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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 kompleksi içinde üçün-
cü avluyu oluþturan Enderun Meydaný’nýn
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sofaya bitiþik iki oda ile sonradan bunla-
ra ilâve edilen birkaç odadan oluþur. Tay-
yarzâde Atâ Bey’in verdiði bilgiye dayaný-
larak binanýn mukaddes emanetlerin mu-
hafazasý için Yavuz Sultan Selim tarafýn-
dan inþa ettirildiði belirtilirse de Fâtih Sul-
tan Mehmed döneminden kalma Çinili
Köþk’ün bodrum katý ile benzerliði ve ha-
len mevcut bazý ahþap iþlerinde Fâtih’in
adýnýn bulunmasý binanýn onun zamanýn-
da yapýldýðýný göstermektedir. Yapý zaman-
la tamir, tâdil ve ilâvelerle birtakým deði-
þikliklere uðramýþtýr. Mukaddes emanet-
ler Osmanlýlar’a intikal edince önceleri Ha-
rem-i Hümâyun’a konulmuþken sonradan
padiþahýn kendisiyle görüþmeye gelenleri
kabul ettiði arzhâne, padiþahýn dinlendi-
ði bitiþiðindeki Has Oda ve bunlara uzun
sofayla birlikte kare planlý bir dörtlü oluþ-
turan Has Oda, Has Oda Kasrý ve sultanýn
kýþ odasý olarak da bilinen yapý, bilhassa
II. Mahmud’un saltanatý sýrasýnda tama-
men mukaddes emanetlere tahsis edile-
rek Hýrka-i Saâdet, Emânât-ý Mukaddese
veya Mukaddes Emanetler Dairesi olarak
anýlmýþtýr. XVII ve XVIII. yüzyýl Osmanlý kay-
naklarýnda buradan Hýrka-i Saâdet Odasý
diye bahsedilirken XIX. yüzyýl baþlarýnda
Tayyarzâde Atâ daireyi, “ridâ-yý þerif beyt-i
münîfi” ve “hýrka-i saâdet beyt-i mebrû-
kesi” gibi ifadelerle anar (Târih, I, 93 vd.).

Mukaddes Emanetler Dairesi’nin aslýný
oluþturan Has Oda Kasrý, önceleri Hasoda-

lýlar Koðuþu olarak kullanýldýðý tahmin edi-
len biri çapraz, diðerleri beþik tonozlarla
örtülmüþ yine kare planlý bir zemin kat
üzerine oturmaktadýr. Buradan kýrk ba-
samaklý bir merdivenle daireye çýkýlmak-
taydý. Alt katýn zemini Enderun avlusun-
dan 9,5 m. kadar aþaðýdadýr. Binanýn Ha-
liç cephesi saçak ve füruþ sistemleri son-
radan bozularak bir teras ve çift sýra sü-
tunlu kubbe ve çapraz tonozlarla örtülü
revaklar yapýldýðýndan koðuþ olan alt ka-
tý kapanmýþ ve bir bodrum görünümü al-
mýþtýr.

Daire dýþtan yaklaþýk 23,5 × 23,5 m. eba-
dýnda olup geniþ bir kemerle ayrýlan iki bö-
lümlü bir sofa ve iki odadan meydana ge-
lir. Dýþ duvarlar genellikle 1,5 m. civarýn-
da, odalarý ve sofayý ayýran eksen duvarla-
rý ise yaklaþýk 3,10 metredir. Sofa ile Des-
timâl Odasý arasýndaki duvar 1,90 m. olup
diðerlerinden farklýlýk arzeder. Has Oda
Kasrý dört kubbe ile örtülmüþtür. Bunlar-
dan hýrka-i saâdetin bulunduðu köþedeki
asýl Has Oda’nýn (Taht Odasý) kubbesi ze-
minden yaklaþýk 16,70 m., diðerleri 15’er
m. yüksekliktedir. Enderun Meydaný’n-
dan buraya, alýnlýðýnda III. Ahmed’in hat-
týyla kelime-i tevhidin yer aldýðý yayvan ke-
merli bir kapýdan girilir. Kapýnýn iki yanýn-
da çinilerle kaplý dýþ duvara simetrik ola-
rak yerleþtirilmiþ mermer iki levhada tuð-
ra þeklinde saðda “cihan mâliki hâkan-ý
emced”, solda “þeriat sâliki Sultan Ahmed”

