MUKADDES EMANETLER DAÝRESÝ

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

sofanýn dýþ köþesinden bir zikzak çizerek
Destimâl Odasý önünde devam eden on üç
kubbeli bir revak bulunmaktaydý. XIX. yüzyýlda revakýn sofanýn güneybatýsýna düþen Destimâl Odasý önündeki kýsmý sofanýn ön duvarýnýn devamý niteliðinde, ancak daha ince (yaklaþýk 9 cm.) bir duvarla 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 kýsmýna dýþta kalan revakýn devamý niteliðinde 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 yapýlmýþtýr. Bu duvarýn dýþ kýsmýnda ona sýrtýný veren bir çeþme bulunmaktadýr. Çeþmenin barok alýnlýðý ortasýnda II. Mahmud’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 kefenlenirdi. Tabuta konan cenaze, Hýrka-i
Saâdet Dairesi’nin giriþ kapýsýnýn solunda
revak önündeki mermer seki üzerine konulup helâllik dilenir ve tezkiye edilirdi. Buranýn hemen köþesinde mermer bilezikli
ve bronz kapaklý kuyu önceleri su amaçlý
kullanýlýrken daha sonra Has Oda temizli114
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ðinden çýkan tozlarýn hürmeten muhafaza edildiði bir yer olmuþtur. Dairenin giriþ
kapýsýnýn sað tarafýndaki mermer dibek
buhur elde edilecek malzemenin ezilip hazýrlanmasýnda kullanýlmaktaydý. Dairenin
temizlik ve buhur maddelerinin saklandýðý dolaplarýn anahtarlarý tülbent aðasýnda
bulunurdu. Ramazan ayýnýn on ikinci günü hýrka-i saâdet ve diðer emanetler Revan 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 getirilip yerine konulur, Ramazanýn on beþinde merasimle ziyarete açýlýrdý. III. Murad
döneminden halifeliðin kaldýrýlmasýna kadar Mukaddes Emanetler Dairesi, Osmanlý padiþahlarýnýn en önemli ibadet ve merasim mekânýydý. Padiþahlar tahta çýkýnca ilk biatý burada alýr, kýzlarýnýn nikâh törenleri burada yapýlýr, savaþlarda cepheye
götürülecek sancak-ý þerif buradan çýkarýlýrdý. Cülûsun on beþinci günü yeni padiþahýn Mukaddes Emanetler Dairesi’ne gitmesi ve kayýt defterlerini gözden geçirmesi âdetti. Ayrýca çeþitli vesilelerle yapýlan dualar burada icra olunurdu. Cuma
geceleri yatsý namazýnýn ardýndan Hýrka-i
Saâdet Dairesi’nde Kur’an okunur, þehzadelerin 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 (Taylesanizâde Hâfýz Abdullah Efendi Tarihi,

s. 135, 327, 357). Hýrka-i Saâdet Dairesi’nin padiþahýn kendisinin de içinde sayýldýðý kýrk kadar görevlisi bulunmaktaydý. Has
Oda hademelerinden dört kiþinin Hýrka-i
Saâdet Dairesi’nde kalarak nöbetle Kur’ân-ý

Mukaddes Emanetler Dairesi süpürüldüðünde çýkan tozlarýn atýldýðý kapaklý kuyu ve padiþah naaþlarýnýn konulup tezkiye edildiði mermer set

