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Arapça yazma eserlerle ilgili
çalışmalar yapan enstitü.
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yapılan Arap Birliği
bir kararla Arap Birliği Kültür Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak başlangıçta Ma'hedü ihyai'l-mahtGtat adıyla kuruldu. İlk müdürü Yusuf b.
Reşld el-Iş olup daha sonra bu görevi yapanlar arasında Selahaddin el-Müneccid,
enstitünün faaliyetine katılanlar içinde
Fuad Seyyid, Muhammed b. Tavlt et-Tancl, Muhammed Reşad Abdülmuttalib,
Abdülfettah Muhammed el-Hulv, Mahmud Muhammed et-Tanahl gibi tanın
mış ilim adamları bulunmaktadır.

1946'da Kahire'de

toplantısında alınan

25 Temmuz 1970'te Arap Birliği'nin
yeni kurulan kültür alt birimi Arap Birliği Eğitim Kültür ve Bilim Teşkilatı 'n a
(ALECSO) bağlandı . 1979'da Mısır'ın İsrail'
le Camp David Antiaşması'nı imzalaması
üzerine kuruluşundan itibaren Kahire'de
bulunan Arap Birliği Genel Sekreterliği ve
Eğitim, Kültür ve Bilim Teşkilatı ile birlikte üyeliği dondurulan Mısır'dan Tunus'a,
1981'de de Küveyt'e nakledildi ve yeni bir
çalışma programı hazırlandı. Mısır 1989'da Arap Birliği'ne dönünce Kahire'deki
enstitü Arap Birliği Eğitim Kültür ve Bilim Teşkilatı ' na bağlı olarak yeniden faaliyete başladı (ı 990). Irak'ın 1990'daki iş
gali sırasında bütün varlığı, Arap Birliği
Eğitim Kültür ve Bilim Teşkilatı ' na bağlı
el-Mevsu'atü'l-'Arabiyye'nin Bağdat'
taki merkezine taşınan ve faaliyeti durdurulan Küveyt'teki enstitü 1991 yılının
sonlarında Kahire'dekiyle birleştirildi.
Enstitünün kuruluş amacı, dünyanın
yerlerinde bulunan resmi ve özel
kütüphanelerdeki Arapça yazmal arın katalog l arını tek bir katalogda birleştirmek,
katalogu henüz hazırlanmamış yazmaların katalog larını hazırlamak, Arapça yazmaların mikrofilmini çekerek bunları
araştırmacıların istifadesine sunmak, değerli yazmaların tahkikli basımını gerçekleştirmek, yazmalarla ve bunların neşir
leriyle ilgili dergi çıkarmak. bu konularda
çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak, yazmalar hakkında tanıtma ve
çeşitli
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düzenlemek şeklinde be-

lirlenmiştir.

(bk. MA'HEDÜ'I-MAHTÜTATİ'I
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eğitme kursları

Arap Birliği, B irleşmiş Milletler Eğitim
ve Kültür Teşkilatı ile (UNESCO). Arapça
yazmaların mikrofilme alınmasıyla ilgili
nakdi yardım konusunda 1962'de bir anlaşma yapmış, 1963'te Mısır'da Darü'l-kütübi'l-Mısriyye ile ona bağlı el-Hizanetü'tTeymGriyye, Tal'at. Mustafa Fazı! , Halim,
Küle, Şinkitl, Zekiyye ve diğer birçok kütüphanede bulunan yazmaların önemli
bir kısmının mikrofilmi çekilerek arşivlen
miştir. Yazma eser veya mikrofilmierin
temini için Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin,
Fas, Tunus, Hindistan, İran, Türkiye, Yemen, Suudi Arabistan, Almanya, ispanya,
Portekiz, İngiltere, Rusya, İtalya ve Yugoslavya gibi birçok ülkeye heyetler gönderilmiştir. Enstitünün mikrofilmini aldı
ğı yazma eser sayısı 1971 yılı sonu itibariyle 30.000'e ulaşmıştı. Enstitünün Küveyt'e nakledilmesinin ardından bu mikrofilmler Kahire'de kaldığından yeni bir
arşiv oluşturulmuştur.