ibareleri yazýlýdýr. Sofa, geniþ bir kemerin
ikiye ayýrdýðý pandantiflerle geçiþi saðla-
nan ve aydýnlýk fenerli olan iki kubbe ile
örtülüdür; öndeki kubbeli birimin ortasýn-
da fýskýyeli mermer bir þadýrvan yer aldý-
ðý için “þadýrvanlý sofa” diye anýlmaktadýr.
Eni 9 metreye yaklaþan sofanýn arka kýs-
mýnda yüksekliði 44 cm., geniþliði 5,40 m.
olan bir seki bulunur. Ön zemininde orta-
da yer alan ve kýble istikametini gösteren
döþemeden burasýnýn görevlilerce mescid
olarak kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr. Sofanýn
duvarlarý kemer üzengileri hizasýna kadar
çinilerle kaplýdýr. Bitkisel, geometrik, çin-
temani, baklava vb. türde motiflerden bü-
yük panolar þeklinde çiniler XVI-XVIII. yüz-
yýllara aittir. Sofanýn üst kýsmý, kemeri ve
kubbeleri çini desenler taklit edilerek ka-
lem iþleriyle süslenmiþtir. Burada Kâbe
kapýsý, Kâbe’nin altýn oluðu, anahtarlarý ve
sahâbe kýlýçlarý gibi bazý eþyalar sergilen-
mektedir.

Sofanýn doðusunda yer alan ve padiþa-
hýn Enderun’daki arz aðalarýyla görüþtüðü
bir kabul salonu olan ilk odaya “arzhâne”
denilir, ayrýca vâlide sultanýn padiþah olan
oðluna “arslaným” diye hitap etmesinden
dolayý “arslanhâne” denildiði de söylenir.
Mekânýn üzerini örten kubbenin kasnaðýn-
da dört pencere vardýr. Duvarlar XVI-XVIII.
yüzyýllara tarihlendirilen Ýznik çinileri ile
kaplanmýþ olup üstte mekaný çevreleyen
kitabede Ahzâb sûresinin 38-44. âyetleri
yazýlmýþtýr. Arzhânede günümüzde nâme-i 
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Mukaddes Emanetler Dairesi’nin kapýsý
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günümüzde havalandýrma amacýyla kulla-
nýlmaktadýr. Ocaðýn rokoko motiflerle süs-
lenmiþ baþlýðýnýn ortasýnda bulunan II.
Mahmud tuðrasýndan buranýn XIX. yüz-
yýlýn ilk yarýsýnda yapýldýðý anlaþýlýr. Onun
hemen saðýnda sol köþede mevcut taht
Evliya Çelebi’nin babasý Derviþ Mehmed
Zýllî’nin eseridir. I. Ahmed zamanýnda tah-
týn arkasýnda kuzeydoðu duvarýnda hýrka-i
saâdetin ve bazý eþyanýn konulmasý için üst
üste iki niþ açýlmýþtýr. Daha sonra oda ta-
mamen mukaddes emanetlere tahsis edi-
lince II. Mahmud tarafýndan tahtýn odaya
bakan iki cephesi sökülüp takýlabilen altý
gümüþ þebeke ile kapatýlmýþtýr. Girift dal,
yaprak ve çiçek motifleriyle bir dantel gö-
rüntüsü verilen panolarýn çerçeve þekline
getirilmiþ üst kýsýmlarýnda sülüs hatla, “Al-
lahümme salli alâ nebiyyi’r-rahme”, “Alla-
hümme salli alâ þefîi’l-ümme”, “Allahüm-
me salli alâ kâþifi’l-gumme”, “Allahümme
salli alâ mücli’z-zulme”, “Allahümme salli

