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el-MUK…BESÂT

Rûmî, Vehb b. Ayþ gibi müslüman, hýris-
tiyan, yahudi ve Sâbiî âlim ve düþünürle-
rinin çeþitli konularý nasýl bir hoþgörü ve
hürriyet ortamýnda tartýþtýklarýný göster-
mesi bakýmýndan önemlidir.

Arap edebiyatýnda Câhiz’den sonra en
parlak üslûp sahibi olan Tevhîdî, “filozof-
larýn edibi ve ediplerin filozofu” olarak ta-
nýnmýþsa da (Keilani, s. 45) kendine has
felsefî bir görüþ ortaya koymayýp sadece
aktarýcý konumunda kaldýðý için onu filo-
zof deðil baþarýlý bir felsefeci ve çaða ta-
nýk olan bir kültür tarihçisi saymak daha
doðru olur. Tevhîdî, el-Mušåbesât’ta kla-
sik felsefenin bütün disiplinlerine ait bir-
çok problemi kendine has þairane bir üs-
lûpla gündeme getirir. Onun felsefî me-
selelere yaklaþýmýndaki hâkim rengin Ye-
ni Eflâtuncu doktrin olduðu görülür. An-
cak problemlerin sistematik incelenmesin-
den ziyade söz ve üslûp güzelliði ön plan-
da tutulduðundan eser felsefî olmaktan
çok hikemiyat türündeki literatürü hatýr-
latmaktadýr. Bu açýdan bakýldýðýnda, “Fâ-
râbî’ye göre rasyonel düþüncenin eseri
olan bir problem Sicistânî’nin topluluðun-
da üzerinde parlak konuþmalar yapýlan bir
konu mahiyetini almýþtýr” (de Boer, s. 157)
þeklindeki görüþe hak vermek gerekir.

el-Mušåbesât felsefî terimlere geniþ
yer vermesi açýsýndan ayrý bir öneme sa-
hiptir. Meselâ 90. mukabesede yakýndan
tanýdýðý Ebü’l-Hasan el-Âmirî’den oldukça
fazla felsefî fragman naklettikten sonra
(s. 270-282) 91. mukabesede 121 felsefe
teriminin tarifine yer verir; bunlarý, gra-
merciler dahil olmak üzere dönemin bir-
çok âlimine göstererek onlarýn bu konu-
daki eleþtirilerini almak istediðini, niha-
yet hocasý Sicistânî’nin, “Temelde anlamý
veriyorsa ifadedeki kusura aldýrma” de-
mesi üzerine bu terimlere kitabýnda ayrý
bir bahis ayýrdýðýný anlatýr (a.g.e., s. 282-
300). Tevhîdî hocasýnýn yanýnda, sonradan
Batlamyus’a isnat edildiði ve VIII. yüzyýl-
da Arapça’ya çevrildiði sanýlan Kitâbü’¦-
¡emere’den söz edince Sicistânî, zamaný-
nýn elverdiði ölçüde fizik ve metafizikle il-
gili hikemiyat türünden 100 fragmaný ona
yazdýrýr; o da altmýþ ikinci mukabeseyi bu
konuya tahsis eder (a.g.e., s. 200-217).
Bunlar felsefî açýdan olduðu gibi kültür ta-
rihi açýsýndan da önem taþýmaktadýr.

Tam nüshasý Leiden Üniversitesi Kütüp-
hanesi’nde (Bibliothecae Academia Lug-
duno Batava, nr. 1443) bulunan eser, ilk
defa Mirzâ Hüseyin eþ-Þîrâzî tarafýndan
taþbaský tekniðiyle yayýmlanmýþtýr (Bom-
bay 1306). Hasan es-Sendûbî bu baskýda

tesbit ettiði hatalarý düzelterek ikinci bir
neþrini gerçekleþtirmiþse de (Kahire 1347)
bu baskýda da bazý hatalar bulunmakta-
dýr. Tevhîdî üzerine yüksek lisans tezi ha-
zýrlayan (1949) Muhyiddin farklý aralýklar-
la el-Mušåbesât’ýn bazý bölümlerini ya-
yýmlamýþ (Abdülemîr el-A‘sem, s. 197-
200), eserin ilmî neþrini Muhammed Tev-
fîk Hüseyin yapmýþtýr (Baðdat 1970, 1989).
Ayrýca Daniel Watrigant Al-Muqåbasåt
d’Ab† Hayyån al-Tawh¢d¢ adýyla iki cilt-
lik doktora çalýþmasý hazýrlamýþ olup (Uni-
versite de Paris IV-Sorbonne, 1974) II. cil-
di eserin edisyon kritiðinden ibarettir, fa-
kat bu çalýþma yayýmlanmamýþtýr. Ali Þe-
lak’ýn gerçekleþtirdiði neþir ise (Beyrut
1986) Muhammed Tevfîk Hüseyin’in neþ-
rine yeni bir katkýda bulunmamýþtýr.
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Hz. Peygamber’le
diðer bazý peygamberlere,

