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ÖNSÖZ
“Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri” serisinin dördüncü kitabı olan

“LebîbSûrnâmesi”,PadişahİkinciMahmud’unkızıMihrimâhSultanileBahr-i

SefîdBoğazımuhafızıFerîkMehmedSa‘îdPaşa’nınevlenmedüğününü;ayrı-

caSultanİkinciMahmud’unşehzadeleriAbdülmecid ileAbdülaziz’insünnet

düğünlerinianlatmaktadır.Budüğünlervemuhtevası,düğünebizzatdavetedi-

len ve her iki düğünü de başından sonuna kadar bizzat izleyen, o günlerde

Tersâne-i ‰mire Müdürlüğü ve Harîr Nâzırlığı görevlerinde bulunan, aynı

zamanda önemli bir şair, bilgin ve devlet adamı olanMehmedLebîbEfendi

tarafındananlatılmıştır.LebîbEfendi’ninyazdığıbuSûrnâme’yegöreogünler-

deyirmiikiyaşlarındaolanMihrimâhSultan’ınMehmedSa‘îdPaşaileevlen-

mesi vesilesiyle yapılan düğün dokuz gün kadar sürmüş; on üç yaşlarındaki

ŞehzâdeAbdülmecidilealtıyaşlarındakiŞehzâdeAbdülaziz’insünnetdüğün-

leri ise sekiz gün kadar sürmüştür. Mihrimâh Sultan’ın evlenme düğünü 28

Nisan1836tarihindeÇarşambagünübaşlayarak9gündevametmişve6Mayıs

Perşembegünüsonaermiş;şehzadelerinsünnetdüğünüise11Mayıs1836Salı

günübaşlayarak8gündevametmişve18Mayıs1836Salıgünüsonaermiştir.

Padişah şehzadelerinin sünnet düğünleriyle kızlarının evlenme düğünleri

hakkındayazılanSûrnâmeler,anlattıklarıveönemverdiklerikonularaçısından

farklılıklargöstermektedir.HerSûrnâmeyazarıkendinceönemverdiğikonula-

rıönplanaçıkarıpdüğünsüresincecereyanedendiğerkonularafazladeğinme-

mişlerveyaokonulardanözetlebahsetmişlerdir.DolayısıylaherSûrnâmeyaza-

rının üslubu ve yer verdiği konular farklı olmakta, birinin ağırlık verdiği bir

konuya diğeri pek önem vermemekte, eserinde de fazla yer ayırmamaktadır.

LebîbSûrnâmesi’ninözelliğiisedüğünevedüğünsüresinceverilenziyafetele-

redavetedilenlerinisimlerininönplanaçıkarılmasıdır.BuSûrnâme’deİstanbul

içindenve taşradandüğünedavetedilen“sadrazam,şeyhülislam,Anadoluve

Rumelikazaskerleri,vezirler,paşalar,defterdarlar,kadılar,müderrisler,şeyh-

ler,paşalar,mutasarrıflar,mütesellimler,muhassıllar,imamlar,hatipler,müez-

zinler,hâfızlar,hattatlar,mektephocaları,hâfız-ıkütüpler, türbedârlar,askerî

erkân (binbaşı, ferîk, miralay, mîrlivâ vb.), kâtipler, müstahdemler, muhtelif

kalemlerdegörevlihalîfeler,gemikaptanları,esnafkethudâları,gayr-imüslim

esnafkethudâları,İstanbul’dabulunanyabancıdevletlerinsefirleri,hattaşehza-

delerleberabersünnetedilendevletinilerigelenlerininçocuklarıvs.”şahısların



isimleritekteksayılmakta,künyeleriverilmekte,otarihtehangigörevdebulun-

dukları da bir bir işaret edilmektedir. İşte bu yönüyleLebîbSûrnâmesi diğer

Sûrnâmelerdenfarklılıkarzetmektedir.BuSûrnâme’dekibilgilerdenyolaçıkıla-

rakodevirdeOsmanlı’nındevletgörevlilerinienküçükayrıntısınakadartespit

etmekmümkündür.BueserindiğerönemlibirözelliğideSûrnâmemetniiçeri-

sinde geçen “câmi, medrese, mahalle, tekke, dergâh, türbe, köşk, saray,

sâhilhâne, hamam vs.” gibi mekan isimleridir. Bu mekan isimleri de en ince

ayrıntısınakadarbueserdeverilmiştir.

Lebîb Sûrnâmesi’nin bilinen tek nüshası vardır. Biz, İstanbul Üniversitesi

KütüphanesiTY.6097numaradabulunanbunüshanıntranskripsiyonlumetnini

verereksonunadayukarıdabelirttiğimizşahısvemekanisimlerinigösterençok

ayrıntılıbirindeksekledik.Düğününgenişbirözetiniverdik,ayrıcabueserde

ön plana çıkan konulardan “Nişan, Çeyiz ve Gelin Alayı”, “‰teş İşleri,

Cambazların Gösterileri, Düğüne Davet Edilen Esnaf Teşkilatı, Mûsiki ve

OyuncuKolları,SünnetTörenivb.”konularıbaşlıklarhalindedetaylıbirşekil-

deinceledik.

Muhteşem bir düğün ve şenliği anlatmasının yanında Osmanlı’nın 1836

yılındakipanoramasınaveodönemdekidevletgörevlilerinedeönemliölçüde

ışıktutanbuönemlieseri,“SarayburnuKitaplığı”çerçevesinde“OsmanlıSaray

DüğünleriveŞenlikleri”serisinindördüncükitabıolarakyayımlayanÇamlıca

BasımYayınmensuplarınaminnetveteşekkürlerimisunuyorum.
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