alâ mûli’n-ni‘me”, “Allahümme salli alâ mû-
ti’r-rahme” ibareleri yer almaktadýr. Þebe-
kenin üstü simle iþlenmiþ çuha perdelerle
örülü iken bugün kaldýrýlmýþtýr. Kemeri
üzerindeki alýnlýkta celî sülüs hatla Hz.
Peygamber’e salâtü selâmýn yer aldýðý so-
fadan odaya giriþte Osmanlý kakmacýlýk
sanatýnýn son büyük ustasý Sedefkâr Vâ-
sýf tarafýndan yapýlmýþ sedef ve baða kak-
malý hendesî motiflerle bezenmiþ çift ka-
natlý bir kapý bulunmaktadýr. Odanýn ku-
zeydoðu ve kuzeybatý duvarlarýnda iki-
þer pencere vardýr. Arzhâneye açýlan kapý-
sý günümüzde camekânla kapatýlmýþ olup
burada Resûl-i Ekrem’in hýrkasýndan baþ-
ka iki kýlýcý, yayý ve sancak-ý þerifi muha-
faza edilmektedir.

Þadýrvanlý sofanýn arkasýnda solda eski-
den Has Oda koðuþu olarak kullanýlan bö-
lüm yer alýr. Dikdörtgen planlý odada bu-
lunan kitâbelerden mekânýn birkaç defa
tamir gördüðü anlaþýlmaktadýr (en eskisi
1027/1618, sonuncusu 1232/1817 tarihli-
dir). IV. Murad zamanýnda kubbe ile ör-
tüldüðü ve duvarlarýnýn çinilerle kaplan-
dýðý bilinmektedir. Kasnaðýnda dört pen-
cere görülen kubbenin içi pandantifler ve
kemerler yaldýz aðýrlýklý bir kalem iþi tez-
yinata sahiptir. Duvarlarý kaplayan çinile-
rin üst kýsýmlarýnda Has Oda’da olduðu gi-
bi Æa½îdetü’l-bürde’den beyitler yazýlmýþ-
týr. Oda, XIX. yüzyýldan sonra hýrka-i saâ-
det ziyaretçilerine hediye edilmek üzere
ortasýnda ve kenarlarýnda kalýpla ve baský
tekniðiyle beyitler yazýlmýþ “destimal” de-
nilen tülbentlerin hazýrlanýp saklanmasý
için kullanýldýðýndan Destimâl Odasý ola-
rak anýlmaktadýr. Mukaddes emanetlerin
önemli bir bölümü günümüzde bu odada
muhafaza edilmektedir.

Dairenin güney kýsmýnda eskiden, Ema-
net Hazinesi önünden baþlayan ve ortada

saâdet, kadem-i saâdet, mühr-i saâdet,
dendân-ý saâdet, sakal-ý þerifler, kabir top-
raðý ve diðer bazý emanetler sergilenmek-
tedir. Arzhânenin güneydoðuya bakan du-
varýnda yer alan bir kapýdan Mukaddes
Emanetler Hazinesi (Silâhdar Hazinesi) adý
verilen bölüme geçilmektedir.

