
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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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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de Haremeyn'e gönderilen surrenin adet 
ve miktarında belirgin bir artış oldu. Aşık
paşazade'ye göre ll. Murad her yıl Mekke, 
Medine, Kudüs ve Halllürrahman'a surre 
göndermenin yanı sıra Ankara'nın Balık
hisarı'na bağlı köylerinin gelirini Mekke'
ye ve 850 (1446) tarihli vasiyetnamesiyle 
Manisa'daki mülküne ait gelirlerin üçte bi
rini Mekke ve Medine'ye vakfetti (Tarih, s. 
196). ll. Mehmed devrinde yollanan sur
renin düzenli olup olmadığı hakkında ke
sin bilgi bulunmamakla birlikte l l. Baye
zid'in Haremeyn'e her yıl surre yolladığın
dan bahsedilir. 

Osmanlı padişahları, 923'te ( 1517) Ha
remeyn'in Osmanlı yönetimine girmesin
den itibaren surreyi düzenli biçimde gön
derdiler. Bu anlamda ilk surrenin daha Ya
vuz Sultan Selim Kahire'de iken yollandığı 
bilinmektedir. Osmanlılar döneminde sur
re genellikle İstanbul ve Kahire'den gön
derilmiş olmakla birlikte bazan Yemen ve 
Halep'ten de sevkedilirdi. Ayrıca Mekke ve 
Medine'nin yanı sıra Kudüs, Halllürrahman 
ve nadiren de Dımaşk'a surre gönderilirdi. 
Bunlardan başka Mısır ve Şam'dan Medi
ne'ye karayolu güzergahında bulunan be
devllerin saldırılarından emin olmak için 
"urban surresi" adıyla da para ve hediye
ler hazırlanıyordu. Osmanlılar'a ait en eski 
Kabe kapı perdesi ve kuşağının 950 (1543) 
tarihli olmasından hareketle, eski bir ge
lenek olan surre ile birlikte Kabe'ye örtü 
göndermenin Osmanlılar'da Kanuni Sul
tan Süleyman zamanında başladığına hük
medilir. Kabe örtüsünün yenisi genellikle 
Kahire'de dokunur ve surre alayı ile yolla
nırdı . Eskisi de surre alayının dönüşünde 
İstanbul'a getirilirdi. Haremeyn'e surre gön
derme geleneği, XIX. yüzyılın başında Mek
ke ve Medine'nin Vehhabller'in yönetimin
de kaldığı yıllar hariç 191 S yılına kadar ke
sintisiz sürdü. 1916 yılına ait surre, Şerif 
Hüseyin'in isyanı sebebiyle Medine'de kal
dı ve Mekke'ye ulaştırılamadı. 1917 ve 1918 
yıllarına ait surre ise Dımaşk'a kadar gide
bildi. Son Osmanlı padişahı VI. Mehmed, 
1919'da surre yollanması için hazırlıkların 
yapılmasını irade ettiyse de gönderildiği

ne dair bir bilgi yoktur. 

Haremeyn'e her yıl gönderilensurreve 
mahmille ilgili yapılan merasimler Abba
sller devrine kadar gitmekle birlikte esas 
gelişim seyrini merasim ve teşrifatın öne
minin artışına paralel olarak Osmanlılar 
döneminde tamamladı. Sarayda gerçek
leştirilen surre merasiminin bütün ayrın

tıları belirlenmiş olup bunlar teşrifat def
terlerine kaydedilirdi. Surrenin karadan 
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gönderildiği 1864 öncesi dönemde surre 
alayı recep ayının on ikisinde veya müte
akip günlerde düzenlenirdi. İstanbul'daki 
surre merasimini Haremeyn vakıflarını da 
idare eden Darüssaade ağası tertipler ve 
hazırlıklar, surrenin yol boyunca güvenli
ğinden ve Haremeyn'e ulaştıktan sonra 
dağıtımından sorumlu olan surre emini ta
yiniyle başlardı. Padişahın katıldığı tören
ler sırasında Mekke emirine hitaben ya
zılmış name-i hümayun, surre keseleri ve 
surre defterleri surre eminine teslim edi
lir ve mahmil yüklü devenin de yer aldığı 
surre alayı saraydan çıkardı. XIX. yüzyılın 
ortalarına kadar Topkapı Sarayı'nda yapı

