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~ AııDÜSSELAM ULUÇAM 

SURİYE SELÇUKLULARI 

(bk. SELÇUKLULAR [Suriye)). 

SURNAME 
( <l.oliJr') 

Divan edebiyatında 
padişah çocuklarının 

doğum, sünnet ve düğün törenlerini 
anlatan eserlerin genel adı. 

_j 

_j 

Sözlükte "düğün . ziyafet, şenlik" anla
mına gelen Farsça sur kelimesiyle "mek
tup, yazılı belge" manasındaki namenin 
birleşmesinden oluşmuştur. Osmanlı dö
neminde padişah çocuklarının doğum ve 
sünnet törenleriyle padişah kızlarının dü
ğün törenlerini anlatan manzum, mensur 
ya da manzum-mensur karışık yazılan 
eserler genel olarak bu adı taşır. Surna
rnelerin bilinen ilk örnekleri , lll. Murad'ın 
oğlu lll. Mehmed'in 990'da ( 1582) yapılan 
sünnet töreni için All Mustafa Efendi'nin 
ve İntizaml'nin yazdığı eserlerdir. Son sur
name ise Nafi'in Sultan Abdülmecid'in 
kızları Cemile Sultan ile Münire Sultan'ın 
18S8'deki düğünlerini anlatan Surname-i 
Selatin'idir. Bu törenler vesilesiyle sfiriyye 
adıyla kaside şeklinde yazılan şiirlerle ta
rih manzumeleri de bu tür içinde değer
lendirilmektedir. Surnameler sadece sara
yın düzenlediği törenleri konu edinirken 
suriyyelerle bu merasimlerin yılını belirle
yen tarih manzumelerinde hem sarayın 
hem bu çevrenin dışında kalan kişilerin 
düzenlediği törenler anlatılmaktadır. Su-

SURNAME 

riyyelerin en tanınmışları arasında Hayall 
Bey'in ve Cevrl'nin düğün, Yahya Bey'in, 
Figanl'nin, Nev"i'nin ve Razi'nin sünnet tö
renlerini anlattığı şiirleri sayılabilir. Surna
meler genellikle bu adı taşımakla birlik
te Alı Mustafa Efendi'nin Camiu'l-buhi'ır 
derMecalis-i Si'ır'u ileRifat'ın Gülşen-i 
Hurremi'si gibi farklı adlarla anılan eser
ler de yazılmıştır. Surnarnelerin konusunu 
şehzadelerin sünnet törenleri için yapılan 
sur-ı hıtan, padişah kızlarının nişan ve ev
lenmeleri vesilesiyle düzenlenen sur-ı ci
haz ile padişah çocuklarının doğumu dola
yısıyla tertiplenen veladet-i hümayun şen

likleri oluşturur. 

Manzum surnamelerde söz sanatiarına 
riayet yanında vezin ve kafiyenin getirdiği 
sınırlamalar dolayısıyla olaylara daha az yer 
verilmekte, mensur surnamelerde ise tö
renler esnasında cereyan eden hadiseler 
günü gününe anlatılmaktadır. Mensur sur
nameler bu özelliklerinden ötürü tarih me
tinleriyle benzerlik gösterse de aniatımda 
tekdüzelikten kurtulmak için zaman za
man araya şiir serpiştirilmesi, yargılayıcı 
bir amaç taşımaması. durumun olduğu gi
bi aktarılıp yoruma gidilmemesi, okuyucu
dinleyici kitlesine vetürün gerektirdiği çer
çeveye uyulması gibi özellikleriyle tarih me
tinlerinden ayrılmaktadır. Mensur surna
meler kaleme alındıkları dönemin anlatım 
özelliklerine uygun biçimde süslü ya da sa
de bir dille yazılabilmektedir. Surname ya
zarları eserlerini göze girme, mevki ve ma
kam elde etme arzusunun yanı sıra padi
şahın veya sur emininin emriyle de kale
me alabilmektedir. Hatta bazı eserlerden 
yazarın düğüne bizzat katılmadığı anlaşıl
maktadır. 

