~t~r. III. Murad'~n na~m~n ta~~nmas~~s~ras~nda a~liklar ve
inlemeler gök kubbeye yükselmi~tir. Bk. Vatin-Veinstein, "II. Mehmed'den I. Ahmed'e Osmanl~~Padi~ahlarm~n Cenaze Törenleri", s. 254-257.
52
Matem elbisesi giyme yas gösterilerinin en önemli unsurlar~ndan biriclir. II. Mehmed'in ölümünde
yeniçeriler sank ve giysilerini ç~kar~p bedenlerini kal~n ve kaba abalaria, ba~laruu da siyah örtülerle örtmü~ler, vezirler, ulema ve erldn siyah börümcülder (örtüler) getirtip ba~lar~na dolam~~lard~r. II. Bayezid'in naa~~~Istanbul'a
getirildi~inde I. Selim ve devlet erka~
' u ba~lar~na siyah sank sarnu~lard~r. I. Selimin ölümünde o~lu I. Süleyman
giysilerini ç~kar~p yas elbiseleri girni~tir. I. Süleyman'~n ölümünde solaldar börklerini ç~kar~p ba~lar~na pe~kir
dolam~~lar, II. Selim ise siyah ad~a giyip ~emle talum~ar. III. Murad ve II. Mehmed babalar~n~n cenaze merasiminde erkimyla birlikte siyah elbise giyip siyah sank ve ~emle takm~~lard~r. Bk. ~smail Hakk~~Uzunçar~~h, Osmanlz
Devletinin Saray Te~lcildtz, Türk Tarih Kurumu Yay~nlan, Ankara 1984, s. 55; E~ref Buharah, "Türlderde Matem
AllImetleri", Türk Dünyas~~Ara~t~rma/em, 65(1990), s. 154; Ba~a, a.g.m., s. 163-168; Ertu~, a.ge., s. 153-155; VatinVeinstein, "II. Mehmed'den I. Ahmed'e Osmanl~~Padi~ahlann~n Cenaze Törenleri", s. 260-264.
53 I. Selim'in ölümünde bütün solaklar serpu~lann~~yere firlatm~~lard~r. Bk.Vatin-Veinstein, Osmanl~~
Padi~ahlann~n Cenaze Törenleri, s. 258.
" II. Mehmed o~lu Mustafa'n~n öldü~ünü ö~renince ba~~na tozlar serprni~tir. II. Mehmed'in ölümünde yeniçeriler, II. Bayezid'in ölümünde ise sipahiler ba~lann~~toza topra~a belemi~lerclir. I. Süleyman'~n
ölümünü haber alan yeniçeriler yüzlerini tevazu tozuna sürmü~lerdir. Bk. Vatin-Veinstein, "II. Mehmed'den
I. Ahmed'e Osmanl~~Padi~ahlannm Cenaze Törenleri", s. 258-259.
55 II. Mehmed'in ölümüne yas tutan yeniçeriler gö~üslerini yumn~klayarak yanaldann~~paralanu~lar,
saray kad~nlar~~ve halarldar yüzlerini rrtnu~lard~r. II. Bayezid için sipahiler gö~üslerini paralam~~lard~r.
Bk. Vatin-Veinstein, "II. Mehmed'den I. Ahmed'e Osmanl~~Padi~ahlann~n Cenaze Törenleri", s. 255-264.
5' II. Mehmed'in ölümüne yas tutan saray kad~nlar~~ve halarldar saçlar~n~~kesmi~lerdir. Vatin-Veinstein,
"II. Mehmed'den I. Ahmed'e Osmanl~~Padi~ahlann~n Cenaze Törenleri", s. 255-264; Eldem, a.ge., s. 82-86.
57 I. Selim'in ölümünde bütün çad~rlar y~k~lm~~t~r. Bk. Vatin-Veinstein, "II. Mehmed'den I. Ahmed'e
Osmanl~~Padi~ahlann~n Cenaze Törenleri", s. 258.
58 Bu tür yas gösterileri sadece Osmanlilara özgü olmay~p Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve
Memluklular gibi di~er Türk devletlerinde de tespit edilmi~tir. Sultan Tu~rul 1063 y~l~nda ölünce emirler
ve hacipler elbiselerini y~rtmak istemi~lerdir. Sultan Melik~ah'~n o~lu Davud'un cenaze merasiminde Türkmenler saçlar~n~~kesmi~ler ve atlanmn ahnlann~~çizmi~lerdir. Melik~ah'~n ölüm haberi alm~nca Türkmenler
atlar~= kuyruklar~n~~kesip, eyerlerini ters çevirip üstlerine kara örtüler sermi~ler, kad~nlar saçlann~~yolarak
karalar girmi~lerdir. ~zzettin Keykavus'un yas merasiminde Alaeddin Keykubad ak atlas giymi~, beyleri ise
elbiselerinin üzerine ak ga~yiler çekip börlderini ters girni~lerdir. Mevlana'n~n cenaze merasimine kat~lanlar matem elbisesi giymi~ler, sanklann~~ ç~kanp elbiselerini y~rtm~~~ve saçlar~n~~yolmu~lard~r. Bk. Buharal~,
a.g.m., s. 149-159; Görkem, a.g.m., s. 168-170; Cihan Piyadeo~lu, "Büyük Selçuldular Dünyas~nda Yas
Tutma Adederi ve Tanzim Merasimleri" Trakya üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2/3 (2012), s. 29-41.
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boyanan tersine eyerlenmi~~atlar~= bulunmas~59, askerlerin yaylann~~k~rmalan, k~nk
yaylann tabutun üzerine konulmas~, sultamn yay~n~n ve k~l~c~n~n mezann~n yan~na biralulmad° gibi davran~~lar Osmanh döneminde az~msanmayacak kadar ~slam öncesi
defin adedi oldu~unu göstermektedir61.
Osmanl~~defin merasirnlerinde saptanan bu adeder naa~~veya mezar üzerine ota~~
kurulmas~~uygulamas~n~n da di~erleri gibi ~slam öncesi defin gelenekleri ile ili~kili olabilece~i kanaatini güçlendirmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki Türklerin ~slam öncesi defin merasirnlerinde görülen birçok uygulama Osmanl~~dönemine de~in
olu~an yeni sosyal ~artlar içerisinde de~i~ime u~ram~~t~r. ~slam öncesi dönemin ölü
çad~rlann~~da bu ba~larn içerisinde ele almak ve de~erlendirmek gerekir.