Enstitü, daha sonra mikrofilm arşivin
de bulunan yazmaların katalog çalışma
larına başlamıştır. Fuad Seyyid'in hazır
ladığı, tarih ve riyazl ilimlerle tabii ilimler
dışındaki konuları kapsayan ı. cilt (Kahire 1954) enstitünün 1950'ye kadar mikrofilme çektiği yazmaları ihtiva etmektedir. Katalogun tarihle ilgili yazmaları içine alan ll. cildinin ilk kısmını Lutfi Abdülbedi(Kahire 1956), iki (Kahire 1957) ve
üçüncü (Kahire 1959) kısımlarını Fuad
Seyyid hazırlamıştır. Dördüncü kısmı (Kahire 1970) hazırlayanın adı belirtilmemiş
tir. lll. cildin astronomi, astroloji ve mlkata dair yazmaları ihtiva eden ilk kısmını
Paul Kunitzsch (Kah i re 1958), tıp yazmalarını içeren ikinci kısmını İ brahim Şeb
bGh (Ka hi re ı 959) düzenlemiştir. Tıp katalogunun ikinci kitabı 1978'de yayımlan
mıştır. Fuad Seyyid'in hazırladığı üçüncü
kısım (Kahire 1960), riyaziyyata(hesap,
cebir, hendese). dördüncü kısım (Kahire
ı 963) kimya ve tabliyyata dairdir. Yine
Fuad Seyyid'in düzenlediği katalogun IV.
cildi (Kahire 1964) genel bilim -sanat konularındaki yazmaları kapsar. Enstitü daha sonra Fuact Seyyid'e ait ı. cil de (ı 954)
zeyiller yayımlamıştır. ı. cildin edebiyat
yazmalarının ikinci kısmını (ı 979) hazır
layanın adı zikredilmemiş , üçüncü bölümü (Kahire 1400/l 980). Münlr Muhammed el-Medeni, dördüncü (Kah i re ı 994 ),
beşinci (Kahire 1995) ve altıncı (Kahire
ı 996) kısımlarla nahiv yazmalarının ikinci kısmı (Kah i re ı 997) İ sam Muhammed

Şentl, fıkıh yazmalarına yapılan zeylin ilk
cüzü (Küveyt 1986) Abdülhaflz MansOr
ve Abbas Abdullah Künne tarafından hazırlanmıştır. Şentl, Paul Kunitzsch'in daha
önce düzenlediği katalogu da ilavelerle
yeniden neşretmiştir (Kah i re ı 999). Enstitünün Küveyt Kütüphanesi'ndeki hadis
mikrofilmleri katalogunu Abbas Abdullah Künne hazırlamıştır (I. cilt, Kahire
1997). Çeşitli ülkelerdeki yazma eser kütüphanelerinin kataloglarını yayımiayan
enstitü basılı klasik Arapça kitaplarla ilgili bir katalog da neşretmiştir (el-Mu'cemü 'ş-şamil li 't- türtişi'l-'Arabiyyi'l-matbü',
l-V, haz. Muhammed lsa Salihiyye, Kahire
1992-1995).

Enstitünün 19SS'te yayımlamaya baş
iki sayı çıkan Mecelletü'lMa'hedi'l-Ma{J.tı1tô.ti'l- 'Arabiyye adlı
dergi 1999'da XLIII. cil de ulaşmış olup
yayımı devam etmektedir. Dergide çeşitli kütüphanelerdeki Arapça yazmaların meselelerine, bunların tanıtılma
sına ve enstitünün etkinliklerine dair yazılar bulunmaktadır. A{J.bô.rü 't-türô.§i'l'Arabi adıyla on beş günde bir çıkarılan
dergide ise Arapça yazmaların neşirleri
hakkında bilgilere ve bazı yazmaların neşirlerine yer verilir. Enstitünün SO. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 21-22 Nisan 1996 tarihinde Kahire'de bir kongre
düzenlenmiş, sunulan tebliğ ve değer
lendirmeler dergide yayımlanmıştır (bk.
bi bl.).
ladığı, yılda