Anlatım biçimleri ve önem verilen nok
talar farklılık gösterse de surnarnelere dü
ğün öncesi yapılan hazırlıklarla başlanır. 
Ferman çıkarılması, sur emini tayini, sur-ı 
hümayunun başlama gününün ve yerinin 
belirlenmesi, davetli listesinin hazırlanma

sı, davetiyelerin gönderilmesi, törene katı
lanların adları ve kimlikleri, evliliklerde ni
kah kıyılması. yemek hazırlıkları, nahil (na
kıl, nağıl) ve gösteri hazırlıkları, hediyeler 
ve bunların kimler tarafından verildiği, zi
yafet düzeni, yiyecekler ve içecekler, kul
lanılan eşya ve elbiselerin listesi. düğün 
için yapılan harcamalar, nişan, çeyiz, ge
lin ve sünnet alayının anlatımı, törenierin 
önemli unsuru olan esnaf alayının geçişi, 
mesleklerine uygun hünerler sergileme
leri, cambazların, zorbazların, hakkabazla
rın gösterileri. at yarışları, cirit oyunları, 
musiki fasılları, rakkas ve çengilerin gös-
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SURNAME 

terileri, gece şenlikleri, havai fişek atılma
sı. kandillerin, mahyaların, mumların, me
şalelerin yakılması, fener alayları düzen
lenmesi bu tür metinterin ortak konuları
dır. Surname yazarı bu hususlardan birini 
veya birkaçını ön plana çıkarabildiği gibi 
bazan hepsinden kısaca söz etmektedir. 
Surnameler Osmanlı sarayının ve toplu
mun belirli günlerdeki hayatını, zevk ve 
eğlence anlayışını, kıyafetlerini, törenleri
ni, mCısikisini, oyun ve eğlence şekillerini, 
dönemin geleneklerini anlatması bakımın
dan kültür tarihi, sosyoloji ve halk bilimi 
açısından kaynak değeri taşımaktadır. Ya
zıldığı devrin kelime, deyim ve terim varlı
ğını. kullanım özelliklerini göstermesi sur
nameleri dil ve edebiyat bakırnından da 
önemli kılmaktadır. 

Divan edebiyatında sCıriyye kasideleri ve 
tarih manzumeleri dışında bu türe giren 
on dokuz eser tesbit edilmiştir. On bir ayrı 
töreni konu alan bu eserlerin dokuzu ev
lilik, altısı sünnet, ikisi hem sünnet hem 
evlilik törenlerini. ikisi de padişah kızları
nın doğumunu anlatmaktadır. 1 582 yılın
da lll. Murad'ın oğlu lll. Mehmed için yapı
lan ve elli beş gün elli beş gece süren sün
net töreni Ali Mustafa Efendi'nin Cami u 'I
buhur der Meciilis-i Silr adlı eseriyle (Be
yazıt Devlet Ktp ., Veliyyüddin Efendi, nr. 
ı9ı6; KahireTeymOriyye Ktp., nr. 222; Nu
ruosmaniye Ktp., nr. 4318; TSMK, Bağdat 
Köşkü, nr. 203; Ali Öztekintarafından ya
yımlanmıştır, bk. bibl.) İntizaml'nin Sur
name-i Hümayun'unda anlatılmaktadır. 
İntizaml'nin eseri, arada manzum parça
lar bulunmakla birlikte mensur surnarne
lerin ilki olması açısından önem taşımak
tadır. Mehmet Arslan 'ın çalışmasına ka
dar eserin yazarı bilinmemekte veya yan
lış yazar ismiyle anılmaktaydı. Birçok kü
tüphanede nüshası bulunan eserin Viyana 
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Seyyid 
Lokman'ın 

Surname'si nde, 
Şehzade 

Mehmed'in 
sünnet 
senliğinin 

tasvir 
edildiği 

iki sayfa 
(TSMK, Hazine, 
nr. 1344, 
vr. 338'·339' ) 

Milli Kütüphanesi'ndeki yazması (nr. ı O 19) 
Gisela Prochazka-Eisl (İstanbul ı 995), Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (Ha
zine, nr. ı344), içinde Nakkaş Osman'ın 
427 minyatürü bulunan. başı ve sonu ek
sik nüshası Nurhan Atasoy (İstanbul ı 997) 
tarafından yayımlanmıştır. İntizaml'ye ait 
oluşundan şüpheyle bahsedilen Leiden Kü
tüphanesi'ndeki nüsha ile (Cod. , Or., nr. 
309) Jan Schmidth'in katalogunda (s 66) 
yazarının tesbit edilemediği belirtilen nüs
hanın da İntizaml'nin Surname'sine ait ol
duğu anlaşılmaktadır. 