sahâbe ve Ýslâm büyükleriyle
Haremeyn’e ait eþya.

˜ ™

Önemli bir kýsmý Yavuz Sultan Selim’in
Mýsýr’ý fethi sýrasýnda ve daha sonra ora-
dan getirilenlerden, bir kýsmý devlet yet-
kililerinin satýn almasýyla oluþan, bir kýsmý
da Ýngilizler’in eline geçmemesi veya her-
hangi bir yaðmaya uðramamasý için Türk
askerleri Hicaz’dan çekilirken Medine mü-
dafii Fahreddin Paþa’nýn (Türkkan) Ýstan-
bul’a göndermesiyle Topkapý Sarayý’na in-
tikal eden mukaddes eþyanýn (emânât-ý
mübâreke, emânât-ý mukaddese) 605 ade-
di Mukaddes Emanetler Dairesi’nde, bazý-
larý da hazine, silâh, kumaþ ve kütüphane
bölümlerinde bulunmaktadýr.

Hz. Peygamber’e ait olan veya onun ta-
rafýndan kullanýlan eþyayý sahâbîler ve ar-

dýndan gelen nesiller büyük bir titizlikle
korumuþlardýr. Buhârî, “Hz. Peygamber’in
zýrhý, asâsý, kýlýcý, bardaðý ve mührü gibi
taksiminden söz edilmeyen ve kendisinden
sonraki halifelerce kullanýlan eþyasý ve ve-
fatýndan sonra sahâbe ve diðerlerinin te-
berrük edegeldikleri saçlarý, ayakkabýlarý,
kap kacaðýna ait bab” adý altýnda bir baþ-
lýk açmýþtýr (“Farçü’l-pumus”, 5). Bazý ri-
vayetlerden Ümmü Seleme’de onun bir
miktar saçýnýn (Buhârî, “Libâs”, 66), Hz.
Âiþe’de bir hýrkasýnýn (Müsned, VI, 348;
Müslim, “Libâs”, 10) bulunduðu ve insan-
larýn bunlardan, Hz. Ya‘kub’un aðlamak-
tan görmez hale gelen gözlerinin Hz. Yû-
suf’un gömleðini sürmesiyle iyileþmesi ör-
neðinden hareketle (Yûsuf 12/93, 96) þifa
ve teberrük amacýyla kullandýklarý öðrenil-
mektedir. Sahâbe, Resûlullah’ýn týraþ sýra-
sýnda saç ve sakalýndan kesilen telleri mu-
hafaza etmiþtir; bunlarýn bir tekine sahip
olmayý bütün dünyaya deðiþmeyeceðini
söyleyenler vardýr (Buhârî, “Vudû,”, 33). Hi-
lâfet konusunda ihtilâf çýkýnca Emevîler
insanlarý kendilerine baðlamak için Hz.
Peygamber’in minberi, hýrkasý ve sancaðý
gibi bazý eþyasýna sahip olmak istemiþler,
bu arada Muâviye sonralarý hilâfet sem-
bollerinden biri haline gelen hýrkasýna
20.000 dirhem ödemiþtir (DÝA, XVII, 375).
Ömer b. Abdülazîz’in, odasýnýn yanýndaki
odada yer alan Resûl-i Ekrem’e ait hurma
liflerinden örülmüþ bir serir, içi hurma li-
fiyle doldurulmuþ deri bir yastýk, yorgan
olarak kullandýðý kadife bir örtü, büyükçe
bir tabak, bir su tasý, bir elbise, bir el deðir-
meni ve bir sadaðý ziyaretine gelen Ku-
reyþliler’e gösterdiði rivayet edilir. Son
Emevî halifesi II. Mervân’ýn hizmetinde

Topkapý Sarayý’ndaki hýrka-i saâdet (iç mahfaza, Envanter nr.