lan törenierin sonunda surre alayı Sirkeci 
iskelesi'nden Üsküdar'a geçerdi. Padişah
ların Daimabahçe veya Yıldız saraylarında 
ikamet ettiği yıllarda bu saraylarda yapı
lan merasimlerin ardından Beşiktaş İske
lesi'nden Üsküdar'a geçilirdi. Üsküdar'da 
mutasarrıflık dairesi avlusunda surre ala
yı gidiş ve dönüşünde İstanbul halkının şa
hit olduğu, yılın en önemli, en çok itibar 
edilen ve Boğaz'ın her iki yakasında bü
yük kalabalığın iştirak ettiği, bir dini me
rasim halini alıyordu. Törenler Osmanlı 
Devleti'nin sona erişine kadar bu özelliği
ni korudu. 

Surrelerin kaynakları arasında en önem
lisi Haremeyn vakıfları idi. Osmanlı top
raklarında mevcut hanedan mensupianna 
ve devlet erkanına ait büyük vakıfların bir
çoğunun gelirlerinin bir kısmı Haremeyn'e 
tahsis edilmişti. Bunların dışında devlet 
hazinesinden, Hazine-i Hassa'dan ve ferdi 
bağışlardan önemli miktarda maddi des
tek getirdi. Son dönemde bütün bu gelir
Iere rağmen gönderilecek surre miktarı
nın yetersiz kaldığı yıllarda Galata banker
lerinden borç alınarak takviye yapılırdı. Va-

XIX. yüzyılın 
sonlarında 

bir surre-i 
hümayun 

UÜKtp., 
Albüm, 

nr. 91.313) 

kıfların Evkaf Nezareti çatısı altında top
lanmasından sonra surre kaynağı ve so
rumlusu bu nezaret oldu. Ayrıca hanedan 
mensuplarının, devlet erkanının ve halk
tan dileyenierin hazırladıkları hediye ve 
paralar "feraşet çantası" denilen, bir yü
zünde gönderenin, eliğer yüzünde alıcının 
adı ve adresi yazılı deri çantalara konula
rak Evkaf Nezareti'ne teslim edilirdi. Bun
lar da surre alayı ile gönderilirdi. Dönüşte 
bu çantalar, içinde Haremeyn'den yollanan 
hediyeler olduğu halde sahiplerine iade edi
lirdi. Bütün bunlar o yılın surre ve feraşet 
defterlerine kaydedilirdi. Kaybolan veya 
henüz bulunamayan defterler hariç XVI. 
yüzyılın sonlarından XX. yüzyılın ilk on yılı
na kadar 5000 civarında surre defteri mev
cuttur. 

xvııı . yüzyıl öncesinde surreler deniz yo
luyla Mısır'a ve oradan Haremeyn'e gön
derilirken bu tarihten sonra karayoluyla 
Şam üzerinden gönderildi (Uzunçarşılı , s. 
35). Bazan da sultanların Mısır'daki vakıf

larının yıllık gelirleri orada ilave edilmek 
üzere istanbul'dan yollanacak miktardan 
düşülerek kalan surre miktarı Mısır'a sev
kedilir ve Mısır'da tamamlanan surre-i 
hümayun Haremeyn'e gönderilirdi (Ano

nim Osmanlı Tarihi, s. 187). Karayolunun 
kullanıldığı dönemden 1837 yılına ait gü
zergah Sirkeci'den başlar, Üsküdar. İzmit, 
Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Hama, 
Şam, Maan, Medine ve Mekke'de sona 
ererdi. Aynı yıl gönderilen surre alayı elli 
dört menzilde konaklamış , bazı yerlerde 
bir veya iki gün kalırken ramazan ayını 
Şam'da geçirmek maksadıyla burada otuz 
bir gün kalmıştır. Dönüşte güzergah aynı 
olmakla birlikte menzil sayısının elli do
kuza çıktığı, gidişte elli sekiz ve dönüşte 
otuz iki gün olmak üzere doksan gün yol-



culuk yapıldığı belirtilmektedir (Atalar. s. 
ı 50-153) 