~slam öncesi defin merasimlerinde ölü için kurulan çad~nn temel i~levi defin öncesi uygulamalarla ili~kilidir. Ölü çad~rlann~n içerisinde tahnit, y~kama, kefenleme ve
tabuta koyma gibi i~lemler yap~larak naa~~defin için haz~rlanmakta, çevresinde ise yas
gösterileri gerçelde~mektedir. Bu uygulamalar bir bütünün parçalar~~olsa da ölü çad~rlann~n içerisinde gerçekle~tirilen defin öncesi i~lemler ile çevrelerinde gerçekle~tirilen
yas gösterileri birbirinden farkl~~nitelikte eylemlerdir. Bu arnm Osmanl~~dönemindeki
de~i~imin alg~lanmas~~aç~s~ndan da önem ta~~maktad~r.
Osmanl~~döneminde sultanlar için ölü çad~n kurma uygulamas~~ünik bir durumdur. Özellikle seferde veya ba~kent d~~~nda gerçekle~en sultan ölümlerinin gizlenmesi62
nedeniyle bu uygulamadan özellikle kaçm~lm~~, 1398 rhndaki Kosova Sava~~~s~ras~nda
I. Murad için kurulan ()tak.° d~~~nda sultanlar için ölü çad~n kuruldu~una dair bir
bilgi de tespit edilememi~tir. Sefer s~ras~nda ölen sultanlann definlerinde ölü çad~nnda

" II. Mehmed'in o~lu Mustafa'mn cenaze töreninde tersine eyerlenmi~~ve kuyruklar~~boyanm~~, II.
Bayezid ve IV. Murad'~n cenaze merasiminde ise sultamn gazaya gitti~i atlar~~tersine eyerlenmi~~olarak
cenaze alarm~~önünde yürütmü~tür. Baz~~kaynaldar sahibinin ölümüne a~l~yormu~~gibi gözlerinin ya~armasuu sa~lamak için atlar~n burunlanna biber at~ld~~~n~~belirtmektedir. Bk. Naimâ Mustafa Efendi, Tirih-i
NaY~nd (Ravzatül-HüsOn Hulâsati Ahbdril-Hdfikayn), c. II, haz. Mehmet ~p~irli, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 2007, s. 943; ~ehabettin Telcinda~, "Pacli~ahlar ~çin Tertiplenen Türk Usulü Cenaze", Türk
Essai sur les morts, s. 417-418.
1G211ürü,17(1963), s. 47; Vatin-Veinstein, Le Sdrail
60 II. Mehmed ve II. Bayezid'in cenaze alay~ndaki okçular yaylanru k~rm~~lard~r. ~ehzade Ahmed'in
O~lu Süleyman'~n cenaze merasiminde k~r~lan yaylar tabutun üzerine konulmu~tur. 1595 y~l~nda I.
Süleyman'~n türbesini ziyaret eden Wratislaw von Motrowitz sultan~n sandukasm~n yan~nda bir yay ve tirke~~
ile i~li bir k~l~ç görmü~tür. Bk. Tekinda~, a.g.m., s. 46-47; Vatin-Veinstein, Le Sdrail âranM Essai sur les morts,
s. 423-424; Vatin-Veinstein, "II. Mehmed'den I. Ahmed'e Osmanh Padi~ahlann~n Cenaze Törenleri", s.
280-281.
6 ' Bu tür yas gösterileri di~er Türk devletleri ve toplululdannda da tespit edilmektedir. Bk. Buharah,
&gra., s. 149-159; Görkem, a.g.m., s. 157-188.
" Sultan ölümlerinin gizlenmesi halclunda bk. Ertu~, age., s. 150-153.
63
Osmanh döneminde naa~~~için ota~~kuruldu~unu bildi~imiz ikinci örnek ~ehzade Mustafa'd~r.
~ehzadenin ölümü babas~n~n ota~~nda gerçekle~mi~~ölümün gizlenmesi gibi bir durum söz konusu olmad~~~~
için naa~~~üzerine ota~~kurulmu~tur. Bk. Resim 3.
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yap~lmas~~gereken Osmanl~ca tabiriyle «techiz ve tekfm" yani gerekti~i durumlarda
tabak, plca~na, kefenleme ve tabuta koyma gibi her tii~iü def~n öncesi i~lem, I. Selim
ve I. Süleyman örne~inde oldu~u gibi sultanm vefat etti~i ota~da yap~lm~~~ve ayr~~bir
ölü çad~n kurulmas~na gerek duyulmam~~t~r.
E~er sultan ~stanbul veya yak~nlar~nda ölmü~~ise techiz ve tekfin Topkap~~
Saray~'nda yap~lm~~t~r. 17. yüzy~l~n sonlar~na kadar techiz ve tekf~nin haremde yap~ld~~~~d~~u~da ayr~nt~l~~bir bilgi yoktur. Konumuz agsmdan üzerinde durulmas~~gereken
uygulama 17. yüzy~l~n sonlar~ndan itibaren bilgi sahibi oldu~umuz tekfinkrin Enderun Avlusu'nda kurulan çad~rlarda gerçekle~tirildi~i durumdur. Dönem kaynaklar~ndan al~nan bilgilere göre II. Süleyman (öl. 1691), II. Mustafa (451. 1703), III. Osman
(1757) ve I. Abdülhamid'in (451. 1789) tekfmleri Enderun avlusunda kurulan çerge"
veya sayebanlarda65 yap~lm~~t~r.
