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GİRİŞ

Biz bu tebliğimizde  Osmanlı Devleti’nin en önemli kurumlarından biri-
si olan  Enderûn ve oradaki Kur’an kültürü üzerinde duracağız.  Enderûn’da 
Kur’an kültürü ile ilgili hususları tespit etmeden önce bu teşkilat hakkında 
kısaca bilgi vermenin uygun olacağını düşünüyoruz.

Osmanlı Sarayı;  Enderûn, Bîrûn ve Harem olmak üzere üç ana bölümden 
oluşmaktadır. Bu bölümlerden biri olan  Enderûn; sözlükte bir şeyin içi, dâhili 
ve kalbi manalarına gelen  Farsça bir kelimedir.1  Enderûn, Osmanlı’da ise daha 
çok saray ve mabeyn karşılığı olarak kullanılmış ve “ Enderûn-ı Hümâyûn” 
şeklinde de ifade edilmiştir.2 

İstanbul’da  Topkapı Sarayı’nın üçüncü kapısı Bâbü’s-saâde3 ile Hasbahçe 
Kapısı (Gülhâne’ye açılan kapı) arasındaki üçüncü ve dördüncü avlu ile bu 

1 Ziya Şükûn, Farsça-Türkçe Lügat, M.E.B. yay., İstanbul 1996, 1, 178.
2 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, M.E.B. Yayınları, İstanbul 

1993, I, 533.
3 Bâbü’s-sa‘âde için bk. Abdurrahman Şeref, “Topkapı Sarayı Hümâyûnu”, Târih-i Osmânî En-

cümeni Mecmuası (TOEM), İstanbul 1328, 7/393-398. 
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avlulardaki binaların tamamı  Enderûn teşkilatı içerisinde yer alır4 ve buraya 
herkesin girmesine izin verilmezdi. İşte bu kısma sarayın iç kısmı olması 
sebebiyle  Enderûn-ı Hümâyûn denilmiştir.5 Osmanlı tarih kaynaklarında 
belirtildiği gibi burası pek çok olaya tanıklık etmiştir: Dîvân-ı Hümâyûn 
müzakereleri, Pâdişâh cülûsları, elçi kabulleri, mu‘âyede (bayramlaşma) me-
rasimleri, askerlere ulûfelerinin dağıtımı gibi devleti yakından ilgilendiren 
olay ve gelişmeler.6

 Osmanlı Devleti’nde  Enderûn, üst düzey idârî ve askerî kadronun yetiş-
tirilmesi için teşkil edilmiş bir saray eğitim kurumudur.  Enderûn, XV. yüzyıl 
ortalarından itibaren medrese7 dışında en önemli resmî eğitim kurumu olma 
özelliği taşır. Bu yönüyle Osmanlı’da, devletin ana kurumlarının işleyişinde 
çok mühim bir fonksiyonu hâizdir. Böyle bir teşkilatı oluşturmadaki gaye de; 
farklı din, dil ve kültürlerden oluşan yapıyı idare edebilecek güvenilir ve kali-
fiye yönetici kadroları yetiştirmektir.  Osmanlı Devleti’nin çok farklı ırklardan 
oluşan bir sosyal yapısı olması nedeniyle, böyle bir eğitim kurumu için kan 
bağı yerine kültür ve disiplin temel prensip olarak benimsenmiş; kadrolar da 
bu anlayış içerisinde yetiştirilmiştir.8 Bu hedef doğrultusunda  Enderûn; Kü-
çük Oda, Büyük Oda, Doğancı Koğuşu9, Seferli Koğuşu, Kiler Koğuşu, Hazine 
Koğuşu ve Has Oda olmak üzere yedi ayrı sınıf hâlinde tanzim edilmiştir.

 Enderûn’un Sultân II. Murâd (v. 1421-1451) veya Fatih Sultân Mehmed 
(v. 1451-1481) zamanında kurulduğuna dair iki ayrı görüş olmakla beraber, 
Sultân  II. Murad tarafından Edirne Sarayı’nda kurulduğu ve esas teşkilatına 
Sultân Fatih zamanında kavuştuğu söylenebilir.10 Daha sonraki pâdişâhların 

4 Mehmed Refik, “Fatih Asrında Enderûn-ı Hümâyûn Teşkilatı”, Edebiyat-ı Umûmiye 
Mecmuası(EUM), nr. 16, Orhaniye Matbaası, 1335, s. 273.

