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TAHT

ziyette karþýlardý. II. Bayezid 897’de (1492)
Mantova elçisini zengin halý ve brokarlar-
la kaplanmýþ bir taht üzerinde kabul et-
miþti. Kanûnî 1533’te bir elçiyi kabulün-
de altýn dokumalý kumaþla örtülü, deðer-
li taþlarla kaplý yüksekçe bir tahtta otur-
muþtu. Kanûnî Sultan Süleyman, Sigetvar
seferinde vefat ettiðinde geçici olarak tah-
týn altýna defnedilmiþti (Selânikî, I, 39).
IV. Murad’ýn Revan Seferi esnasýnda kale
muhafýzý Emîr Gûneoðlu teslim olup hu-
zura geldiðinde padiþah onu otâð-ý hü-
mâyun içindeki taht-ý Süleymânî’de kabul
etmiþti (Hasan Beyzâde, III, 1068). IV.
Mehmed’in 1084’te (1673) Edirne dýþýn-
daki padiþah çadýrýnda da bir taht bulun-
maktaydý (Galland, Ýstanbul’a Ait Günlük
Anýlar, II, 80). Bazý isyan hareketlerinde
kapýkulunun saraya girip padiþahla görüþ-
mek istediðinde tahtýn Bâbüssaâde önü-
ne çýkarýldýðý, padiþahýn âsileri burada din-
lediði bilinmektedir. IV. Murad, orta kapý-
dan içeri girip Dîvân-ý Hümâyun’a gelen ve
kendisiyle görüþmek isteyen âsilerle Bâ-
büssaâde önüne kurdurduðu taht üzerin-
de konuþmuþ, hatta bazý âsiler tahtýn ya-
kýnýna kadar gelerek padiþahý tehdit et-
miþti. Padiþah daha sonra yine taht üze-
rinde olduðu halde Akaðalar Kapýsý önün-
de dört âsi elebaþýsýyla görüþüp onlara na-
sihat vermiþti. Bu durum, özellikle âcil ko-
nularýn konuþulduðu ayak divanýna padi-
þahýn katýlýmý durumunda tahtýnýn da çý-
karýldýðýný göstermektedir. Taht kelimesi
tarihî ve edebî metinlerde “taht-ý âlî-baht-ý
Osmânî, taht-ý Süleymânî” gibi tamlama-
lar þeklinde sýkça kullanýlmýþtýr. Padiþahýn
bulunduðu baþþehir Ýstanbul’da kadýlýk ya-
panlara “taht kadýsý” denirdi. Osmanlý pa-
diþahlarýnýn kullandýðý tahtlardan bazýlarý
bugün Topkapý Sarayý’nda muhafaza edil-
mektedir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ya‘kubî, TârîÅ, I, 258; II, 144, 232; Taberî, Tâ-
rîÅ (Ebü’l-Fazl), I, 197, 362, 499, 508; III, 519;
Muhammed b. Hüseyin el-Beyhaký, TârîÅ (nþr. Ka-
sým Ganî – Ali Ekber Feyyâz), Tahran 1324 hþ., s.
540; Nâsýr-ý Hüsrev, Sefernâme (trc. Abdülvehap
Tarzî), Ýstanbul 1950, s. 85-86; Nizâmülmülk, Si-
yasetnâme (trc. Mehmet Altay Köymen), Ankara
1999, s. 67; Süryani Mikhail, Vekåyiname: 1042-
1195 (trc. H. D. Andreasyan), TTK Ktp., II, 190;