H. Süleyman'm Topkap~~Saray~~Enderun Avlusu'nun K~zlar A~as~~Kap~s~~önüne
kurulan çerge içerisindeki tekf~ni hakk~nda Silâhdar Mehmed A~a66 taraf~ndan bilgi
verilmektedir:
"Pficli~ah-~~ma~fi~run cenâzesi harem kap~s~~dâhilinde vaki' darü's-safide a~'as~~
odas~~önünde kurulan çergeye getirilüb gasline ~eyhülislâm memur iken pir ü
alfi olma~la ~mam Ali Efendi gasledüb bostanc:~lar in~am~~Hac~~~aban Efendi
su koyub techiz ve tekfini tamam oldu~unu arz eylediklerinde ata süvar ve alay
kö~küne nüzûl ve ikindi namaz~n eda eyledikden sonra kö~k dfihilinde tahtadan
vaz' olunan miv~nllaya inüb pâdi~âh-~~ma~furun cenâzesin getürdiler. Ve ~mam
Ali Efendi hâz~r olan iyan ve cemaat-i kesire ile nam= lalub arabaya tahmil
eylediler ve penbe ile dört taraf~n besleyüb kavi kolanlar ile sarub kokmamak
içün alt~na ve üstüne buz pareleri koydular".

11. Mustafa'nm Topkap~~Saray~~Enderun Avlusu'nda A~alar Camii önündeki
meydana kurulan çergedeki tekfinini ise bizzat Silâhdar Mehmed A~a67 yapt~rm~~t~r
Silâhdar kendi yapt~rd~~~~tekf~ni ~öyle anlatmaktad~n
"Padi~ah, silahdar oldu~um için cenaze töreninin benim taraf~mdan yönetilmesini istemi~ti. Ben de vezirleri ulema ve büyük rütbedeki memurlan ça~~rtt~m. Bunlar saraya gelip Aka~alar kap~s~~d~~~nda topland~klan s~rada, cenazeyi
Ku~l~k'ne kap~s~ndan ç~karup, ho~lar~lan camil önündeki meydanh~a kurulan
çergeye getirttim. Vasiyeti üzerine ve Pâdi~ahm emri gere~ince, Ayasofya ~eyhi

6+ Hafif çad~r anlam~na gelen Farsça bir tabirdir. Çe~gelerin iki kubbeli bölümden olu~an bir çe~idi
kanrgühlarcla ota~-~~hümayuna giden iki yolun ortas~na kurulur ve sultan ota~~na giderken bu çergenin
içinden geçerdi. Bk. Mehmet Zeki Pakalin, Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri
c. I, Milli E~itim Bakanl~~~~Yay~nlar~, ~stanbul 1993, a 353.
1`5 Büyük çad~r anlam~nda kullan~lan Farsça bir tabir olan sayeban gölgelik veya tente manalar~nda
kullan~lmaktadm Bk. Pakalm, age., c. llI, s. 132-133.
" "Bk. Süâhdar F~nd~khli Mehmed A~a, Silahlar Tarihi, c. II, ~stanbul 1928, s. 574.
Bk. Silâhdar, Nuiretname, c. s. 208-209.
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~spiri damad~~Mustafa Efendi, Ayasofya ba~imam~~Gonça zade Mustafa Efendi,
~mam-i Sultani Seyyid Mustafa Efendi ve Saray kurralar~ndan ~eyh Mehmed
Efendilerin yard~m~yla y~kamp kefenlendi. Tabutuna üç sorguçlu mücevveze konulduktan sonra kald~r~ld~".
Ba~bakanl~k Osmanh Ar~ivi'ndeki 350 numaral~~dili:1s merasimlerine dair Sadaret
Wieri'ndeld bilgiye göre III. Osman'~n tekfini Topkap~~Saray~~Enderun Avlusu'nda
kurulan bir sayeban içerisinde yap~lm~~t~r.
"na'~-~~gufran-nak~~dahi bi-izn-i hümayiin zülüfliyân kapusu kurbunda vaki' k~zlar kapusu ta`bir olunur kapudan ihrâc ve mermer sütûnlar alt~nda darb olunan
sayebân derûnunda ~ehremini ve yaz~c~~efendi ma`rifederiyle gasle müba~eret
esnas~nda feth-i halcaniden beru selâtin-i Osmâniyye'den ve gerek ~ehzade-i
cüvanbahtândan `azim-i ~ehrah-~~cinan olanlann
gufran-nak~lan mevzii`-~~
tahta-i ten~üy oldukta yeniçeriyan-~~dergah-1 Mi oca~~~kullanndan yeniçeri a~as~~
ve sekbanba~~~ve kul kethüdas~~a~a kullan dahi gelip bir kerre dahi mübarek
ma~firet-i~timallerin mü~ahede ile merasim-i hulcûk-~~bendegiyi icra
sûretinde resm-i hakk-~~veda`~~edâ eylemeleri Saray-~~Hümayf~n'da öteden beni
mer`i olan halktan olma~la bu dahi Enderiin-~~HümayC~n tarafindan sudûr
eden izn-i hümâyûn üzere mûmâileyhüm gelip mü~ahede ve der-`alcab `avdet
eyleclikten sonra gasle ~ürû` olunma~la ba`del-hitam kald~nlip babüssa'ade
semtinde mevzû` musallâya isal olunurken"
I. Abdülhamid'in tekfini ve defin merasimi ise hem Esad Efendi'nin Te~rifat-~~Kadime'sinde69, hem de 350 numaral~~Sadaret Defteri'ndem benzer ~ekilde anlatdm~~ur. Defterlere göre I. Abdülhamid'in tekfini de Topkap~~Saray~~Enderun Avlusu'nda kurulan
bir sayeban içerisinde gerçelde~mi~tir.
"Bu esnada Zülüfliyan kapusu kurbunda vak'i kapusundan merhum efendimizi
ihrâc ve mermer sütunlar alt~nda darb olunan sayeban derûnunda Yaz~c~~efendi marifetiyle gasle müba~eretten mukaddem erkan-~~devlet cemal-i ma~firet
i~timallerin mü~ahede ile merasim-i hukuk-~~bendegiyi icra suretinde resm-i
hakk-~~veda-~~eda eylemeleri emr-i hümayuna muhtaçt~r deyu kisedar-~~ te~rifat, saadedû babü's-sade a~asma ifade ve a~ay-~~mü~arünileyh dahi ~evketlû
efendimize istâzan eyledilderinde «te~rifat ne ise icra olunsun» deyu izin sad~r oldu~unu tefhim eylemeleriyle sayeban alt~ nda, vefat eyledilderi elbise
ile ~eyhulislâ' rn efendi ve kaymakam pa~a ve kaptan pa~a ve sudur-~-kiram
ve defterdar ve reis-ül-küttab ve ocak a~alan varub rüyet ve bâdeddua avdet eyledilderinde me~âyih-i selâtin ve imâm-~~divanhane-i saray-~~hümayûn
ve imam-~~~ehriyari efendiler müba~eredyle ve saadetlü darii's-sade a~as~~
nezaretiyle gasle ~ürû' olunma~la"

68 Mehmed Es'ad Mehdi, Sadaret Te~nfit Defteri, haz. Ozeyir Y~ld~r~m, ed. Abdülkadir Özcan, Kültür
ve Turizm Bakanl~~~~Yay~nlar~, ~stanbul 2007, s. 21-22 (http://eldtap.kulturturizm.gov.tribelge/1-83610/
mehmed-esad-medhi--sadaret-tesrifat-defteri.html).