Arzhânenin bitiþiðindeki oda saltanat
tahtýnýn burada yer almasýndan dolayý Has
Oda olarak adlandýrýlmýþtýr. XVIII. yüzyýl-
da yükseltilip bugünkü halini alan ve di-
ðerlerine göre daha yüksek olan kubbe
kemerli on iki penceresi bulunan bir kas-
nak üzerine oturmuþ olup tepesinde bir
aydýnlýk feneri vardýr. Köþelerden kubbe
kasnaðýna geçiþte görülen Memlük tarzý
mukarnaslar sebebiyle dairenin Yavuz Sul-
tan Selim’in Mýsýr’dan getirdiði ustalar
tarafýndan yapýldýðý veya onarýldýðý kabul
edilmektedir. 1916’da yenilenen kubbe
kalem iþi tezyinata sahip olup kaburgalý
görünüm verecek þekilde birbirine geç-
meli yarým daire þeritler arasýnda yaldýz
stilize dal, yaprak ve çiçek motifleriyle
süslenmiþtir. Aydýnlýk feneri çevresinde
siyah zemin üzerine yaldýzla Ahzâb sûre-
sinin 45-47. âyetleri, kasnaðýn altýndaki
þeritte ise Feth sûresinin 1-8. âyetleri yer
almaktadýr. Duvarlar XVI. yüzyýl sonlarýna
tarihlendirilen sýraltý tekniðindeki Ýznik çi-
nileriyle kaplanmýþtýr. Çiniler kýrmýzý, ma-
vi, lâcivert ve beyaz zemin üzerine bahar
çiçekleri, karanfiller, erik dallarý, karþýlýklý
tavus kuþlarý, rûmîler, Çin bulutlarý ve de-
ðiþik stilize motiflerle bezenmiþtir. Üstte-
ki yazý kuþaðýnda lâcivert zemin üzerine
beyaz sülüs hatla Bûsîrînî’nin Æa½îdetü’l-
bürde’sinden beyitler mevcuttur. Odanýn
sofaya bakan duvarýnda barok-empire
karýþýmý bir þömine yer alýr. Dairenin üs-
tünde görülen tek baca bu ocaða ait olup
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sofanýn dýþ köþesinden bir zikzak çizerek
Destimâl Odasý önünde devam eden on üç
kubbeli bir revak bulunmaktaydý. XIX. yüz-
yýlda revakýn sofanýn güneybatýsýna dü-
þen Destimâl Odasý önündeki kýsmý sofa-
nýn ön duvarýnýn devamý niteliðinde, an-
cak daha ince (yaklaþýk 9 cm.) bir duvar-
la kapatýlýp Mukaddes Emanetler Dairesi
görevlilerine yeni bir koðuþ yapýlmýþtýr. Bu
tâdilâtta revaklar olduðu gibi býrakýlarak
önde kalan kýsmýn üstü beþik bir tonozla
kapatýlýp yaklaþýk 12 x 23 m. geniþliðinde
bir oda elde edilmiþtir. Bu odanýn ön kýs-
mýna dýþta kalan revakýn devamý niteliðin-
de yapýlan ilâve ile on bir kubbeli yeni bir
revak oluþturulmuþtur. Has Oda Kasrý’nýn
Haliç’e bakan iki cephesi de yalnýz dört
kubbeli blok devamýnca on bir kubbeli bir
revakla çevrilidir. Revaka sonradan çapraz
tonozlarla örtülü bir sýra daha eklenmiþ,
bu tarafa ayrýca yeni bir teras ve havuz ya-
pýlmýþtýr. Bu duvarýn dýþ kýsmýnda ona sýr-
týný veren bir çeþme bulunmaktadýr. Çeþ-
menin barok alýnlýðý ortasýnda II. Mah-
mud’un tuðrasý ve altýnda hizmetlerini
öven ve dua içeren 1238 (1823) tarihli ta‘-
lik hatla bir kitâbe yer alýr. Ölen padiþah
ve þehzadelerin cenazeleri burada revak
altýna kurulan bir çadýr içinde yýkanýp ke-
fenlenirdi. Tabuta konan cenaze, Hýrka-i
Saâdet Dairesi’nin giriþ kapýsýnýn solunda
revak önündeki mermer seki üzerine ko-
nulup helâllik dilenir ve tezkiye edilirdi. Bu-
ranýn hemen köþesinde mermer bilezikli
ve bronz kapaklý kuyu önceleri su amaçlý
kullanýlýrken daha sonra Has Oda temizli-