5 Reşad Ekrem Koçu, “Enderun”, İstanbul Ansiklopedisi (İST.A.), İstanbul 1968, IX, 5115; Ali 
Seydi Bey, Teşrifat ve Teşkilatımız, (haz. Niyazi Ahmet Banoğlu), Tercüman 1001 Temel Eser, 
İstanbul t.y., s. 107-108.

6 Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Toplum Yapısı, İstanbul 2003, s. 35.
7 Medreseler hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Cahit Baltacı, XV.-XVI. Asırlarda Osmanlı Medre-

seleri, İstanbul 1976; Ziya Kazıcı, İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul 2001, s. 
325—389.

8 Mehmet İpşirli, “Enderun”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1995, XI, 185—187.
9 Sultan IV. Mehmed (1648—1687) tarafından kaldırıldığı için daha sonraki teşkilat kitapla-

rında bu oda müstakil olarak zikredilmemiştir. Fakat daha önceden Doğancı-başı’nın emri 
altında böyle bir Enderûn halkı bulunmaktaydı. Bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 
Devleti’nin Saray Teşkilatı, TTK, Ankara 1984, s. 311.

10 Ülker Akkutay, Enderun Mektebi, Ankara 1984, s. 25-26.
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dönemlerinde de gelişmesini sürdüren  Enderûn Mektebi11, 1 Temmuz 1909 
tarihinde yayımlanan bir kararnâme ve bir talimatnâme ile lağvedilmiştir. 
1923’den sonra  Topkapı Sarayı, müze ve kütüphane hâline getirilmiş; bütün 
memur ve müstahdemler bu işlerle görevlendirilmiş ve böylece bu müessese-
nin de beş asırlık ömrüne son verilmiştir.12

A-  Enderûn’a Eleman Alımında Kur’an’ın Etkisi

 Enderûn’a eleman alımı devşirme usûlüyle yapılırdı. Bu usûl kaldırıldık-
tan sonra  Enderûn’un eleman ihtiyacını karşılamak için değişik yöntemlere 
başvurulduğunu biliyoruz. Mesela ilk zamanlarda köleler  Enderûn’a alın-
maya başlanmış13, bu sebeple birçok vezir, tüccar ve üst düzey kişiler, şeref 
bulmak amacıyla çocuklarını köle diye saraya satmıştır. Bu hile anlaşılınca 
pâdişâhlar, zâdegân (asiller) takımından gençlerin  Enderûn’a kaydedilmesi-
ni emretmiştir.14 Böylece, özellikle XVIII. yüzyıla doğru, birçok asil-zâde ve 
vezir çocuğu  Enderûn’a girmeye başlamıştır.15 Bu şekilde Pâdişâh’ın emri ile 
 Enderûn’a alınan asilzâde kişilerden biri de Kuyumcu-başı oğlu olan  Evliyâ 
Çelebî’dir. Onun bu teşkilata alınması   Ayasofya Câmii’nde okuduğu Kur’an’ın 
dönemin Pâdişâh’ı tarafından beğenilmesidir. Söz konusu hâdise müellifin 
Seyahatnâme isimli eserinde özetle şu şekilde zikredilmiştir:

 Evliyâ Çelebî 1045/1636 senesinin ramazan ayı Kadir gecesinde   Ayasofya 
Câmii’nin müezzin mahfilinde terâvihden sonra ezberinden Kur’ân-ı Kerîm’i 
hatme başladığını ve En‘âm sûresini bitirdiğinde, Silahdâr Melek Ahmed Ağa 
ve Muhammed Ağa’nın yanına gelerek kendisine bir Yusûfî sarık giydirdik-
lerini ve ona Sultân IV. Murâd (1623-1640) ’ın kendisini çağırdığını söyle-
mişler. Beraberce Sultân’ın mahfiline gitmişler.  Sultân Murâd kendisine bir 
hatm-i şerîfi kaç saatte bitirebileceğini sormuş. O da cevaben hızlı okursa yedi 
saat, ancak normal bir okuyuşla sekiz saatte hatmedebileceğini söylemiş. Bu-

11 Enderûn hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Tayyârzâde Atâullah Ahmed Atâ Bey, Târîh-i Atâ 
(Târîh-i Enderûn), İstanbul 1293, 1; Hâfız Hızır İlyas, Târîh-i Enderûn (Letâ’if-i Enderûn), 
Matbaa-i Âmire, 1276/1859; Uzunçarşılı, a.g.e., s. 297-357; İsmail Hakkı Baykal, Enderun 
Mektebi Tarihi, İstanbul Fetih Derneği, İstanbul 1953; Akkutay, a.g.e., Ankara 1984; İpşirli, 
“Enderun”, DİA, XI, 185-187; Tahir Güngör, Enderun Saray Mektebi’nde Has Oda Teşkilatı, 
(Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2007. 