69 Esat Efendi, Te~nfat-i kadim, Matbaa-y~~Âmire, ~stanbul 1287 (1870), s. 115-116.
70 Mehmed Es'ad Mehdi, a.ge., s. 98-99.
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Osmanl~~sultanlarm~n 18. yüzrldaki defin merasimleri D'Ol~sson" taraf~ndan
da ayr~nt~l~~olarak anlat~lm~~t~r. D'Ohsson'un verdi~i bilgiye göre; harem a~alan taraf~ndan harem kap~s~na kadar getirilen naa~~bostanalar taraf~ndan al~narak harem
yan~ndaki revaldarm alt~na kurulan çad~ra g-ötürülmektedir. Burada görevliler taraf~ndan naa~~tetkik edilmektedir. Daha sonra saray hocalan taraf~ndan su ve sabunla
y~kanmaleta ve kokular sürülerek defin için haz~rlanmaktad~r".
Yukar~daki anlatdardan tekfinlerinin çad~rlarda yap~lmas~n~n ölen sultamn naa~~n~n görülerek ölüm sebeplerinin saptanmas~~gibi bir hukuksal süreçten kaynakland~~~~
anla~~lmaktad~r. Uzunçargh" te~rifat defterlerinde belirtildi~i gibi sultarun suikasta
u~rarp u~ramad~~~= yeniçeri oca~~~taraf~ndan bilinmesinin bir kanun olmas~~nedeniyle yeniçeri a~as~, sekbanba~~~ve kul kethüdasuun ölen sultarun cesedini elbisesiyle
birlikte görmelerinden sonra tekfin edilerek defin i~lemlerinin yap~ld~~~n~~belirtmekte,
D'Ohsson ise bu uygulaman~n Sultan ~brahim'in öldürülmesinden sonra (61. 1648)
usul haline geldi~ini ifade etmektedir'''.
Topkap~~Saray~~Enderun Avlusu'nun revaklan alt~nda kurulan çerge veya sayebanlar biçimsel olarak ölü çad~n gelene~ini hat~rlatsa da bu çad~rlarda sadece görevliler bulunmakta, çad~r çevresinde yas gösterisi yap~linamakta ve bunlar sadece tekf~n için kullan~lmaktad~r. Dolay~s~yla bu çad~rlar ile ~slam öncesi defin uygulamalanndald ölü çad~rlar~~
aras~nda bir ili~ki yoktur. ~slam öncesi defin merasimlerinde ölü çad~ruun çevresinde yap~lan yas gösterileri" Osmanl~~döneminde ölüm haberinin duyurulrnas~~ile ba~lay~p defin
merasimi s~ras~nda devam etmektedir. Yas gösterilerinin bir parças~~olan a~~verilmesi,
fakir fukaranm doyurulmas~~ve sachka da~~t~lmas~~gibi hay~r i~leri ise defin sonras~nda
mezar üzerine kurulan ota~~n çevresinde gerçekle~mektedir". Bu yönleri ile &a~lar ile
~slam öncesi defin merasimlerindeki ölü çad~rlar~~benzer özellilder göstermektedir.
Mezar üzerine kurulan ota~lann di~er bir i~levinin sultan mezarla= görünür
k~lmak ve korumak oldu~unu dü~ünmek gerekir. Aksi takdirde mezarlar her türlü taciz
ve sald~r~ya aç~k olacakt~r. Celâl-zâde" ve Selanild'nin" verdi~i bilgiler de ota~lar için

71 1740 y~l~nda Istanbul'da do~an Ignatius Mouradgea D'Ol~sson Ermeni asdhchr. Babas~~~sveç vatanda~h~ma girmi~~ve Isveç'in ~zmir konsolosu olmu~tur. D'Ohsson'un kendisi de Isveç'in ~stanbul maslahatgüzarl~~~n~~yapm~~~ve 1807 y~l~nda Paris'te ölmü~tür. Bk. Kemal Beydilli, "Ignatius Mouradgea D'Ol~sson
(Muradcan Tosunyan) Ailesi hakk~nda kay~tlar, "Nizam-~~Cedld'e Dair Layil~as~~ve Osmanl~~~mparatoriu' i Hayat~", Tarih Dergisi, 34 (1984), s. 247-314.
~undaki Siyas
72 M. D'Ol~sson, Hare~ni-i Humdyan, çev. Ayla Düz, ~stanbul 1972, s. 21.
" Uzunçar~h, a.ge., s. 53-54.
74 M. D'Ol~sson, a.ge., s. 21.
" Bk. Tryjarski, a.ge., s. 147-166.
761111. Murad'm defin merasiminde ölenin ruhu için a~~verilip hay~r i~leri yap~lm~~t~r. Bk. Selaniki,
a.ge., s. 457.
77 Celal-zade, a.ge., s. 222, 453.
78 Selâniki, a.ge., s. 457.
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bekçiler tayin edilerek güvenliklerinin sa~land~~~n~~göstermektedir. Dolay~s~yla mezar
üzerine kurulan ota~lar bir ritüel olman~n yan~~s~ra, türbeleri in~a edilene kadar sultan mezarlann~~görünür k~lmak ve korumak gibi bir i~levle de kullan~lm~~lard~r. Daha
sonra bu ota~lar kald~nlacak ve yerlerine sultanlar~n kal~c~~türbeleri in~a edilecektir.