Surre alayının güvenliği güzergah üze
rinde bulunan sancak beyi, beylerbeyi ve
ya valilerce sağlanırdı. 1863 yılı surre ala
yının Payas civarında eşkıya saldırısına uğ
rayıp surrenin gasbedilmesi ve bir sonra
ki hac mevsimine kadar bölgede güvenli
ğin sağlanamaması yüzünden 1864'ten iti
baren denizyolu tercih edildi ve Beşiktaş 
iskelesi başlangıç noktası oldu. Denizyoluy
la yolculuk daha kısa sürdüğünden surre 
alayı merasimi de şaban ayının ortasında 
yapılmaya başlandı ve Beyrut üzerinden 
Şam'a geçilerek ramazan bayramı bura
da kutlandı. Surrenin Şam'dan Haremeyn'e 
yolculuğu ise karayoluyla yapıldı. Suriye 
Valisi Midhat Paşa, 1879'da güvenlik ve 
tasarruf gerekçesiyle surre alayının İstan
bul-Beyrut güzergahından Şam'a ve ora
dan tekrar Beyrut üzerinden Cidde'ye de
nizyoluyla gönderilmesini teklif etti. Uzun 
müzakerelerden sonra Şam 'dan itibaren 
karayolunun kullanılmasına devam edil
mesi kararlaştırıldı (BA. irade-Dahil iye, nr 
63945). 1908'de Hicaz demiryolunun ta
mamlanmasından itibaren surre demir
yoluyla gönderilmeye başlandı. Demiryo
luyla daha kısa sürdüğü için surre alayı 
şewal ayına alındı ve hareket noktası olan 
Haydarpaşa'ya kadar daha önce yapılan 
merasimlere devam edildi. 

Kara, deniz ve demiryoluyla gönderilen 
surre-i hümayun için Dımaşk çok önemli 
bir merkezdi. Osmanlı öncesinden itibaren 
farklı bölgelerden gelen hacıların uğrak yeri 
olan Dımaşk, Osmanlı döneminde de Ana
dolu'dan, Irak'tan, İran 'dan ve Halep'ten 
gelen hacıların yanı sıra Orta Asya hacıla
rının da bir toplanma merkeziydi. istan
bul'dan gönderilen surre alayı burada me
rasimlerle karşılanarak diğer hacılarla bir
leşirdi. Mahmil-i şerifin Dımaşk'tan ayrılı
şı ve Dımaşk'a dönüşü aynı şekilde mera
simlerle olurdu. Dımaşk'tan Medine'ye ka
dar olan bölgenin en önemli dini, siyasi ve 
ticari olayı surre ve hac kervanı idi. Surre 
alayı şewal ayının on ikisiyle yirmisi ara
sında Dımaşk'tan hareket eder, zilkade
nin sonundan önce Mekke'ye ulaşılması 
hedeflenirdi. Hama'dan itibaren surre ala
yının güvenlik sorumluluğu önceleri Şam 
beylerbeyiliğine, daha sonra Suriye valili
ğine aitti. Beylerbeyi veya vali emir-i hac 
sorumluluğunu bazan kendisi üstlenir, ço
ğu zaman da bölgede güçlü eşraftan biri
ne verirdi. Dımaşk'tan Medine'ye gidiş ve 
dönüşte surre alayının muhafazasından 

emir-i hac sorumlu idi. Haremeyn'de ise 
en önemli sorumluluk Mekke emirinde idi. 