12 Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul 1977, I, 24.
13 Hızır İlyas, a.g.e., s. 443.
14 Necdet Sakaoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi, İstanbul 2003, s. 39-40; Pakalın, 

a.g.e., I, 535.
15 TSMA, D. 3364; Baykal, a.g.e., s. 70.
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nun üzerine  Sultân Murâd: “İnşâ’allah merhûm sa‘îd-i şehîd Mûsâ’mın yerine 
yed-i beyzâ gibi yed-i tûlâsın ‘ayân edüp musâhibim olur.” buyurmuş ve kendi-
sine iki avuç altın ihsân etmiş. Daha sonra kendi eliyle  Evliyâ Çelebî’yi Has 
Oda-başı’ya teslim edip,  Enderûn’daki Kiler Koğuşu’na alınmasını emretmiş. 
Bu şekilde Sultân IV. Murâd’ın iltimâsıyla  Enderûn’a dâhil olan  Evliyâ Çelebî, 
olayın üzerinden bir müddet geçtikten sonra Has Oda’da yapılan bir sohbet 
esnâsında Sultân’ın kendisinden bir aşr-ı şerîf tilâvet etme isteğini zikretmiştir. 
Bu istek üzerine kendisinin A‘râf sûresinden başlayıp, iki yüz altı âyeti hocası 
Evliyâ Muhammed Efendi’den öğrendiği çeşitli makam ve terkibler üzere yük-
sek sesle tilâvet ettiğini ve akabinde du‘â ederek Sultân’ın çeşitli iltifatlarına 
mazhar olduğunu nakletmiştir.

 Evliyâ Çelebî, kıraat dersi aldığı hocası ve aynı zamanda Hünkâr İmâmı olan 
Evliyâ Muhammed Efendi’nin henüz eğitimini tamamlamadığı gerekçesiyle 
kendisini Sultân’dan istediğini, fakat Sultân’ın: “Efendi ya bu bizim Astânemiz 
tenbelhâne ve meyhâne ve eşkiyâhâne midir? Bunda üç bin kadar gılmân-ı hâssa 
şeb [u] rûz ilme meşgullerdir ve halîfeleri ve yedi dersi‘âmları ve cenâbınız dahi 
haftada iki kerre bunda ders dirsiniz. Her bâr yine gel evvel sizden okısun ancak 
size hıdmet itmeyüp k hice bize dil-nüvâzlık ider bir şûh-ı şengül uşakdır. Bir zaman 
bizim de oğlumuz olsun ve pederi Koca Kuyumcıbaşı babamızdır dâ’imâ benümle 
gelüp buluşdukda gelüp oğlun görsün.” buyurarak buna razı olmadığını naklet-
miştir. Evinden kitaplarını almasına dahi müsaade etmeyen Sultân, bir hatt-ı 
şerîf kaleme alarak içlerinde Beyzâvî Tefsîri’nin de olduğu bazı kitapların  Evliyâ 
Çelebî’ye verilmesini Hazînedâr-başı’ya emretmiştir. Bu olayın anlatılmasın-
dan sonra  Evliyâ Çelebî,  Enderûn’da gece-gündüz ilimle meşgul olduğunu 
ve hocası Evliyâ Muhammed Efendi’den haftada üç kere kırâ’at ilmi almaya 
devam ettiğini nakletmiştir.16

 Evliyâ Çelebî’nin Seyahatnâme’sinde geçen bu vâkı‘a,  Enderûn’a eleman 
seçiminde Kur’an’ı güzel bir şekilde okumanın da önemli bir etken olduğu 
kanaatine ulaşmamıza imkân vermektedir.

B- Enderûn’da Günlük Hayatta Kur’an’ın Yeri

 Enderûn’da günlük hayat, sabah namazından iki saat önce her koğuşun 
hamamcısının kalkıp hamamları yakmasıyla başlardı. Daha sonra Anahtar şa-
kirdi olan gece nöbetçisi, yanına iki koğuş nöbetçisini alarak koğuşun orta ye-