Kerîm okumasý kanundu. Geçmiþ yýllarda
çeþitli sebeplerden dolayý bazý aksamalar
olmuþsa da 1996 yýlýndan itibaren gelenek
yeniden canlandýrýlmaya çalýþýlmýþtýr.
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Sözlükte “öne geçmek, önde bulunmak”
anlamýndaki kadm (kudûm) kökünün tef‘îl
kalýbýndan türemiþ bir sýfat olan mukaddim “öne geçiren, öne alan” demektir. Allah’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 akýllarýndan geçirmeyen, kibre kapýlýp ileri derecede taþkýnlýk gösteren kimselerin dünya hayatýnda iyilikle alâkalý bir amelleri olmuþsa bu amel âhirette Allah’ýn tasarruf
(kadm) ve iradesiyle havaya saçýlmýþ zerreler gibi yok edilecektir (el-Furkan 25/2123). Yine inatçý, iyiliðe engel olan, saldýrgan, tereddütler içinde bocalayan ve Allah’tan baþkasýna aþkýn nitelikler nisbet
eden kimsenin cehenneme atýlmasý em-
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redildiðinde onun suç ortaðý ile tartýþmaya gireceði sýrada Cenâb-ý Hakk’ýn, “Benim
huzurumda çekiþmeyin, zira size daha önce uyarý göndermiþtim (takdîm)” diyeceði
ifade edilmektedir (Kaf 50/24-28). Kur’an’da ayrýca öne geçip iyilik yapma, arkada
kalýp kötülük iþleme fiili kula nisbet edilirken bu iþler Allah’ýn dilemesine baðlanmýþ (el-Müddessir 74/37) ve dolaylý olarak
sözü edilen iki fiil Allah’a da izâfe edilmiþtir (Mâtürîdî, vr. 847a).
Mukaddim, esmâ-i hüsnâ listesinde ve
diðer hadis rivayetlerinde muahhir ismiyle birlikte zikredilmiþtir. “Geriye býrakmak,
geride tutmak” anlamýndaki te’hîr kökünden sýfat olan muahhir “geriye býrakan,
erteleyen” demektir. Te’hîr kökü çeþitli fiil sîgalarýyla on üç âyette Allah’a nisbet edilmiþtir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “apr” md.).
Mukaddim ve muahhir isimleri doksan
dokuz esmâ-i hüsnânýn Tirmizî rivayetinde yer almýþ (“Da.avât”, 82), te’hîr kökünden türemiþ çeþitli fiil kalýplarýný içeren hadis rivayetlerinde bu kavram Allah’a izâfe edilmiþtir (Wensinck, el-Mu£cem, “apr”
md.). Hz. Peygamber tarafýndan namazýn
baþýnda iftitah tekbirinin hemen ardýndan veya selâmdan sonra okunduðu bildirilen ve farklý metinlerle zikredilen uzunca hadisin sonu þöyledir: “Allahým! Sana
teslim oldum, sana inandým, sana dayandým, sana yöneldim, senin uðruna mücadele verdim, seni hakem bildim. Allahým!
Önce yaptýðým, sonra iþleyeceðim, gizlediðim, açýða vurduðum günahlarýmý affet, öne geçiren de geride býrakan da sensin, yegâne mâbud yine sensin” (Buhârî,
“Teheccüd”, 1, “Da.avât”, 9, 60; Müslim,
“Müsâfirîn”, 201, “Cikir”, 70; bk. Wensinck,
el-Mu£cem, “kdm” md.).
Âlimler, birbirini dengeleyen mukaddimmuahhir isimlerinin birlikte zikredilmesine dikkat çekerler. Bu iki ismin kapsamýna maddî varlýklarýn yanýnda mânevî husus ve konumlar da girer. Ebû Ýshak ezZeccâc, mukaddim ismini açýklarken “kendi irade ve tercihine göre hükmen veya fiilen öne geçirilmesi gereken þeyi öne geçiren” ifadesini kullanmak suretiyle iki hususa da iþaret etmiþtir (Tefsîru esmâßillâhi’l-¼üsnâ, s. 59). Ýlâhî isimlerin ve sýfatlarýn tecellilerinin ürünü olan tabiatýn gerek kuruluþ gerekse iþleyiþi belli bir düzene yani önce - sonra, etki - tepki münasebetine baðlýdýr. Müellifler, bu hususa temas etmekle beraber mukaddim - muahhir isimleri için daha çok mânevî alanlar
belirlemiþtir. Esmâ-i hüsnâ þerhine dair
eserini tasavvufî bir neþve ile kaleme alan
Gazzâlî mukaddim - muahhiri “kendisine