167S'te IV. Mehmed'in şehzadeleri Mus
tafa (lL) ile Ahmed (llL) için yapılan ve on 
beş gün süren sünnet merasimiyle kızı 
Hatice Sultan'ın Vezir Sarıkçı Mustafa Pa-

. şa ile evlenmesi dolayısıyla yapılan ve on 
sekiz gün süren düğün törenini anlatan 
eserlerin başında Surname-i Abdi adlı 
mensur eser gelmektedir. Birçok nüsha
sı bilinen (Beyazıt Devlet Ktp., Genel, nr. 
ı 039 ı; Bibliotheque National e, Ancient 
Fonds, Suppl., nr. 501, 880, ı045 ; Edirne 
Selimiye Ktp. , nr. 2315; Millet Ktp ., Tarih, 
nr. 343 ; TSMK, Hazine, nr. 1573, Revan 
Köşkü, nr. 823; Viyana Milli Ktp., HO, nr. 
1072) eser üzerinde Aslı Göksel yüksek li
sans tezi hazırlamıştır (Abdi'nin Sarname
si ve Nevi Açısından Değerlendirilmesi, 

ı983, Boğaziçi Üniversitesi). Nabl'nin Va
kayi-i Hitan-ı Şehzadegan-ı Hazret-i 
Sultan Mehmed Gazi adlı manzum sur
namesi (iü Ktp ., TY, nr. 1774) Agah Sırrı 
Levend (İstanbul ı 944) ve Mehmet Arslan 
(Türk Edebiyatında Manzum Sumameler, 
s. 625-684) tarafından neşredilmiştir. 

171 O' da ll. Mustafa'nın kızı Safiye Sul
tan'ın Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 
oğlu Ali Paşa ile evlenınesini anlatan iki 
mensur surname Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Hazine, 

nr. 1573/2, nr. D ı0591) . 1720'de lll. Ah
med'in oğulları Süleyman, Mustafa, Meh
med ve Bayezid'in on beş gün süren sün
net töreniyle Sultan ll. Mustafa'nın kızı Ay
şe Sultan ile Eğriboz muhafızı İbrahim Pa
şa ve Emetullah Sultan ile Sirke Osman 
Paşa'nın 1719'da yapılan düğün törenleri
ni anlatan surnarnelerin en önemlisi Sey
yid Vehbi tarafından mensur-manzum ka
rışıko1arakyazılan Surname-i Vehbi'dir. 
Yirminin üzerinde nüshası tesbit edilen 
eserin Levnl'nin minyatürlerini içeren nüs
hasıThpkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
dedir (III . Ahmed, nr. 3593). Esin Atıl min
yatürlerini ve daha sonra Mertol Tulum 
minyatürleriyle beraber metnini yayımla
mıştır (bk. bi bl.) Aynı düğüne ait Mehmed 
Haz'in'in mensur eseri Surname-i Hazin 
(Beyazıt Devlet Ktp., Genel , nr. ı0267) Mü
beccel Kızıltan tarafından neşredilmiştir 
(bk. bibl.) . 1724'te lll. Ahmed'in kızların
dan Ümmü Gülsüm'ün Ali Paşa, Hatice 
Sultan'ın Ahmed Paşa. Atlka Sultan'ın 
Mehmed Paşa ile evlenme törenlerini an
latan müellifi meçhul mensur bir surna
me vardır (Viyana Mill1' Ktp., HO, nr. 95) 
1759 yılında lll. Mustafa'nın kızı Hibetul
lah Sultan'ın doğumu üzerine yapılan ve 
yedi gün yedi gece devam eden şenliği an
latan surname Haşmet tarafından Viia
detname-i Hibetullah Sultan adıyla ka
leme alınmış (İÜ Ktp., TY, nr. ı 940; Millet 
Ktp., Ali Emtrl Efendi , Tarih, nr. 626; Milli 
Ktp. , nr. 1925/ ı ; Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi , nr. 25 11/2, Reşid Efendi , nr. 992 ; 
TSMK, Hazine, nr. ı603 ), önce eski harf
lerle (İstanbul, ts.), daha sonra Reşad Ek
rem Koçu tarafından sadeleştirilerek (İs
tanbul 1940) neşredilmiş, ayrıca Mehmet 
Arslan ve i. Hakkı Aksayak tarafından Haş
met'in diğer üç eseriyle birlikte yayımlan
mıştır (Haşmet Külliyatı, Sivas 1994, s. 
427-454) . 1776'da I. Abdülhamid'in kızı 
Hatice Sultan'ın doğumu münasebetiyle 
yapılan şenliği tasvir eden Melek İbrahim'in 
Viiadetname-i Hadice Sultan adlı men
sur eserini (TSMK. Hazine, nr. 1631) Meh
met Arslan neşretmiştir (bk. bi bl.). 