21/2)
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bulunanlardan biri, onu öldüren Âmir b.
Ýsmâil’e kendisinin baðýþlanmasý karþýlý-
ðýnda Hâþimoðullarý’nýn eline geçmemesi
için saklanan bu eþyanýn yerini göstermiþ
ve çýkarýlan eþya onun tarafýndan Ebü’l-
Abbas es-Seffâh’a teslim edilmiþtir (Mes-
‘ûdî, III, 246-247).

Abbâsîler’e intikal eden ve Hülâgû’nun
Baðdat’ý iþgali sýrasýnda Mýsýr’a kaçan Ab-
bâsî hânedaný mensuplarý tarafýndan bir-
likte götürülen hâtýra eþya Yavuz Sultan
Selim’in Mýsýr’ý fethiyle Osmanlýlar’ýn eline
geçmiþtir. Evliya Çelebi’nin verdiði bilgiye
göre bu eþya, Kansu Gavri’nin Osmanlýlar
karþýsýnda maðlûp olmasý halinde gemi-
lere yükletilerek Maðrib’e kaçýrýlmasý için
Ýskenderiye Kalesi’nde bekletilen Mýsýr ha-
zinesi arasýnda bulunmuþtur ve þunlardan
ibarettir: Üzerinde aslan tasviri ve kûfî
hatla “nasrun minellah” yazýsý olan kýrmý-
zý bir sancak, mücevher kakmalý bir kutu
içinde Hz. Peygamber’in Uhud Gazvesi’n-
de kýrýlan diþi (dendân-ý saâdet), bir tutam
lihye-i saâdet (sakal-ý þerif), sürmedan ve
mili, hurma lifinden örülerek içi ziftle sý-
vanmýþ bir adet abdest ibriði, sanavber
aðacýndan bir tesbih, bir kýta þimþirden
nalýn, bir asâ, pâpûþ-ý þerif, iki kýta hýrka-i
þerif, hurma lifi, sarýya mâil beyaz pamuk-
lu ince dokuma bir hil‘at, bir kara kýlýç, bir
deve yünü kuþak, bir deve yünü ridâ, bir
deve yünü destâr-ý þerif ve beyaz sûzenî
arakýyye. Bunlar iç içe altýn sim iþlemeli
bohçalara sarýlmýþ ve üzerlerine “Hâzâ

muhallefâtü Resûlillah” yazýlmýþtý. Evliya
Çelebi, Yavuz Sultan Selim’in bunlarý yüzü-
ne gözüne sürüp “Þefâat yâ Resûlellah”
diyerek bizzat mühürlediðini belirtir. Bu
bohçalarla birlikte Hz. Yûsuf’a izâfe edi-
len bir sarýk, bir býçak, bir güneþ saati ve
dört halifenin kýlýçlarý gemiyle Ýstanbul’a
yollanmýþtýr (Seyahatnâme, X, 122-124).
Evliya Çelebi tarafýndan emanetler arasýn-
da sayýlan sancak-ý þerifin yine Mýsýr’dan,
fakat Kanûnî Sultan Süleyman döneminde
getirildiði de söylenmektedir (Daniþmend,
II, 43). Mýsýr’ýn fethinin ardýndan Memlük-
ler’in nüfuzu altýnda olan Haremeyn de
Osmanlý hâkimiyetini tanýmýþ ve Mekke
Emîri Þerîf II. Berekât b. Muhammed el-
Hasenî, Kâbe’nin anahtarlarýyla birlikte ya-
nýnda muhafaza ettiði bazý mukaddes eþ-
yayý Kahire’de bulunan padiþaha gönder-
miþtir. Bunlarýn halen mevcut mukaddes
emanetlerin hangileri olduðu bilinmemek-
teyse de daha çok Haremeyn’e ait eþya
arasýnda bulunmalarý muhtemeldir. Hz.
Peygamber’e ve ashaba izâfe edilen bir
kýsým eþya ile Kâbe anahtarlarý, Hacerü-
lesved mahfazasý, altýn oluk gibi emanet-
ler de sonradan Ýstanbul’a yollanmýþtýr.
Seyyid Lokmân’ýn Þehinþâhnâme (ÝÜ Ktp.,
FY, nr. 1404, vr. 23a-25a) ve Zübdetü’t-te-
vârîh (TSMK, Hazine, nr. 1321, vr. 102b)
adlý eserlerinde anlattýðýna göre Resûlul-
lah’ýn Uhud Gazvesi’nde kullandýðý ve da-
ha sonra Hz. Ömer’e hediye ettiði, sýrasýy-
la Emevîler, Abbâsîler ve Sultan Baybars
el-Bundukdârî’nin eline geçen kýlýç Ýstan-
bul’a getirilerek III. Murad’a sunulmuþtur.