Ýbn Haldûn, Mukaddime (trc. Pîrîzâde Mehmed
Sâhib, haz. Yavuz Yýldýrým v.dðr.), Ýstanbul 2008,
II, 117-118; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, VI, 57;
XXII, 231; Ýbn Battûta, er-Ri¼le (nþr. Abdülhâdî
et-Tâzî), Rabat 1417/1997, III, 159-160; Ebü’l-Fi-
dâ Ýbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye (nþr. Ali Ab-
düssâtir v.dðr.), Kahire 1408/1988, IX, 163; XI,
136; Makrîzî, es-Sülûk, II, 373; III, 329, 362; IV,
287; Selânikî, Târih (Ýpþirli), I, 39, 48; Hasanbey-
zâde Ahmed, Târih (haz. Þevki Nezihi Aykut), An-
kara 2004, III, 1068; A. Galland, Ýstanbul’a Ait
Günlük Anýlar (1672-1673) (nþr. Ch. Schefer, trc.
Nahid Sýrrý Örik), Ankara 1987, II, 80; Uzunçarþýlý,
Medhal, s. 303; a.mlf., Saray Teþkilâtý, s. 186-
187, 202, 325, 437; Nurhan Atasoy, Ýbrahim Pa-
þa Sarayý, Ýstanbul 1972, s. 15, 17, 21; a.mlf. –
Filiz Çaðman, Turkish Miniature Painting, Ýstan-
bul 1974, s. 28, 32, 35, 37, 45, Plate, 11, 14, 18,
23; Reþat Ekrem Koçu, Topkapý Sarayý, Ýstanbul
1975, s. 92, 93, 100; Cevâd Ali, el-Mufa½½al, V,
203, 210-211; Mehmet Altay Köymen, Büyük
Selçuklu Ýmparatorluðu Tarihi, Ankara 1992,
III, 80-82; Zeynep Tarým Ertuð, Onaltýncý Yüzyýl
Osmanlý Devleti’nde Cülûs ve Cenaze Törenle-
ri, Ankara 1999, s. 108, 140, 144-145, 148-150;
Çaðatay Uluçay, Harem II, Ankara 2001, s. 112-
113; Zühre Ýndirkaþ, Türkler’de Hükümdar Ta-
cý Geleneði, Ankara 2001, s. 137-139, 141, rs.
118-122,124-125; Dündar Alikýlýç, “Osmanlý Sa-
ray Teþrifâtý ve Törenleri”, Türkler (nþr. Hasan
Celal Güzel v.dðr.), Ankara 2002, IX, 876, 879-
880, 882; S. Haluk Kortel, Delhi Türk Sultanlý-
ðý’nda Teþkilat: 1206-1414, Ankara 2006, s. 58-
62; Gülru Necipoðlu, 15. ve 16. Yüzyýlda Topka-
pý Sarayý, Mimarî, Tören ve Ýktidar (trc. Ruþen
Sezer), Ýstanbul 2007, s. 136-139, 144-145, 148,
190, 196; Erdoðan Merçil, Selçuklular’da Hü-
kümdarlýk Alâmetleri, Ankara 2007, s. 73-83; E.
Chavannes, Çin Kaynaklarýna Göre Batý Türkle-
ri (trc. Mustafa Koç), Ýstanbul 2007, s. 301; Emel
Esin, “Orduð: Baþlangýçtan Selçuklulara Kadar
Türk Hakan Þehri”, TAD, VI/10-11 (1968), s. 135-
175; Süheyl Ünver, “Anadolu Selçuklu Hanedaný
Tahtlarý Üzerine”, TTK Bildiriler, VII (1972), I, 404-
412; Münir Aktepe, “Nadir Þah’ýn Osmanlý Padi-
þahý I. Mahmud’a Gönderdiði Taht-ý Tâvus Hak-
kýnda”, TD, sy. 28-29 (1975), s. 117-118.