Bu nedenle sultan mezarlan üzerine kurulan ota~lan geçici türbeler olarak nitelemek
uygun olacakt~r.
Mezan üzerine ota~~kuruldu~unu bildi~imiz sultanlar için yapt~r~lan türbelerin
in~a tarihleri de bu hususu do~rulamaktad~r. 1520'de vefat eden I. Selim'in türbesi
1522'de, 1566'da vefat eden L Süleyman'~n türbesi 1568'den sonra, 1574 y~l~nda vefat
eden II. Selim'in türbesi 1576'da, 1595'de vefat eden III. Murad'~n türbesi 1600'de,
1603'de vefat eden III. Mehmed'in türbesi 1608/ 1609'da ve 1839'da vefat eden II.
Mahmud'un türbesi ise 1840 y~l~nda tamamlanm~~t~r". Bu nedenle ölümleri ile türbelerinin in~a tarihleri aras~ndaki zaman süresinde sultan mezarlar~n~n görünür k~l~nmas~~ve korunmas~~için ota~~kurulmas~~bir ritüel olman~n ya~u s~ra bir gereklilik olarak da
gözükmektedir.
Ota~lann yerlerine kal~c~~türbelerin in~a edilmesi tamamen yeni sultan~n takdirinde olmakla birlikte8° bu i~lemin de belirli bir ritüel içerisinde gerçekle~ti~i
anla~~lmaktad~r. I. Selim ve III. Murad'~n türbelerinin in~as~yla ilgili anlat~lara göre
kal~c~~türbelerin in~as~~için ota~~ve çevresinde gerçekle~en yas gösterileri ile Kur'an
okunmas~~ve di~er hay~r i~lerinin son bulmas~~beldenmektedir.
Solak-zâde I. Selim'in cenaze merasimini anlat~rken "... k~rk gün muhdfazadan sonra,
hazret-i padi~ah peder-i saadet-intizdmlann~n merkadi civannda hukuk-~~ebeveti eda üzere bir dli
câmi'-i cennet makam ve imaret-i güzin-i hay~r-encam yapturd~lar" ~eklinde I. Selim'in defninden sonra ota~~ve çevresindeki merasimlerin k~rk gün kadar sürdü~ünü, bu sürenin
bitmesinden sonra içerisinde sultan~n türbesinin de bulundu~u külliyenin in~aat~na
ba~land~~~~belirtilmektedir81.
Selaniki82 ise III. Murad'~n türbesinin in~as~yla ilgili olarak a~a~~daki bilgiyi vermektedir.

79 Hakk~~ önkal, Osmanl~~Hanedan Türbeleri, Kültür Bakanl~~~~Yarnlan, Ankara 1992, s. 123, 167, 180,
190, 259.
" Defin merasiminin yap~lmas~~için cülus törenin beklenmesi bu bak~mdan önemlidir. örne~in II.
Süleyman'~n defin yeri II. Ahmed taraf~ndan belirlenmi~tir. "götürüb yollarda kimseyi incitmeyin Sultan Süleyman
türbesinde defnetsinler diye ten bih buyurdular". Bk. Silâhdar, Silahlar Tarihi, s. 574.
s~~ içerisinde sultan~n türbesinin de yer ald~~~~külliye I. Süleyman taraf~ndan sultan~n ölümünden sonra in~a
ettirilmi~tir. Bk. Do~an Kuban, "Sultan Selim Külliyesi", Dünden Bugüne ~stanbul Ansiklopedisi, 7(1994), s. 62-63.
82
Selâniki, a.ge., s. 424.
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"Merhüm ve ma~fürun leh Sultân Murad Han'un k~rk~~tamâm olup, türbe-i
~erif binâsma mübâ~eret oltmdu~~dur.
Ve ~ehr-i cumâdelâhirenün alt~nc~~gün merhüm ve ma~filrun leh Sultân Murad
Han -tâbe seralm- türbesine tilâyet-i Kur'ân-~~azim eyleyen bekciler eyyâm-~~
erbalni tamâm idüp, rüh-~~pür-futühlar~~içün a~lar pi~üp, fukarâ vü mesâ'Icin
it'am olunup, ma`hüd olan ca`izeleri virilüp sa'ir hasenât ve tasaddukât tevzi` ohmdukdan sonra du`a ve senâlar ile ihtitâm eylediler ve ser-mi'mârân ve
mühendisân-~l devrân Davud A~a türbe-i ~erifiin resmini ~e~-kü~e üzre ta`yin
eyleyiip, binas~~içün esbâb u edevât ihzâr eyleyüp, temeli b~ra~~~lup, binâsma
~urü` olund~.
mezbilr."
Yukar~da metinlerden de görülece~i gibi türbe in~aatlann~n ba~layabilmesi için
en az k~rk gün kadar beklenmesi gerekmektedir. Ku~kusuz bu süre matematikse183 bir
hesaptan çok sembolik bir de~ere sahiptir. Anadolu'da k~rk~~ç~kmak tabirinin gerek
ölüler, gerekse de yeni do~mu~~bebekler için yayg~n olarak kullan~lmas~, o gün mevlit
veya yasin okutulmas~, hatim indirilmesi, yemek verilmesi ve helva da~~t~lmas~~gibi
gelenekler dikkate al~nd~~~nda bu sürenin önemi daha anla~~l~r bir hale gelmektedir".
Yukar~da bahsedilenler d~~~ndaki Osmanl~~sultanlann~n mezarlar~~üzerine ota~~
kurulup kurulmad~~~~hakk~nda kesin bir bilgi yoktur. Ancak bu sultanlann ölüm
tarihleri, def~n yerleri ve türbelerinin in~a tarihleri mezarlan üzerine ota~~kurulup
kurulmad~~~~hakk~nda fikir edinmemize olanak sa~layacak niteliktedir. Bu hususlar
de~erlendirildi~inde Osman Gazi (öl. 1324)85, I. Murad (öl. 1389)88, I. Bayezid (öl.

" Vatin ve Veinstein'in Selânikrnin m. Murad'~n türbesinin in~as~yla ilgili olarak verdi~i tarihle
(cumddeldhire~din alt~nc~~gir:zil), sultan~n def~n tarihi arasmdaki sürenin metinde belirtildi~inin aksine k~rk gün olmad~~~n~~tespit etmi~tir Bk. "II. Mehmed'den I. Ahmed'e Osmanh Padi~ahlann~n Cenaze Törenleri", s. 289.