1834 yılında ll. Mahmud'un kızı Sfıliha 
Sultan ile Halil Rifat Paşa'nın düğünüyle il
gili olarak Mir Alemzade Rifat Surname-i 
Rif'at'ı (İÜ Ktp , TY, nr. 5555). Sahaflar Şey

hizade Mehmed Esad Efendi Surname-i 
Es'ad'ı (İÜ Ktp., TY, nr. 3022) kaleme al
mıştır. Her ikisi de manzum olan bu eser
ler Hatice Aynur tarafında bir yüksek li
sans çalışmasına konu edilmiş (Sultan II. 
Mahmud 'un Kızı Saliha Sultan ile Topha
ne Müşfri Halil Rı{at Paşa'nın Düğün Töre
nini Anlatan Sumameler, istanbul 1998), 



ayrıca Mehmet Arslan tarafından yayım
lanmıştır (bk. bi bl) Aynı düğünü anlatan 
müellifi meçhul mensur surnarneyi (İÜ 
Ktp., ibnülemin. nr. 2808) de Hatice Aynur 
neşretmiştir. 1836'da Şehzade Abdülme
cid ve Abdülaziz için yapılan sünnet me
rasimiyle Mihrimah Sultan'ın Bahr-i Sefid 
muhafızı Mehmed Said Paşa ile olan dü
ğünlerini anlatan surnamelerden Surna
me-i Lebib mensur-manzum karışık ya
zılmıştır (İÜ Ktp., TY, nr. 6097). Surna
me-i Hızır ise (İÜ Ktp , TY, nr. 6122; Milli 
Ktp. nr. C5/2) manzum olup MehmetArs
lan tarafından yayımlanmıştır (bk. bibl). 
Tek nüshası Nedret İşli özel koleksiyonun
dan Sadberk Hanım Müzesi Kütüphane
si'ne geçmiş olan (nr. 626) diğer bir men
sur surnamenin müellifi bilinmemektedir. 
1847'de Abdülmecid'in oğulları Şehzade 
Mehmed Murad ile Abdülhamid'in sünnet 
düğününü anlatan manzum Surname-i 
Tahsin'i (İÜ Ktp., TY, nr. 6123) Mehmet 
Arslan neşretmiştir. 18S8'de Abdülme
cid'in kızları Cemile Sultan'ın Mahmud Pa
şa ile, Münire Sult;:ın'ın Mısır Valisi Abbas 
Paşa'nın oğlu İlhami Paşa ile evlenmeleri 
dolayısıyla yapılan ve on beş gün süren dü
ğün töreniyle ilgili mensur surname Nafi' 
tarafından kaleme alınmış olup Surna
me-i Selatin: Peyam-ı Sur adını taşımak
tadır (İÜ Ktp., TY, nr 2998). Bu eseri de 
Mehmet Arslan yayımiarnıştır (bk. bibl). 
Divan edebiyatında manzum surnameler 
üzerine Mehmet Arslan tarafından Gazi 
Üniversitesi'nde 1990'da hazırlanan dok
tora tezi daha sonra basılmıştır (Ankara 
1999). 
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li! HATiCE AYNUR 

SURRE 
( ö YaJf ) 

Hac zamanı dağttılmak üzere 
Haremeyn' e gönderilen 

eşya ve hediyeleri 
ifade eden bir terim. 