ÿErdoðan Merçil

– —
TAHTACILAR

Batý ve Güney Anadolu’da bulunan
Alevî inançlý

Türkmen topluluðu.
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Günümüzde büyük çoðunluðu Batý Ana-
dolu’da yaþayan Tahtacýlar’ýn XIII. yüzyýlýn
ilk yarýsýnda yazýlý kaynaklarda zikredilen
Aðaçeri Türkmenleri’nin bir devamý oldu-

tý yine Bâbüssaâde önüne kurulurdu. Sa-
ray mensubu ve görevlileriyle bayramlaþ-
ma töreni arefe günü yapýldýðýndan padi-
þahlar bu merasimde arefe tahtý denilen
özel bir tahta otururlardý. I. Ahmed bu
amaçla 1610’lu yýllarda abanoz, fildiþi ve
sedef kakmalý, gölgelikli bir taht yaptýrmýþ-
tý. Ýç hazinede muhafaza edilen altýn iþle-
meli taht, bayram törenlerinde otuz kadar
baltacý tarafýndan getirilip Bâbüssaâde
önünde sütunlar arasýna konur, bayram-
laþmanýn ardýndan kaldýrýlýp hazineye tes-
lim edilirdi. Baltacýlar bu tören sýrasýnda
tahtýn arkasýnda dururdu. Padiþah tahta
oturduðunda çavuþlar tarafýndan yüksek
sesle alkýþlanýrdý. Bazý durumlarda yeni
taht yaptýrýlýyordu. Vezir Ýbrâhim Paþa ta-
rafýndan III. Murad’a hediye edilen ceviz
aðacýndan yapýlmýþ bayram tahtýnýn üzeri
som altýndan bir levha ile kaplýydý. Bu taht
son zamanlara kadar padiþahlar tarafýn-
dan bayram tebriklerini kabullerde ve cü-
lûs merasimlerinde kullanýlmýþtýr. III. Mu-
rad, I. Ahmed ve IV. Murad’ýn yaptýrdýðý
sütunlu tahtlar meþhurdur. Padiþahlarýn
katýldýðý evlenme ve sünnet düðünlerin-
de taht kurulduðuna dair örnekler vardýr.
Selçuklular’da olduðu gibi Osmanlýlar’ýn
ilk dönemlerinde düðünlerde gelinin taht
üzerine oturtulduðu kaydedilmektedir
(Uluçay, s. 112-113). Fâtih Sultan Meh-
med, oðullarý Bayezid ile Mustafa Çelebi
için Edirne’deki sünnet düðününde serîr-i
saltanata oturmuþ, Makbul Ýbrâhim Pa-
þa’nýn düðün töreninde Ýbrâhim Paþa Sa-
rayý’nýn bir köþesinde mehterhâne mey-
danýna bakan yerde Sultan Süleyman için
bir taht hazýrlanmýþtý. Yine Þehzade Mus-
tafa, Mehmed ve Selim’in sünnet düðü-
nünde Kanûnî için ayný yerde bir taht ku-
rulmuþtu. Osmanlý padiþahlarý yabancý dev-
let elçilerini Arz Odasý’nda tahtta oturur va-
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yýna inmiþtir. Eseliler Finike-Antalya, Ala-
abalýlar Adana, Saimbeyli, Çiçililer Çanak-
kale, Gökçeliler Çukurova’da bulunmakta-
dýr. Hacý Emirli ocaðýna baðlý olanlardan
Þehepli / Þihaplý Ýzmir dolayýnda, Osmani-
ye Antalya ve Pozantý’da, Kabakçý Islahi-
ye’de, Aydýnlý ise Çukurova’da idi. Bu iki
ocak Tahtacý dedelerinin mensubu bulun-
duðu sülâleler olup bunlardan sayýlmayan-
lar onlara dedelik yapamamaktadýr. Tah-
tacýlar’ýn en önemli ziyaret yerleri Durha-
san Dede ile (Ceyhan) Ýbrâhîm-i Sânî (Is-
lahiye) olup bunlarý kendi atalarý sayar-
lar. Günümüzde Türkiye’de yoðun biçim-
de Adana, Mersin, Antalya, Aydýn, Balýke-
sir, Isparta, Muðla, Denizli, Ýzmir, Gazian-
tep bölgelerinde yaþamaktadýrlar.