Ayrıca her yılın sonunda o yıl neşredi
len yazmalar, herhangi bir kütüphanede
mevcut olup da kataloglara girmemiş,
GAL, GAS vb. eserlerde yer almayan
yazmalara dair bir indeks yayımiayan
enstitü birçok önemli yazmanın neşrini
gerçekleştirmiştir. Otuza yakın yazma
müstakil kitap halinde, seksen kadarı da
dergide yayımlanmıştır (bir listesi için
bk. MMMA IKahireJ, XLI I 11417/1996J, s.
160-166). Zehebl'nin Siyeru a'lô.mi'n-nübelô.' adlı eseri, İbn ManzOr'un Mu{J.tô.rü'l-EgCini'si, İbn Paris'in Mücmelü'l-luga'sı, Mekki' b. Ebu Talib'in et- Tebşıra'sı,
Şemsüleimme es-Serahsl'nin Şerl).u's-Si
yeri'l-kebir'i, İbn Slde'nin el-Mul).kem'i,
Belazürl'nin Ensô.bü '1-eşrô.f'ı, Kerecl'nin
İnbô.tu'l-miyô.hi'l-{J.afiyye'si bunlar arasında zikredilebilir.
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İslam mimarisinin dini yapılannda
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özel kullanımları ola n
mekan birimlerine verilen ad.
_j

islam mabedierinde halifelerin, hükümveya bu iki niteliği şahsında birleştiren devlet başkanlarının maiyetleriyle birlikte namaz kılmasına tahsis edilen
birimler maksfire veya mahfi! olarak adlandırılmıştır_ Aslında İslam dininin özüne
ters düşen ve gerekAsr-ı saadet'te gerekse ilk üç halifenin zamanında görülmeyen bu uygulamanın ikinci halife Hz.
Ömer'in camide şehid edilmesi üzerine
emlrü'l-mü'minlnin hayatını güvenlik altına almak için başlatıldığı, ilk defa üçüncü halife Hz. Osman ' ın Medine'deki Mescid-i Nebev"i'de maksfire olarak adlandırı
lan, zemini yükseltilmiş ve çevresi kuşa
tılmış bir mahalde namaz kılmayı adet
edindiği bilinmektedir. Dört halife döneminin sona ermesi ve Emeviler'in saltanat kurumunu ihdas ederek hilafetle birleştirmeleriyle iyice güçlenen bu gelenek,
Emevller'in ardından İslam dünyasında
hakimiyet kuran diğer hanedanlarca da
devam ettirilmiştir_
darların

Anadolu Türk mimarisinde mahfi! uyerken örneği Divriğ i Kale Camii'nde görülmektedir (576/1180-81). B atı
duvarının kuzey ucundayer alan ve zeminden yüksek tutulmuş olan sivri kemerli kapı açıklığı yapının içinde bu yönde ahşap bir mahfilin varlığına işaret etmektedir. Niğde Alaeddin Camii'nde (620/
ı 223) kuzey yönde minarenin hemen yanında yer alan kapının içeride ahşap hatıllı mahfile açıldığı anlaşılmaktadır. Anadolu'da bu geleneğe bağlanan ve özgün
biçimiyle günümüze ulaşan en eski örnek
Divriği Ulucamii'ndedir (626/ 1229). Fevkanl ve ahşap olan bu mahfi! bağımsız
bir girişle donatılmış olup harimin güneydoğu köşesinde yer almaktadır. Anadolu'da Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına
gulamasının