yaklaþtýran - kendisinden uzaklaþtýran” diye açýklamýþ ve Allah’a en yakýn olan varlýklarý melekler, peygamberler, velîler ve
âlimler þeklinde sýralamýþtýr. Ona göre
kullarýn Allah’a yaklaþmasý ilim ve amelle
deðil O’nun takdim ve tehiriyle gerçekleþir (el-Maš½adü’l-esnâ, s. 145-146; krþ.
Hattâbî, s. 86-87). Gazzâlî bu sýralamasýnda müminlerin çoðunluðunu teþkil eden
halk tabakasýna (avam) yer vermemiþtir.
Ayrýca baþka bir kategoride bulunan meleklerle Allah vergisi olan nübüvvet makamýna sahip kimselerden sonra yer alan insanlarýn Allah’a yakýnlýðýnýn ilim ve amelle olacaðý ilâhî dinler tarafýndan bildirildiði halde Gazzâlî bu hususa iþaret etmemiþtir. Cenâb-ý Hakk’ýn maddî ve mânevî
âlemlerin düzenini kurup onlarý yönettiði
konusunda þüphe yoktur; duygu ve düþünce selâmetine mazhar kýlýnmýþ bir müminin buna itiraz etmesi de söz konusu
deðildir. Ancak tertip ve düzenin yine Allah tarafýndan belirlenen ilke ve kurallarý
mevcut olup kulun sorumluluðu ve Allah
nezdindeki konumu bu ilke ve kurallar çerçevesinde þekillenir.
Mukaddim ve muahhir isimleri fiilî - kevnî sýfatlar içinde yer alýr. Bu isimler, yaratýlmýþlara yönelik ilâhî fiiller içinde denge
saðlama esasýna baðlý olan dâr- nâfi‘, hâfýd - râfi‘, kabýz - bâsýt, muhyî - mümît ve
muiz-müzil isim gruplarýyla konum benzerliði arzeder.
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Sözlükte “öne geçmek” anlamýndaki kudûm masdarýnýn “tef‘îl” kalýbýndan ism-i
fâili olan mukaddime kelimesinin anlamýndan (öne geçen) hareketle ordunun
öncü birliðine “mukaddimetü’l-ceyþ” adý
verilmiþ, buradan istiare yoluyla kitaplarýn
ve ilmî bahislerin baþýnda yer alan önsöz,
sunuþ ve giriþ yazýlarýna da mukaddime
denilmiþtir. Arap dilinde mukaddime terimi ilk defa “kýyas ve istidlâlde bir çýkarýmýn veya sonuç önermesinin kendilerine
dayandýðý öncül önermeler kümesinden
her biri” karþýlýðýnda mantýk ilminde ortaya çýkmýþ, daha sonra kelâm ilminde ve fýkýh usulünde kullanýlmaya baþlanmýþtýr
(bk. KIYAS). Kelimenin “önsöz” veya “giriþ”
anlamýný kazanmasý bu süreçten sonradýr.
Klasik kaynaklarda mukaddimenin “mukaddimetü’l-kitâb” (önsöz) ve “mukaddimetü’l-ilim” (giriþ) þeklinde iki kýsma ayrýldýðý görülmektedir. Mukaddimetü’l-kitâb mahiyetindeki giriþlerde eserin adý,
yazýlýþ sebebi, konusu, amacý, önemi, baþlýca bölümleri ve muhtevasý tanýtýlýr, kime
ithaf edildiði belirtilir, telifinde izlenen yöntemden ve karþýlaþýlan güçlüklerden söz
edilir. Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr’in el-Me¦elü’ssâßir’i, Safedî’nin el-Vâfî bi’l-vefeyât’ý,
Zemlekânî’nin et-Tibyân fî £ilmi’l-beyân’ýnda görüldüðü gibi bazý mukaddimelerde ayný konuda daha önce yazýlmýþ eser
ve kaynaklarýn adlarý ile bunlarýn eleþtirileri de yer alýr. Mukaddimetü’l-ilimde ise
telifin ait olduðu ilim dalýnýn tanýmý, konusu, amacý, yararý gibi temel bilgiler verilir.
Bu tür mukaddimeler bazan müstakil bir
kitap olacak hacme ulaþabildiði gibi bazan bir kitabýn ana bölümlerine (bab) ve
alt baþlýklarýna (fasl) “mukaddimetü’l-bâb”
ve “mukaddimetü’l-fasl” diye adlandýrýlan
giriþler de yazýlmýþtýr.
Mukaddimenin yaný sýra “medhal, fâtiha(tü’l-kitâb), dîbâce, temhîd, tavtýe, hutbe, tasdîr, takdîm, takdime, sadrü’l-kitâb,
risâletü’l-kitâb” gibi birçok terim kullanýlmýþtýr. Mukaddime ve tavtýeyi Câhiz (Risâletü’l-mesâßil, IV, 65), mukaddimetü’l-kitâbý Zemahþerî (el-Fâßiš, I, 46), medhali
Hamza el-Ýsfahânî (Sevâßirü’l-em¦âl, s. 46),
takdimeyi Hattâbî (øarîbü’l-¼adî¦, I, 52)
ilk defa terim olarak kullanmýþtýr. Hutbenin ise Ebû Hayyân et-Tevhîdî (el-Be½âßir
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