Tahtacýlar kendilerini genellikle Ca‘ferî
mezhebine baðlý kabul eder ve Bektaþî-
ler’den ayrý bir topluluktur. On iki imam
Þiîler’i gibi hareket ederler. Hz. Ali’ye aþýrý
bir sevgi duyarlar. Kapalý bir topluluk du-
rumundadýr, aralarýna dýþarýdan yabancý
almazlar. Menâkýbü’l-esrâr adlý kitapla-
rýna göre mezheplerinde üç sünnet, yedi
farz mevcuttur. Bunlar namaz, oruç gibi
ibadetlerle alâkalý deðildir. Tahtacý cema-
atinin baþý dede olup cemaat üzerindeki
nüfuzu mutlaktýr. Bunlar ocakzade kabul
edilir ve Hz. Peygamber soyundan geldik-
lerine inanýlýr. Dedenin yardýmcýlarý mü-
rebbi, rehber, musâhib, tâlip, pervane, ku-
yucu, süpürgeci, delilci / çeraðcý, þemsî /
sâki, sazcý gibi görevlilerdir. Kendilerine
göre kutsal kitaplarý Eðribozlu Yemînî’nin
Faziletnâme’si (nþr. Ahmed Hýzýr Ali Hay-
dar, Ýstanbul 1325-1327), Menâkýbü’l-es-
râr, Behcetü’l-ahbâr, Salnâme-i Sad-
reddin, Kumrunâme ve Hutbetü’l-be-
yân’dýr.
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Edirne’de
XV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
inþa edilen çifte hamam.
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838 (1434-35) yýlýnda II. Murad tarafýn-
dan Dârülhadis Külliyesi’ne gelir saðlamak
amacýyla yaptýrýlmýþtýr. Çevresindeki bina-
lar yüzünden günümüzde sadece erkek-
ler bölümünün soyunmalýk kubbesi görü-
lebilen hamamýn kadýnlar kýsmý halen iþ-
levini sürdürmektedir. Edirne’nin en bü-
yük hamamý olarak önemini koruyan ya-
pý zamanla yükselen yol kot seviyesi se-
bebiyle çukurda kalmýþtýr. Yapý doðu-batý
yönünde uzanan dikdörtgen bir plan þe-
masýna sahiptir. Hamamýn güneyinde ka-
dýnlar kýsmý, kuzeyinde erkekler kýsmý bu-
lunmaktadýr. Her iki kýsýmda bölümler do-
ðu-batý doðrultusunda sýralanmýþtýr. Ka-
dýnlar kýsmý kare planlý bir soyunmalýk,
dikdörtgen planlý bir ýlýklýk ile enine dik-
dörtgen planlý iki eyvanlý, çifte halvetli bir
sýcaklýk bölümünden meydana gelmekte-
dir. Erkekler kýsmý yine kare planlý bir so-
yunmalýk, dikdörtgen planlý bir aralýkla ýlýk-
lýk ve dört eyvanlý, köþe halvetli bir sýcak-
lýk mekânýndan oluþmaktadýr. Hamamýn
batýsýnda su deposunun da içinde bulun-
duðu dikdörtgen planlý külhan yer almak-
tadýr. Duvarlarda taþ ve tuðla, kemer ve
örtülerde ise tuðla kullanýlmýþtýr. Erkekler
kýsmý kadýnlar kýsmýna oranla daha büyük
boyutlu olan hamamda kadýnlar kýsmý so-
yunmalýðý batýya doðru çýkýntý yapmakta-
dýr. Yapýda mukarnaslý ve köþeleri kum sa-
ati formunda düzenlenmiþ mermer kur-
nalar dikkat çekicidir.

Erkekler bölümüne giriþ Saraçlar cadde-
si üzerinde bulunmaktadýr. Pencereden
bozma bir kapýdan girilen hamamýn oriji-
nal kapýsý dükkânlar arasýnda kalmýþtýr.
Edirne hamamlarý içinde en büyük açýklý-
ða sahip Tahtakale Hamamý erkekler bö-
lümü soyunmalýðýnýn üzeri 16 m. çapýn-
daki sekizgen kaideli bir kubbe ile örtülü-
dür. Kubbeye geçiþte mukarnaslý pandan-
tifler kullanýlmýþtýr. Kubbe ortasýnda sekiz-
gen bir aydýnlýk feneri görülen yapý, ayrýca
dört cephede kasnakta yer alan yuvarlak
kemerli pencereler vasýtasýyla aydýnlanmak-
tadýr. Soyunmalýðýn dört duvarý önüne ah-
þap sekiler yerleþtirilmiþ olup altlarýnda se-
kileri sýcak tutmasý için küllükler ve ayak-
kabý niþleri bulunmaktadýr. Yerden 70 cm.
yükseklikteki bu sekilerin üzerinde ahþap
balkon biçiminde ikinci kat sekileri yer al-
maktadýr. Soyunmalýðýn ortasýnda fýskýye-
li bir havuz vardýr. Bu bölüm, 1990’lý yýllar-