Halen müzede korunan ve bir kýsmý ser-
gilenen eþyanýn en önemlileri þunlardýr:
Hýrka-i saâdet. Kâ‘b b. Züheyr’in Ýslâm’a
girerken huzurunda söylediði kasideyi çok
beðenen Hz. Peygamber’in, sýrtýndan çý-
karýp kendisine bizzat giydirdiði hýrkadýr
(bürde). Söz konusu kasideye de, bugün

bulunduðu Mukaddes Emanetler Daire-
si’ne de diðer adýný veren hýrka Resûlul-
lah’ýn en önde gelen emaneti sayýlmakta-
dýr (bk. HIRKA-i SAÂDET). Sancak-ý þerif
(livâ-i saâdet). Hz. Peygamber’in “Ukab” ad-
lý sancaðý olduðu sanýlan asýl sancak-ý þe-
rif zamanla yýpranarak âdeta toz ve kýrýn-
tý yýðýný haline geldiðinden yeþil atlas bir
torba içinde, Osmanlýlar tarafýndan yapý-
lan ve ordunun baþýnda büyük seferlere
götürülen yeni bir sancak-ý þerifle birlikte
gümüþ bir sandýk içinde muhafaza edil-
mektedir (nr. 21/19; geniþ bilgi için bk.
Aydýn, s. 70-84). Nâme-i saâdetler. Mu-
kavkýs’a (nr. 21/174), Ahsâ Valisi Münzir
b. Sâvâ’ya (nr. 21/397), peygamberlik id-
diasýnda bulunan Müseylimetülkezzâb’a
(nr. 21/169) ve Gassânî Emîri Hâris b. Ebû
Þemir’e (nr. 21/674) gönderilen bu mek-
tuplar malzeme ve yazý karakteri bakýmýn-
dan ayný bölümde muhafaza edilen, vahiy
kâtiplerinin deri üzerine yazdýðý Kur’an sû-
relerine (Kadr [nr. 21/674], Tekâsür [nr. 21/
293], Hümeze [nr. 21/395], Tebbet [nr. 21/
294]) benzemektedir. Hz. Osman’ýn mus-
hafý. Hz. Osman’a nisbet edilen mushaf
(Hýrka-i Saâdet, nr. 32) her ne kadar bü-
yük bir tarihî deðer taþýmaktaysa da yazý
karakteri ve tezyinatý bakýmýndan Hz. Os-
man’dan biraz daha sonraya ait olduðu-
nu düþündürmektedir. Dendân-ý saâdet.
Resûl-i Ekrem’in Uhud Gazvesi’nde kýrý-
lan diþinin parçasýdýr ve VI. Mehmed ta-
rafýndan yaptýrýlan murassa‘ bir kutu için-
de muhafaza edilmektedir (bk. DENDÂN-ý
SAÂDET). Sakal-ý þerifler (lihye-i saâdet-
ler; nr. 21/35, 402, 457). Hz. Ebû Bekir’e
izâfe edilen bir sakal teli ile birlikte (nr. 21/
462) özel cam mahfazalarda korunmak-
tadýr. Ancak bunlardan bazýlarýnýn birkaç
bukle yapacak derecede uzun olmasý, Re-
sûlullah’ýn sakalýný bir tutamdan fazla uzat-
mamasýna karþýlýk saçlarýný zaman zaman
omuzlarýna kadar uzattýðý bilgisi göz önü-
ne alýndýðýnda sakal deðil saç teli olduðu-
nu göstermektedir (resim için bk. a.g.e., s.