" Bk. Sedat Veyis Örnek, Anadolu .filklorunda ölüm, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Yay~nlar~, Ankara 1979, s. 78-79; Annemarie Schimmel, Saydarzn Gizemi, çev. Mustafa Kripü~o~lu,
Kabalc~~Yay~nlar~, ~stanbul 2000, s. 265-273.
85 Osman Gazi'nin 1324 y~l~nda öldü~ü kabul edilmektedir. A~~k Pa~azade Osman Gazi'nin o~lu
Orhan'a defniyle ilgili olarak "O~ul Orhan! Ben bl~lli~h~n zaman beni Bzusa'daki o Giimi4lit kubbenin altma koyacakszn"
~eklindeki vasiyetini naklecler. Anla~~ld~~~~kadar~yla Osman Gazi 1324 y~l~nda vefat etti~inde geçici olarak
Sö~tifte defnedilmi~, 1326'cla Bursa'n~n fethinden sonra vasiyeti gere~i naa~~~eski bir Bizans manast~n olan
Gümü~lü Kubbe'ye nakledilmi~tir. Anonim
Oman'da yer alan bilgi de bu yöndedir. Anonim yazar
"Osman vasiyet itdi kim "Beni Bursa'da gitmi~~kubbe alt~na kon" dal. Amma ba`zzlar dirler "Sö~iitcük'de defn itdiler"
~eklinde hem Osman Gazi'nin vasiyeti, hem de ilk defin yeri hakk~nda bilgi vermi~tir. Bk. A~~k Pa~azade, a.ge.,
s. 87-88; Anonim, Tevddh-i Al-i Osman, (Ne~. E Giese, Haz. Nihat Azamat), Marmara Üniversitesi Yay~nlar~,
~stanbul 1992, s. 15; Halil ~nalak, "Osman I", Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi; 33(2007), s. 451. Osmanl~~
kaynaklar~nda Gümü~lü Kubbe ad~yla geçen yap~~Bursa Aziz Yahya (Hagios Ioannes) Manastr~'d~r. Bk. V.
Macit Tekinalp, "Remodelling The Monastery of Hagios Ioannes In Prousa Ad Olymptun (Modern Bursa,
Türkiye)", Truib, Gosudostvennogo Ermit4a- The State Hermitage Papers, 53(2010), s. 162-177.
"Kosova sava~~~s~ras~nda ~ehit olan sultarun naa~~~Bursa'ya getirilmi~~ve yapt~rd~~~~külliyenin yalunlaJun& haz~rlanan mezara defnedilmi~, türbesi ise o~lu I. Bayezid taraf~ndan ölümünden sonra yaptudm~~t~n
Bk. <pirkal, a.ge., s. 278-281.
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1402)", II. Murad (öl. 1451), II. Mehmed (öl. 1481r, II. Bayezid (öl. 1512)9° ve I.
Aluned'in (öl. 1617)9' türbeleri o~ullar~~taraf~ndan ölümlerinden sonra in~a ettirildi~i
için görünür lahn~nalar~~ve korunmalar~~amac~yla mezarlar~~üzerine ota~~kurulmas~~
muhtemel di~er sultanlard~r.
Orhan Gazi (öl. 1362)92, I. Mehmed (öl. 1421)", II. Osman (öl. 1622)", I. Mustafa (öl. 1639), IV. Murad (öl. 1640)96, ~brahim (öl. 1648)9', II. Süleyman (öl. 1691)",
IV. Mehmed (öl. 1693)99, II. Ahmed (öl. 1695)100, H. Mustafa (öl. 1703)101, III. Ahmed

" Ak~ehir'de vefat eden sultanm Bursa'ya gönderilen naa~~~1403/1404 y~l~nda zaviyesinin yak~n~na
defi~edilmi~, türbesi o~lu Süleyman Çelebi taraf~ndan 1406 y~l~nda in~a ettirilmi~tir. Bk. önkal, a.ge., s. 55.
89 Bursa'da defnedilmi~tin Türbesinin o~lu IL Mehmed taraf~ndan ölümünden sonra yapt~r~ld~~~~kabul edilmektedir. Bk. önkal, a.ge., s. 81.
89 Istanbul'da vefat etmi~~ve in~a ettirdi~i Icülliyenin mihrap duyan önündeki bahçeye defned~lmi~tir. Sulun~n 1766 depreminde y~k~ld~~~~bilinen türbesi o~lu II. Bayezid taraf~ndan in~a ettirilmi~tir. Bk. önkal, a.ge., s. 225.
9° Çoriu'da vefat eden sultan~n naa~~~Istanbul'a getirilmi~~ve in~a ettirdi~i candnin k~ble taraf~nda
defneclihni~tit Sulu= türbesi o~lu I. Selim taraf~ndan 1513 y~l~~sonlar~na do~ru yapur~hn~~t~r. Bk. M. C.
~ahabeddin Teldnda~, "Bayezid'in Ölümü Meselesi", Tar~k Dergisi, 24(1970), s. 1-16; önkal, a.ge., s. 112.
91 Istanbul'da vefat eden sultanm naa~~~in~a ettirdi~i külliyenin kuzeydo~usuna defnedilmi~, türbesi
o~lu H. Osman taraf~ndan 1619 y~l~nda yapt~nlm~~t~r. Bk. önkal, a.ge., s. 198.
92 Bursa'da vefat etmi~~ve babas~n~n gömüldü~ü manast~ra defnedilmi~tir. Bk. Halil ~nalc~k, "Orhan",
Türlaye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 33(2007), s. 383; V. Macit Tekinalp, a.ge., s. 166-169.
" Edirne'de vefat etmi~, naa~~~Bursa'ya naldedilerek in~a edilmekte olan dirbesine defnedilmi~tir.