İstanbul ve Mısır'dan yollanan surrele
rin ayrılmaz unsurlarından biri de mahmil
lerdi. istanbul'dan gönderilene mahmil-i 
hümayun, Kahire'den gönderilene mah
mil-i Mısrl denirdi. Dörtgen bir ahşap çer
çeve üzerinde dört yüzlü bir piramit şek
linde olan mahmil, üzeri altın ve gümüş
le bezenmiş yazılar, ipek püsküller, çeşit
li nakışlar ve kıymetli taşlarla süslenmiş 
bir atiasla kaplanırdı. istanbul'dan gönde
rilen mahmillerin erken örnekleri siyah, son 
asırlardaki örnekleri ise yeşil renk atlas
tandı. istanbul'da saraylarda yapılan tö
renlere benzer bir şekilde Mısır mahmili 
Hidiv Kasrı önünde yapılan törenin ardın
dan Kahire sokaklarında gezdirilirdi. Mı

sır surre ve mahmili tamamı karayoluyla 
veya Süveyş üzerinden Cidde'ye ve bazan 
da İskenderiye'den Hayfa'ya denizyoluy
la, oradan demiryoluyla Medine'ye olmak 
üzere farklı güzergahlardan gönderilirdi. 
Mısır ve Şam'dan gelen surreve mahmiller 
Medine ve Mekke'de törenlerle karşılanır 
ve Arafat'ta birleşirdi. istanbul'dan 1918 
sonrasında mahmil yollandığına dair bilgi 
bulunmamakla birlikte Mısır'dan 1926'ya 
kadar kesintisiz gönderildi. Suudi hükü
metinin karşı çıkması üzerine 1936'ya ka
dar ara verildi ve ertesi yıla ait mahmil Cid
de'ye kadar gidebildi. 1952'ye kadar hacı
ların gidiş ve dönüş merasimlerinde Kahi
re sokaklarında görülen mahmil Temmuz 
1952 Hür Subaylar ihtilaliyle son buldu. 
Bunun dışında Mekke emirinin cülOs me
rasimi dolayısıyla tebrik için gönderdiği, 
içinde değiştirilmiş olan eski Kabe örtü
sünün bulunduğu hediyelere de mahmil 
veya mahmil-i şerif deniyordu (Selanikl, II, 
682-684). 

Surreler, İslam'da kutsal sayılan beldele
re maddi destek sağlamakla beraber özel
likle hilafeti elinde bulunduran Abbasller, 
Memlükler ve Osmanlılar için dini ve siya
si yönden çok önemli idi. Zaman içerisin
de Hicaz üzerindeki nüfuzu hatırlatmanın 
önemli bir aracı olarak görülen surre alay
Iarı Bağdat, Kahire, İstanbul ve Dımaşk gi
bi hem çıkış noktalarında yılın en önem
li dini ve kısmen de siyasi merasimlerini 
oluşturuyor, hem de güzergah boyunca 
surreyi yollayan iktidarın dini kimliğinin 
önemli sembolü diye görülüyordu. Osman
lı sultanlarının sadece Haremeyn'deki sey
yid ve şerifleri değil aynı zamanda ulema 
ve meşayihi de özel hediyelerle donatma
ları aynı anlayışla değerlendirilebilir. Her 
yıl müslümanlardan dileyenierin hediyele
rini Haremeyn'e iletmesi bakımından halk 

SURRE 

için surrenin ayrı bir önemi vardı . XIX. yüz
yılın ikinci yarısından itibaren Mısır hidiv
lerinin surre merasimlerini giderek daha 
şaşaalı hale getirmeleri, iki gidiş öncesi bir 
de dönüşte olmak üzere yılda üç mera
sim düzenlemeleri ve Kabe örtüsü, Ma
kam-ı İbrahim örtüsü ve mahmili Kahire 
sokaklarında dolaştırarak halkın heyecan
lı katılımını sağlamaları, İstanbul'a karşı 
yürüttükleri dini ve siyasi nüfuz mücade
lesinin adeta bir göstergesi gibiydi. Surre 
ve mahmil geleneğinin sona erdirilmesi 
de aynı şekilde Suudi yönetiminin bu nü
fuz simgesini ortadan kaldırma kararlılı
ğıyla ilgilidir. 
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