Kadeh-i þerif (TSM, Envanter nr. 21/37)

Hýrka-i saâdet sandýðý (TSM, Envanter nr. 21/9)

Hacerülesved’in

deðiþtirilen

altýn mahfazasý

(TSM, Envanter

nr. 2/352)
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103-105). Kavs-i saâdet (kemân-ý peygam-
berî; nr. 21/69). 118 cm. uzunluðunda bir
yay olup kamýþ cinsi boðumlu bir aðaç-
tandýr; altýn yaldýz ve savat süslemeli gü-
müþ mahfazasý I. Ahmed tarafýndan yap-
týrýlmýþtýr. Asâ-i Nebevî (nr. 21/66). Hz.
Peygamber’e izâfe edilen 148 cm. uzunlu-
ðunda ve altýgen kesitinde olan asâ, hak-
kýndaki kayda göre Ravza-i Mutahhara’-
nýn imarý sýrasýnda deðiþtirilen ahþap ak-
samdan yapýlmýþ ve teberrüken muhafa-
za edilmiþtir; uçlarýnda biri daha uzun to-
puzlu gümüþ geçmeler bulunmaktadýr.
Dikdörtgen kesitli bir baþka asâ da ayný
þekilde Kâbe’nin tamiri esnasýnda yapýl-
mýþtýr ve uçlarýndaki gümüþ geçmeler sa-
vat yazýlýdýr. Na‘leyn-i saâdet (na‘leyn-i þe-
rîfeyn). Hz. Peygamber’e nisbet edilen ayak-
kabýlardýr (bk. NA‘L-i ÞERÝF). Kadem-i þe-
rifler (nakþ-ý kadem-i saâdet). Hz. Peygam-
ber’e izâfe edilen ayak izleridir (bk. KA-
DEM-i ÞERÝF). Mühr-i saâdet (nr. 21/167).
XIX. yüzyýlda Baðdat’ta bulunarak Ýstan-
bul’a gönderilen dikdörtgen yüzük taþý
þeklindeki kýrmýzý akik mührün üzerinde
“Muhammed resûlullah” yazýlýdýr. Ancak
Hz. Peygamber’in mektuplarýnda baskýsý
bulunan asýl mühr-i saâdet olmayýp (Hz.
Osman tarafýndan kuyuya düþürülmüþtür;
bk. BÝ’RÝERÎS) sonradan yapýlmýþ bir kop-
yasýdýr. Kadeh-i þerif (nr. 21/37). Sahâbîler,
Resûl-i Ekrem’in kullandýðý kendisine ait
olmayan eþyayý da muhafaza etmiþtir. Bu-
nun bir örneði, Ömer b. Abdülazîz’in ko-
ruduðu eþya arasýnda bulunduðu sanýlan
bu su tasýdýr. Bir gün Hz. Peygamber Be-
nî Sâide gölgeliðinde otururken on beþ ya-
þýndaki Sehl b. Sa‘d’dan su istemiþ, Sehl
de ona su verdiði aðaç tasý saklayýp daha
sonra bunu kendisinden isteyen Ömer b.
Abdülazîz’e hediye etmiþtir (Buhârî, “Eþ-

ribe”, 30; Müslim, “Eþribe”, 88). Birkaç el
deðiþtiren tas gümüþle kaplanarak üze-
rine o zamana kadarki hikâyesini anlatan
yazý þeritleri kazýnmýþtýr. Teyemmüm taþý
(nr. 21/676). Müze kayýtlarýnda Hz. Pey-
gamber’in gazâ sýrasýnda teyemmüm için
kullandýðý belirtilen, milâttan önce VII.
yüzyýl Yeni Asur dönemine ait çiviyazýlý bir
tablettir. Ancak esasen küçüklüðü (9 × 4 ×
2 cm.) sebebiyle teyemmüme uygun ol-
mayan, güneþte kurutulmuþ bu kil table-
tin mübarek emanetler arasýna eþyanýn
saray içindeki nakilleri sýrasýnda yanlýþlýkla
karýþtýðý anlaþýlmaktadýr (Çýð, s. 99). Hz.
Fâtýma’nýn gömleði (kamîs-i fahrü’n-nisâ;
nr. 21/464). Sonraki dönemlerde üzerine
nesih hatla âyet ve vefkler yazýlmýþ iþle-
mesiz, sade bir iç gömleðidir. Hz. Fâtýma’-
nýn hýrkasý (nr. 21/459). Kýrým Hanlarý sü-
lâlesinden Fâtýma Sultan’ýn terekesi ara-
sýnda bulunup Ýstanbul’a getirilmiþ deve-
tüyü rengi yünlü kumaþtan mavi astarlý,
göðsü örme düðmeli, yakasýz, geniþ kol-
lu, feraceyi andýran iþlemesiz sade bir hýr-
kadýr. Hz. Hüseyin’in gömleði (kamîs-i sey-
yidü’þ-þühedâ; Envanter nr. 21/74). Beyaz
kalýnca bir kumaþtan, kýsa kollu ve yaka-
sýzdýr; ön açýklýðýnda sekiz yuvarlak düð-
me bulunmaktadýr. Hz. Hüseyin’e ait elbi-
se parçasý (Envanter nr. 21/479). Üzerinde
kan lekeleri bulunan bir hýrkaya ait olma-
sý muhtemel kumaþ parçasýdýr. Hz. Mû-
sâ’nýn asâsý (nr. 21/65). 122 cm. uzunlu-