Sultamn türbesinin o~lu II. Murad taraf~ndan tama~nlat~ld~~~~kabul edilmektedir. Ancak Müneccimba~~
gibi
baz~~tarihçilerin sultanm naa~~= haz~r olan türbelerine defnedildi~ini ifade etmeleri def~n s~ras~nda tilrbenin tam olarak bitirihnese de varl~~~n~~göstermektedir. Bk. Müneccimba~~~Ahmed b. Lütfullah, Cat~dil'd-Diivel
Osmard: Tarihi (1299-1481), yay. Ahmet A~~rakça, ~nsan Yay~nlar~, ~stanbul 1995, s. 182-183; önkal, a.ge.,
s. 64.
~stanburda ç~kan bir isyanda Yedikule'de bo~ularak öldürülmü~~ve naa~~~babas~~I. Ahmed'in türbesine defneclilrni~tir. Bk. Feridun Emecen "Osman
Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 33(2007), s. 455.
" Istanbul'da vefat etmi~, naa~~~Ayasofya camiye çevrildikten sonra kandil ya~lann~n depoland~~~~
ambar olarak kullan~lan eski vallizhane binas~~tiirbeye dönü~türülerek defnedilmi~tir. Bk. Semavi Eyice,
"Mustafa 1-Sultan ~brâhim Türbesi", Dünden Bugüne ~stanbul Ansiklopedisi, 5 (1994), s. 543-545.
96 Istanbul'da vefat eden sultamn naa~~ !. Ahmed Tilrbesi'ne defnedilmi~tir. Bk. Ziya Y~lmazer, "Murad IV", Tüiye Diyanet Vakfi islam Ansiklopedisi, 31(2006), s. 182.
92 ~stanburda idam edilerek naa~~~kendi ad~yla amlacak olan I. Mustafa Türbesi'ne defnedihni~tir. Bk.
Eyice, "Mustafa 1-Sultan ~brâhim Türbesi", s. 543-545.
98 Edirne'de vefat eden sultanm naa~~~Istanbul'a getirilerek I. Süleyman Türbesi'nde defnedilmi~tir.
Bk. Silâhdar, Silahlar Tarihi, c. 11, s. 574.
"Edirne'de vefat eden sultan~n naa~~~Istanbul'a getirilmi~~ve annesi Hatice Turhan Valide Sultan'~n
türbesinde defnedilmi~tir. Bk. Abdülkadir Özcan, "Mehmed IV", Türk:Ye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi,
28(2003), s. 417.
'°° Edirne'de vefat eden sultanm naa~~~Istanbul'a getirilerek I. Süleyman Türbesi'nde defneclihni~tir.
Bk. Sikl~dar, Nusretname, c. I, s. 3-4.
'°' Istanbul'da vefat eden sultanm naa~~~Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nde defnedilmi~tir. Bk.
Abdülkadir Özcan, "Mustafa II", Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Annklopedisi, 31(2006), s. 279.
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(öl. 1736)102, I. Mahmud (öl. 1754)103, III Osman (öl. 1757)1", III. Mustafa (öl. 1774)105,
I. Abdülhamid (öl. 1789)'°°, III. Selim (öl. 1808)107, TV. Mustafa (öl. 1808)108, I. Abdülmecid (öl. 1861)1°9, I. Abdülaziz (öl. 1876)110, V. Murad (öl. 1904)111, II. Abdülhamid
(öl. 1918)1 '2, V. Mehmed Re~ad (öl. 1918)113 ve VI. Mehmed Vahidettin'in (öl. 1926)1 '4
naa~lan ise bir bina veya türbeye defnedilmi~ tir. Bu nedenle muhtemeldir ki mezarlar~~
üzerine ota~~kurulmas~na gerek duyulmam~~t~r.
Bu çerçevede mezan üzerine ota~~kurulan ilk sultan olarak 1324 y~l~nda ölen Osman
Gazi'yi kabul etmek gerekir. Mezar~~üzerine ota~~kuruldu~unu bildi~imiz son sultan ise
1839 y~l~nda ölen II. Mahmud'dur. Bu tarihten sonra ölen sultanlar~n mevcut türbelere
defnedilmeleri nedeniyle naa~lan üzerine ota~~kurulmasuu gerektirecek bir durum yoktur.
Mezar üzerine kurulan ota~lann Osmanl~~ dönemindeki ikonografisi de üzerinde durulmas~~gereken konulardan biridir. Osmanh kaynaldannda üzerine ota~~kurulan I. Selim'in mezan ile ilgili olarak "ukik-~~rahmet-menzil kunlu4 tildvet-i Kur'ân-~~'azim
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~stanbuPda vefat eden sultan~n naa~~~Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nde defnedilmi~tir. Bk.
Münir Aktepe, "Ahmed II!", Türla:ye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 2(1989), s. 37.
'" Istanbul'da vefat eden sultan~n naa~~~Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nde defnedilmi~tir. Bk.
Abdülkadir Özcan, "Mahmud I", Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 27(2003), s. 351.
Dünden Bugüne ~stanbul Ansiklopedisi, 5(1994), s. 509.
l" Istanbul'da vefat eden sultan~n naa~~~Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nde defnedilmi~tir. Bk.
Fikret Sar~cao~lu, "Osman II!", Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 33(2007), s. 458.
1" Istanbul'da vefat eden sultan~n naa~~~Laleli'de 1763 y~l~nda in~a ettirdi~i türbesine defnedilmi~tir.
Bk. önkal, a.ge., s. 220-224.
'" Istanbul'da vefat eden sultan~n naa~~~Bahçekap~'da 1780 y~l~nda in~a ettirdi~i türbesine defnedilmi~tir. Bk. önkal, a.ge., s. 231-236.
'" Istanbul'da vefat eden sultan~n naa~~~babas~~III. Mustafa'n~n Laleli'deki türbesine defnedilmi~tir.
Bk. Kemal Beydilli, "Selim ~li", Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 36(2009), s. 420-425.
'" Istanbul'da vefat eden sultan~n naa~~~babas~~I. Abdülhamid'in türbesine defnedilmi~tir. Bk. Kemal
B, "Mustafa IV", Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 31(2006), s. 284.
'" Istanbul'da ölen sultan~n naa~~, I. Selim Türbesi'nin yan~nda daha önce ~ehzadeleri için in~a ettirdi~i türbeye defnedilmi~tir. Bk. Cevdet Pasa, Tezffkii; 13-20, yay. Cavit Baysun, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1986, s. 140-142; önkal, a.ge., s. 262-264; Servet Yanatma, a.gt., s. 18-26.