paralel olarak tarih sahnesine çıkan beyliklerin hükümdarları tarafından yaptırı
lan camilerde de mahfi! geleneği devam
eder. Beylikler döneminin en eski örneği,
Eşrefoğulları'nın merkezi olan Beyşehir'
deki Eşrefoğlu Camii'nin (698/1299) güneybatı köşesinde teşhis edilir. Söz konusu mahfi! batı cephesinde bulunan bir
kapıya sahiptir_ Ancak bu kapıdan doğru
dan mahfile geçilmemekte, harime girildikten sonra sağda duvara yaslanan ahşap merdivenle mahfile ulaşılmaktadır.
Mahfi! fevkanl olarak tasarlanmış , duvarlara ve çatıyı destekleyen ahşap dikmelere oturan döşemesi , caminin bezemesiyle
uyum gösteren geometrik şebekeli ahşap korkuluklarla kuşatılmıştır. XIII. yüzyıla ait her iki örnek de cami içindeki konumları ve tasarımlarının ana hatlarıyla
Osmanlı döneminin hünkar mahfillerine
öncülük etmiştir.
İlhanlı Devleti'nin çöküşü ve Anadolu'da bu devletin enkaz ı üzerinde Eretnaoğlu Devleti'nin kuruluşu sırasında yaptırılan Niğde Sungur Bey Camii'nde (736/
133 5- 36) harimin kuzey duvarı , tonozları
taşıyan kemerierin üzengi hizasından
itibaren inceltilerek geriye (kuzeye) çekilmiş, kemerierin oturduğu payelerin
arasında kalan üç adet dikdörtgen planlı
alan mahfi! birimleri olarak değerlendi
rilmiştir. Bunlardan kuzeydoğudaki birim bağımsız bir girişle donatılmış olan
hükümdar mahfilidir. Kuzey cephesinin
solunda (doğu s unda) bu mahfile ait dikdörtgen açıklıklı küçük giriş bulunur.
Yüksekte kalan mahfi! kapısı sonradan
örülerek kapatılmış. duvara ankastre
olan merdiven de tıraşlanmıştır.

Beylikler dönemine ait başka camilerde
de bu tür mahfillerin tasarlandığı , ancak
sonradan beyliklerin Osmanlı Devleti'ne
katılması üzerine işlevlerini yitirip ortadan ka lktıki a nn a ili ş ki n b az ı izler teşhis
edilmektedir_ Mesela Karamanoğlu Beyliği yapılarından olan ve yirmi beş adet
dikdörtgen birimden meydana gelen Aksaray Ulucamii'nde (811 / 1408-1409) güneybatı köşesindeki birimde dikkati çeken
bazı mimari ayrıntılar burasının zamanın
da hükümdar mahfili olarak tasarlanmış
olabileceğine işaret eder. Söz konusu birimin batı duvarında cepheden bakıldı
ğında diğer tepe pencerelerinden daha
büyük. aslında kapı olduğu anlaşılan bir
açıklık bulunmakta, içeride bu açıklığın
eşik hizasında, bugün mevcut olmayan
bir ahşap katın kirişlerinin oturacağı konsol dizisi yer almaktadır.

Osmanlı mimarisi terminolojisinde
"hünkar mahfili" veya "mahfi l-i hümayfin"
olarak adlandırılan bu birimler padişah
ların cuma ve bayram namazlarını. ayrı
ca kandil gecelerinde yats ı namazlarını
bulundukları şehirde selatin camilerinden
birinde eda etmeleri söz konusu olduğundan daha ziyade Osmanlı başşehirle
rindeki camilerde görülmekt e, özellikle
Edirne ve İstanbul 'daki cami mimarisinin
önemli bir parçasını oluşturmaktadı r. Osmanlı camileri içinde hünkar mahfiline
sahip olduğu kesin olarak bilinen en eski
tarihli yapı Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed'in yaptırdığı Yeşilcami ' dir (822/ 141 9)
Yoğun çini bezemesiyle dikkati çeken
hünkar mahfili yapının kuzeyinde üst katın ekseninde yer almakta, zemin kattaki giriş eyvanının üstüne oturan ve loca
görünümü arzeden bu mekan bir Bursa
kemeriyle harime aç ı lmaktadır. Hünkar
mahfilini arkadan ve yanlardan kuşatan,
hükümdarın maiyetiyle harem halkına
mahsus olduğu anlaşılan toplam beş
adet birim kendi türünün ilk örneği olan
bir hünkar kasrı meydana getirir. Yeşilca
mi'deki bu düzenlemeye, hünkar kasırla 
rının giderek önem kazandığı ve büyüdüğü XIX. yüzyıldan itibaren istanbul camilerinde tekrar dönü l müş o l m a sı dikkat
çekicidir.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmed dönemine ( 1451-1481) ait hünkar mahfilleri ortadan kalkmış bulunduğundan
Osmanlı mimarisi tarihinde Bursa Yeşilcami ' dekinden sonra bilinen en eski
hünkar mahfili Edirne'deki Beyazıt Camii'nde (893/1488) yer almaktadır. Daha
sonra istanbul camilerinde teşhis edi-

Bursa Yesilcamii'nin hünkar mahfili
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