ðunda ucuna yakýn bir yerden budaklý düz-
gün bir aðaç dalýdýr. Hz. Yûsuf’un sarýðý
(nr. 21/89). Yavuz Sultan Selim’in Mýsýr’ý
zaptettiðinde bir süre kullandýðý ve ondan
sonraki bazý padiþahlarýn cülûs merasim-
lerinde giydikleri, kahverengi kadife kü-
lâh üzerine sarýlmýþ beyaz tülbent sarýktýr.
Hz. Ýbrâhim’in (veya Hz. Nûh’un) tenceresi
(nr. 21/465). Silisli granitten oyularak ya-
pýlmýþ ve yontu izleri tesviye edilmeden
býrakýlmýþ 12 cm. yüksekliðinde, 22 cm.
aðýz çapýnda ve dibi aðzýndan geniþ ka-
zan formunda küçük bir taþ kaptýr. Silin-
dir þeklindeki kutusu üzerinde yer alan ka-
yýttan mukaddes emanetler arasýna 1058
(1648) yýlýnda girdiði öðrenilmektedir. Hz.
Yahyâ’nýn kol ve kafa tasý kemikleri (nr.
2/2742). Kol þeklinde altýn yaldýzlý gümüþ
bir mahfaza içinde korunan kurumuþ bir
kol ve yuvarlak bir murassa‘ mahfaza için-
de saklanan bir kafa tasý parçasýndan iba-
rettir. Fâtih Sultan Mehmed döneminde
(1451-1481) saraya intikal etmiþ, ardýn-
dan Cem Sultan’ý ellerinde tutmalarý için
Rodos þövalyelerine gönderilmiþ, daha
sonra da korunduðu Lefkoþe Kalesi’nde
bulunarak 993’te (1585) tekrar Ýstanbul’a
getirilmiþtir (Aydýn, s. 158-159). Süyûf-i
mübâreke. Ýkisi Hz. Peygamber’e (nr. 21/
129, 130), biri Hz. Dâvûd’a (nr. 21/137), bi-
ri Hz. Ebû Bekir’e (nr. 21/131), üçü Hz.
Ömer’e (nr. 21/132, 133, 134), beþi Hz.
Osman’a (nr. 21/135; 1/203, 204, 298; 2/
3775), biri Hz. Ali’ye (nr. 21/138), dördü
Hâlid b. Velîd’e (nr. 21/144, 145, 146, 147),
ikisi Muâz b. Cebel’e (nr. 1/ 299, 301), biri
Ammâr b. Yâsir’e (nr. 21/ 149), biri Ca‘-
fer-i Tayyâr’a (nr. 21/143), biri Zübeyr b.
Avvâm’a (nr. 21/140), biri Sa‘d b. Ubâde’ye
(nr. 1/110), biri Dýrâr b. Ezver’e (nr. 1/207),
biri de Hz. Ali’nin torunu Zeynelâbidîn’e
(nr. 21/139) nisbet edilen kýlýçlarýn ikisi
(nr. 21/142, 148) isim vermeden sadece sa-
hâbe kýlýcý olarak kayýtlara geçirilmiþtir.

IV. Murad ve I. Ahmed zamanlarýnda yenilenen Kâbe olukla-

rý (TSM, Envanter nr. 21/722, 230)

Hz. Ýbrâhim’in taþtan kazaný ve mahfazasý (TSM, Envanter

nr. 21/465)

Vahiy kâtipleri tarafýndan deri üzerine yazýldýðý tahmin edi-

len Tekâsür sûresi (TSM, Envanter nr. 21/393)
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Ayrýca Resûlullah’ýn kâtibi Ebü’l-Hasan’a
izâfe edilen bir kýlýcýn da (nr. 21/ 141) yine
Hz. Ali’ye ait olmasý gerekir; çünkü bu kün-
yeyi taþýyan kâtip Hudeybiye Antlaþmasý’-
nýn metnini kaleme alan Hz. Ali’dir. Bir
kýsmý silâh bölümünde bulunan kýlýçlara
sonradan çoðu murassa‘ kabza ve kýnlar
yapýlmýþtýr.