ðu ileri sürülmektedir. Bunlarýn Anadolu’-
daki yerli bir kavmin veya hýristiyan bir
topluluðun kalýntýlarý olduðu veya XVI. yüz-
yýlýn sonlarýnda Ýran’dan geldiði yolundaki
görüþler inanýlýr bulunmamaktadýr. Bu top-
luluðun, Oðuzlar’ýn Anadolu’ya göçleri sýra-
sýnda ormanlýk alanlara yerleþtiði için “aðaç
eri” (orman adamý) denilen gruba mensup ol-
duðu genel kabul görmüþtür. Muhteme-
len aðaç kesip tahta iþiyle uðraþmalarýn-
dan dolayý Osmanlý döneminde bu adla anýl-
mýþlardýr. Nitekim bazý yörük toplulukla-
rýnýn birtakým hizmetler karþýlýðý vergi mu-
afiyeti kazandýklarý ve bu hizmetin adýnýn
daha sonra bu topluluklara verildiði, res-
mî belgelerde ellici, yaycý / yaðcý, buðurcu
vb. ekonomik iþlevleri dolayýsýyla taným-
landýklarý bilinmektedir.

Tahtacýlar esas itibariyle Türkmen asýl-
lý olup Türkçe’den baþka bir dil bilmezler,
dinî âyinlerini de Türkçe yaparlar. Tahtacý
oymaklarý hakkýnda verilen listelerde adý
geçen on iki oymak arasýnda Beydili adý da
bulunur. Beydili bir Oðuz / Türkmen boyu-
dur. Tahtacýlar’ýn Çaylaklý, Tomaklý, Nacar-
lý gibi öz oymaklarýnýn “Üsküdarlý” sayýlma-
sý onlarýn Osmanlýlar döneminde Üsküdar’-
daki Mihrimah Sultan Camii evkafýna bað-
lý Yeni Ýl bölgesi Türkmenleri’nden geldi-
ðine delâlet eder. Bunlarýn merkezi Sivas
Kangal olan Yeni Ýl bölgesi Türkmenleri’ne
mensubiyetleri, XIII ve XIV. yüzyýllarda Tür-
kiye’de görülen Aðaçeri topluluðundan gel-
dikleri ihtimalini ortadan kaldýrmaz. XVI.
yüzyýlda tahrir kayýtlarýnda “Cemâat-i Tah-
tacýyân” adý altýnda zikredilen topluluk için-
de Çobanlý, Nacarlý, Çaylak, Aydýnlý, Ense-
li / Eseli, Sivrikülâhlý, Kokluca, Cingöz, To-
maklar, Evci, Çiçili, Mazýcý, Alçý, Gökçeli,
Kahyalý gibi adlar taþýyan gruplar vardýr.
Tahtacýlar’ýn Batý bölgelerine XVIII. yüzyýl-
da geldikleri düþünülmektedir. XVIII. yüz-
yýla ait kayýtlarda Tahtacý cemaati adý altýn-
daki gruplarýn Teke, Menteþe, Hudâven-
digâr ve Aydýn’da bulunduðu dikkati çe-
ker. Bu aþiretler, aslýnda bir dinî merkez
olarak Hacýbektaþ ocaðýna baðlý olmayýp iki
ayrý baðýmsýz dede-ocaðýný tanýrlar. Bun-
lardan ilki Ýzmir Narlýdere’deki Yanýnyatýr,
diðeri Aydýn Reþadiye’de Hacý Emirli oca-
ðýdýr. Ýlkine baðlý on iki oymaktan Çobanlý
Ýzmir ve yöresindeydi; Çaylaklar, Aydýn Çi-
ne’de Köyceðiz ve Madran daðlarýnda yay-
lamaktaydý. Üsküdarlý denilen gruba dahil
olanlar Kütahya-Balýkesir yöresinde topla-
nanlardýr; Edremit’te Kazdaðý’ndaki köy-
lerde oturmaktadýrlar. Bir bölümü daha
önce Manisa, Bergama ve Menemen dola-
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