H° Istanbul'da intihar eden sultarun naa~~~Divanyolu'ndaki II. Mahmud Türbesi'ne defnedilmi~tir.
Bk. Haluk Y. ~ehsuvaroglu, Sultan Aziz; Husus-4 Siyasi Hayati, Devri ve Ölümü, Hilmi Kitabevi, ~stanbul 1949, s.
140; Eldem, a.ge., s. 192-193; Yanatma, a.gt., s. 26-36. Türbesi için bk. önkal, a.ge., s. 258.
Istanbul'da vefat eden sultan~n naa~~~19. yüzy~l~n ba~lar~nda Hatice Turhan Valide Sultan
Türbesi'ne ek olarak in~a edilen Cedid Havatin Türbesi'nde defnedilmi~tir. Bk. Cevdet Küçük, "Murad V",
Türkiye Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi, 31(2006), s. 185.
112 Istanbul'da vefat eden sultan~n naa~~~Divanyolu'ndaki II. Mahmud Türbesi'ne defnedihni~tir. Bk.
Ahmet Refik, "Sultan Abdülhamid'in Na'~~~Önünde," Tarih Dünyas~, 1(1950), s. 95-99; Yanatma, a.gt., s.
52-72.
' '3 Istanbul'da vefat etmi~~naa~~~sa~ken 1913-1914 y~l~nda in~a ettirdi~i türbesine defnedilmi~tir. Bk.
Ali Vâs~b Efendi, Bir ~ehzadenin Hfftzrfftz-Vatan ve Menfffda Gördüklerini ve hittikleiim, haz. Osman Selahaddin
Osmano~lu, Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul 2004, s. 79-82; Onlcal, a.ge., 282-287.
"4 San Remo'da vefat eden sultan~n naa~~~~am'da Süleymaniye Külliyesi avlusuna defnedilmi~tir. Bk.
Necdet Sakao~lu, "Mehmed VI (Vahideddin)", Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, 5(1994), s. 354.
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kün hdfizlar ve hdrisler tayin olunub, malcdm-~~behi~t-berin zuhur 9,ledi"115 ve III. Murad'~n
mezanyla ilgili olarak ise "üstine otak-~~gerdün-k~ydm kurup hdz~r olan fukard'-i endm~~it'dm
ve hatemdt-~~keldm-~~ Melik-i Aldm itmekk rtlh-~~pürfiittlhlann~~ ~~~~.'s~l-~~nesim-i ddrü's-seldm
eyiedderm 16
~eklinde cennet benzetmesi yap~lm~~t~r.
Bu anlat~rr~larda ota~~kurularak olu~turulan mekâna cennet benzetmesi yap~lsa
da cennet imgesinin ota~la dü~ürülen gölgeyle ili~kili oldu~una dair bir veri yoktur. Bu
nedenle baz~~tarihçiler taraf~ndan veya türbe ldtabelerinde sultan türbelerine yap~lan
cennet benzetmesini ota~~veya bina ile dü~ürülen gölgeden çok olu~turulan mekân~n
güzelli~i ile ili~ldlendirmek gerekir. örne~in ~ehzade Mustafa Türbesi kitabesinde geçen "~ah Selim han bin Süley~nan emredüa Oldu ho~~bu revza cennetnuma"7 ve II. Selim Türbesi kitabesinde geçen "Yapt~lar bir türbe-i cennet misa4 Dense ldy~lc k~~sr-~~Firdevs-i berin"Ii8
~eklindeki ifadeler de cennet benzetmesinin ota~~veya bina ile dü~ürülen gölgeden çok
olu~turulan mekâmn güzelli~i ile ili~kili oldu~unu göstermektedir. Kald~~ki güzelli~ini
belirtmek için cennet benzetmesi yap~lmas~, Anadolu'da yayg~n bir ifade biçimidir.
Mezar üzerine kurulan ota~lann ikonografisi ba~lam~nda Nusretnâme'de geçen
ifadeleri de dikkate almak gerekir. Silahdar'~n' 19 ifadesine göre II. Mustafa askerlerin
maneviyat~n~~yükseltmek ve onlar~~sava~a te~vik için baz~~beylerin cenazelerini kendi
ota~~~içinde haz~rlatt~~~~kabirlere defnettirmi~tir. Dolay~s~yla mezar üzerine kurulan
ota~lar sultani bir imge, bir itibar ve yüceltme unsuru olarak da de~erlendirilmelidir.
I. Süleyman'n~n ~ehzade Mustafa'n~n naa~~~üzerine, Uyvar seferinde ise ~ehit mezarlan üzerine ota~~kurulmas~n~~da ota~m sa~lad~~~~prestij ile ili~kilendirmek gerekir.
kuruldu~una
Kaynaklarda sultanlar ve ~ehitler d~~~nda naa~~veya mezar üzerine ota~~
dair bilgi bulunmamas~~da ota~lann sultani bir imge, bir itibar ve yüceltme unsuru
oldu~unu do~rulamaktad~r.
Sonuç olarak; Türklerin ~slam öncesi defin merasimlerinde önemli bir yeri olan
ve ~slamiyetin kabulünden sonra da sürdürülen naa~~üzerine ota~~kurma gelene~i,
Osmanl~~dönemindeki yeni sosyal ~artlar gere~ince de~i~ime u~rayarak yerini mezar
üzerine kurulan ota~lara b~rakm~~t~r. Bu ota~lar Osmanl~lar tarafindan sultani bir
imge, bir itibar ve yüceltme unsuru olmas~n~n yan~~s~ra, sultan mezarlanm görünür
lulmak ve korumak gibi bir i~levle de kullan~lm~~, böylece kölderi yüzy~llar öncesine
de~in giden bir gelenek mevcut ko~ullar içerisinde yeniden ~ekillenerek varl~~~n~~uzun
y~llar devam ettinni~tir.

"5 Celalzade, a.ge., s. 222.
Hasan Bey-zâde , a.ge., s. 805-807.
önkal, a.ge., s. 161.
118 Onkal, a.ge., s. 167.
"9 Siral~dar, Nusretname, s. 95.
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