Mukaddes emanetlerin bir bölümü de
Haremeyn’e, özellikle Kâbe’ye ve Resûlul-
lah’ýn kabrine ait olanlardýr. Bunlar arasýn-
da Kâbe’nin kilit ve anahtarlarý (meselâ
bk. nr. 21/16; 2/ 2293; 2/2666), Hacerüles-
ved mahfazalarý (nr. 2/2521), Tövbe kapýsý
kanadý (nr. 21/128), Kâbe oluklarý (nr. 21/
722, 21/230), Kâbe’nin kapýsýnýn ve Rav-
za-i Mutahhara’nýn örtüleri (nr. 24/30, 46,
798; 21/94, 103), minber-i þerif sancaklarý
(nr. 21/96), Hz. Peygamber’in kabrine ait
örtüler (nr. 21/116, 123) ve toprak (nr. 21/
58), Hz. Ebû Bekir’in, Hz. Fâtýma’nýn ve Hz.
Ömer’in kabir örtüleri (nr. 21/119, 121,
122) yer almaktadýr. Mukaddes emanet-
ler arasýnda ayrýca Hz. Fâtýma’ya nisbet
edilen çok sonraki dönemlere ait bir sec-
cade, bir duvakla (?) Kerbelâ topraðý, Vey-
sel Karanî’nin külâhý ve Ýmâm-ý Âzam’ýn
cübbesiyle birçok eþya daha bulunmak-
tadýr.

Mukaddes emanetlerin bir kýsmý önce-
leri Hazîne-i Hümâyun’da muhafaza edilir-
ken II. Mahmud döneminde (1808-1839)
Has Oda Kasrý’na alýnmýþtýr. Buranýn te-
mizliði, buhurlanmasý ve korunmasý gibi
iþler için en büyük zâbitleri has odabaþý
olan kýrk kadar hizmetli görev yapýyordu.
Bizzat padiþah da kendisini bu görevliler-
den biri kabul eder, hýrka-i saâdet sandý-
ðýnýn ve bulunduðu odanýn anahtarýný ya-
nýnda tutardý. I. Dünya Savaþý esnasýnda
düþman eline geçer korkusuyla Konya’ya
taþýnan mukaddes eþya Cumhuriyet dö-
neminde de büyük saygý görmüþ ve II.
Dünya Savaþý sýrasýnda Niðde’ye götürül-
müþtür..

Hz. Peygamber’le ilgili eþya ashaptan
itibaren müslümanlar tarafýndan büyük
saygý görmüþ ve bereketi umulmuþtur.
Ýslâm âlimleri de mukaddes emanetlere

gösterilen saygý, teberrük ve tevessülün
mahiyetini tartýþmýþlardýr. Bazýlarý teves-
sül ve teberrükü ayýrmýþlar, teberrükü
olumlu, tevessülü olumsuz karþýlamýþlar-
dýr. Zehebî bu eþyaya saygý göstermeyi Hz.
Peygamber’i sevmenin iþareti sayar (A£lâ-
mü’n-nübelâß, IV, 42-43). Bazý âlimler ise
bunu mushafýn cildine ve yapraklarýna
gösterilen saygýya benzetirler.
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Topkapý Sarayý bünyesinde
mukaddes emanetlerin

muhafaza edildiði
ve sergilendiði bölüm.

˜ ™

Topkapý Sarayý kompleksi içinde üçün-
cü avluyu oluþturan Enderun Meydaný’nýn
kuzeybatý köþesinde yer alýr. Kare planlý
bir zemin kat üzerine yapýlmýþ uzun bir

Hýrka-i

saâdetin

Eðri

seferinde

III. Mehmed’in

önünde

baþ üzerinde

götürülüþünü

tasvir

eden

bir minyatür

(Tâlikîzâde

Subhi

Çelebi,

Eðri Fetihnâmesi,
TSMK,

nr. H 1609)

Hz. Dâvûd’a

nisbet

edilen

kýlýç

(TSM, Envanter

nr. 2/137)

Hz. Dâvûd’a 

nisbet 

edilen kılıcın 

kabza kısmı 

(TSM, Envanter 
nr. 2/137)