_j 

Sözlükte "içine altın ve para gibi kıy
metli eşyaların konulduğu kese" anlamı
na gelen surre kelimesi terim olarak her 
yıl hac döneminden önce genellikle Mekke 
ve Medine halkına dağıtılmak için yolla
nan para, altın ve diğer eşyaları ifade eder. 
Haremeyn'e surre gönderilmeye ne zaman 
başlandığı tam olarak belli olmamakla bir
likte bu adetin Abbas! Halifesi Mehdi-Bil
lah zamanında (775-785) ortaya çıktığı gö
rüşü hakimdir. Aynı dönemde hac yolları
nın güvenliği, hac güzergahı üzerinde bu
lunan su kuyularının bakımı, hacıların ko
naklama vb. ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla bazı tedbirlerin alındığı da bilin
mektedir. Haremeyn'e her yıl düzenli bi
çimde surre gönderilmesine Abbas! Hali
fesi Muktedir-Billah döneminde (908-932) 

başlandı. Surrenin konulduğu, develere 
yüklenen bir çeşit vasıta olan mahmil de 
ilk defa Abbasller devrinde kullanıldı. Hi-

SURRE 

caz'da nüfuz ve hakimiyet kurulması bakı
mından Abbasller'e karşı mücadele eden 
Fatımller ve Fatımi Devleti'ne son veren 
EyyGbller de Haremeyn'e surre yolladılar. 

6S6'da ( 1258) Abbas'i Devleti'nin sona er
mesinden sonra Memlük Sultanı ei-Meli
kü'z-Zahir ı. Baybars'ın 1261 'de Kahire'de 
Abbas! hilafetini yeniden ihya etmesiyle 
Memlükler, .Abbasller'in Haremeyn'e surre 
ve mahmil yollama geleneğini sürdürdü
ler. Aynı yıllarda Abbasiler'in halefi olarak 
Hicaz'ın yönetimine talip olan Yemen'in 
ResGI'i emlri ei-Melikü'I-Muzaffer Yusuf b. 
ei-Melikü'I-MansGr, Haremeyn'de hutbeyi 
kendi adına okuttu, surre ve Kabe örtüsü 
göndererek hakimiyetini pekiştirmeye ça
lıştı. Memlükler'in ilk surreyi 664'te ( 1266) 

yollamış olmalarına rağmen Yemenli Re
sGlller ile Memlükler arasındaki surre re
kabeti, Sultan Baybars'ın 1269 yılında hac
ca gitmesi ve surre ile Kabe örtüsü gön
derme hakkının Memlükler'de olduğunu 
pekiştirmesine kadar devam etti. Bu ta
rihten itibaren Haremeyn'e mahmil için
de surre ve Kabe örtüsü yollayan Memlük
ler bununla ilgili merasimlere de önem 
verdiler. Bu dönemde Kahire'nin yanı sıra 
Bağdat, Dımaşk ve Halep gibi büyük şehir
lerde hac kervanları oluşturuluyor ve her 
kervanın kendi mahmili ve surresi bulu
nuyordu. 

Osmanlılar zamanında Haremeyn'e ilk 
surrenin hangi padişah tarafından gönde
rildiği tam olarak bilinmemektedir. Zayıf 
bir rivayet olmakla birlikte Yıldırım Baye
zid'in Edirne'den bir defa surre yolladığı 
zikredilmektedir (Mekk'i, s. 19). Daha kuv
vetli ve yaygın rivayete göre ise Çelebi Sul
tan Mehmed surre gönderen ilk Osmanlı 
sultanıdır ve 1413-1421 yılları arasında iki 
defa surre yollamıştır. ll. Murad dönemin-
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