ðinden çýkan tozlarýn hürmeten muhafa-
za edildiði bir yer olmuþtur. Dairenin giriþ
kapýsýnýn sað tarafýndaki mermer dibek
buhur elde edilecek malzemenin ezilip ha-
zýrlanmasýnda kullanýlmaktaydý. Dairenin
temizlik ve buhur maddelerinin saklandý-
ðý dolaplarýn anahtarlarý tülbent aðasýnda
bulunurdu. Ramazan ayýnýn on ikinci gü-
nü hýrka-i saâdet ve diðer emanetler Re-
van Köþkü’ne nakledilip daire süpürülür,
çinili duvarlarý, niþler, kapýlar gül suyuna
batýrýlmýþ süngerlerle silinir, ardýndan öd
ve amber yakýlarak daire tütsülenirdi. Has
Oda aðalarýnca hýrka-i saâdet tekrar ge-
tirilip yerine konulur, Ramazanýn on beþin-
de merasimle ziyarete açýlýrdý. III. Murad
döneminden halifeliðin kaldýrýlmasýna ka-
dar Mukaddes Emanetler Dairesi, Osman-
lý padiþahlarýnýn en önemli ibadet ve me-
rasim mekânýydý. Padiþahlar tahta çýkýn-
ca ilk biatý burada alýr, kýzlarýnýn nikâh tö-
renleri burada yapýlýr, savaþlarda cepheye
götürülecek sancak-ý þerif buradan çýka-
rýlýrdý. Cülûsun on beþinci günü yeni padi-
þahýn Mukaddes Emanetler Dairesi’ne git-
mesi ve kayýt defterlerini gözden geçir-
mesi âdetti. Ayrýca çeþitli vesilelerle yapý-
lan dualar burada icra olunurdu. Cuma
geceleri yatsý namazýnýn ardýndan Hýrka-i
Saâdet Dairesi’nde Kur’an okunur, þehza-
delerin hatim, padiþahlarýn “irsâl-i lihye”
dua ve merasimleri bu dairenin önünde
gerçekleþtirilirdi. XVIII. yüzyýl sonlarýnda
Lâleli þeyhinin her cuma akþam namazý
sonrasý sarayda Hýrka-i Saâdet Dairesi
önünde beklemesi âdeti getirilmiþti (Tay-
lesanizâde Hâfýz Abdullah Efendi Tarihi,
s. 135, 327, 357). Hýrka-i Saâdet Dairesi’-
nin padiþahýn kendisinin de içinde sayýldý-
ðý kýrk kadar görevlisi bulunmaktaydý. Has
Oda hademelerinden dört kiþinin Hýrka-i
Saâdet Dairesi’nde kalarak nöbetle Kur’ân-ý

Kerîm okumasý kanundu. Geçmiþ yýllarda
çeþitli sebeplerden dolayý bazý aksamalar
olmuþsa da 1996 yýlýndan itibaren gelenek
yeniden canlandýrýlmaya çalýþýlmýþtýr.
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ÿNebi Bozkurt – Doðan Yavaþ

– —
MUKADDESÎ

(bk. MAKDÝSÎ, Muhammed b. Ahmed).
˜ ™

– —
MUKADDÝM

א������ ) )

Allah’ýn isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
˜ ™

Sözlükte “öne geçmek, önde bulunmak”
anlamýndaki kadm (kudûm) kökünün tef‘îl
kalýbýndan türemiþ bir sýfat olan mukad-
dim “öne geçiren, öne alan” demektir. Al-
lah’a nisbet edildiðinde “dilediði þeyi öne
alan, önde bulunduran” mânasýna gelir.
Kur’ân-ý Kerîm’in bir âyetinde “kadm”,
bir âyetinde ise “takdîm” kavramý geçmiþ
zaman kalýbýnda Allah’a izâfe edilmiþtir.
Bir gün Allah’ýn huzuruna çýkmayý akýlla-
rýndan geçirmeyen, kibre kapýlýp ileri de-
recede taþkýnlýk gösteren kimselerin dün-
ya hayatýnda iyilikle alâkalý bir amelleri ol-
muþsa bu amel âhirette Allah’ýn tasarruf
(kadm) ve iradesiyle havaya saçýlmýþ zer-
reler gibi yok edilecektir (el-Furkan 25/21-
23). Yine inatçý, iyiliðe engel olan, saldýr-
gan, tereddütler içinde bocalayan ve Al-
lah’tan baþkasýna aþkýn nitelikler nisbet
eden kimsenin cehenneme atýlmasý em-

Mukaddes Emanetler Dairesi süpürüldüðünde çýkan tozla-

rýn atýldýðý kapaklý kuyu ve padiþah naaþlarýnýn konulup tez-

kiye edildiði mermer set

Hýrka-i Saâdet Dairesi’nde Kur’ân-ý Kerîm okuyan hâfýz