16 Evliyâ Çelebî b. Derviş Muhammed Zıllî, Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi (nşr. Orhan Şaik Gök-
yay), YKY, İstanbul 1996, I, 99-103.
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rinde bulunan ve üzerinde kapı tokmağından büyük bir tokmağın bulunduğu 
sütunun yanında dururdu. Burada tüm ölmüşlerin ruhuna bir İhlâs ve Fâtiha 
okurdu. Tokmağa üç kez vurduktan sonra koğuşu bir baştan bir başa dola-
şıp, yatan kişileri isimlerini zikrederek uyandırmaya çalışırdı. Bunu yarım saat 
arayla koğuştaki herkes uyanana kadar üç kez tekrar ederdi. Birinci ve ikinci 
uyarmalarda uyanan koğuş halkı yatağını düzeltir, abdestini alır ve yatağının 
üzerine otururdu. Sesi güzel olan ağalardan biri, ezan vaktine kadar Kur’ân-ı 
Kerîm’den sûreler okurdu.

Sarayın orta kapısında ezan vaktini haber veren kapıcı,  Ayasofya’dan eza-
nın okunduğunu işitince, kapının büyük halkasına vurarak nöbetçi Ak Ağa’ya 
durumu bildirirdi. Nöbetçi Ak Ağa da nöbetçi müezzine ezanı okumasını 
söyler, müezzin de kütüphanenin merdivenlerine çıkarak ezan okurdu. Daha 
sonra herkes koğuşlardan belli bir nizam içerisinde çıkarak câmiye gelir ve 
saf tutardı.  Sünnet kılındıktan sonra Dâru’s-sa‘âde Ağası’nın dizine vurmasıyla 
müezzin kameti getirir ve cemaatle namaz edâ edilirdi. Pâdişâh da namaza 
gelirdi. Şayet Pâdişâh câmiye gelemezse ya Dâru’s-sa‘âde Ağası ya da Silahdâr 
Ağa câmide bulunurdu. İmam da herhangi bir özürden dolayı câmide buluna-
mazsa cemaat, Has Oda’nın imamına uyarak namazı edâ ederdi.17 

Namazdan sonra güneş doğunca herkes kendi kalfasının yanına gider ve 
Kur’an dersi alırdı. Bu vakitte ders okuyanların sesleri çok güzeldi ve Kur’an’ı 
değişik makamlarla tilâvet ederek dinleyenlere âdetâ bir ziyâfet sunarlardı.18 Kuş-
luk vakti gelince sabah kahvaltısı yapılırdı.19 Kahvaltıdan sonra Pâdişâh’ın hiz-
metine gitmemiş olanlar, öğle namazına kadar ders ve müzâkere; yazı ve mûsıkî 
meşki ile meşgul olurlardı. Öğle namazı da yine câmide cemaatle edâ edilirdi. 
Fakat bu namaza Pâdişâh iştirak etmezdi. Öğle ve ikindi arasında yine ders ve 
müzâkereler yapılırdı. Binicilerle kemânkeşler de at ve ok ta‘lîmi yaparlardı.20

 Enderûn’da eskiden beri âdet olduğu üzere ikindi namazı cemaatle kı-
lındıktan sonra akşam yemeği yenirdi. Daha sonra Nöbetçi-başı vasıtasıyla 
Silahdâr Ağa’dan izin alınarak bir müddet meydanda oyunlar oynanırdı. Süre 
dolunca Nöbetçi-başı ellerini çırparak oyun oynayanları ikaz eder, bunun üze-
rine herkes koğuşuna dönerdi.21

17 Tayyârzâde, a.g.e., I, 142—144. 
18 Mehmed Halîfe, Târîh-i Gılmânî, Türk Târîh-i Encümenî Mecmuası, İstanbul 1340, s. 98.
19 Pakalın, a.g.e., I, 535.
20 Koçu, “Enderun”, İST.A., IX, 5119.
21 Tayyârzâde, a.g.e., I, 146.
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 Akşam namazına kadar herkes abdestini alır ve ezan okununcaya kadar 
Kur’an okurdu. Akşam namazını kıldıktan sonra yatsıya yakın herkes Kur’an 
okumayı bırakıp, abdest tazelerdi. Yine aynı şekilde herkes yatsı ezanını bek-
ler ve ezan okununca ikişerli sıra hâlinde Hünkâr mescidine geçerdi. Her odalı 
kendine ait yerde saf tutarak cemaatle yatsı namazını eda eder; sonra herkes 
imam ile ayağa kalkarak Pâdişâh’a du‘â ederdi.22

 Tayyârzâde Ahmed,  yatsı namazının koğuşlarda oda ortasına serilen bir ha-
sır üzerinde cemaatle edâ edildiğini belirterek, namazın akabinde sesi güzel 
olan bir hâfızın cehren Ahkaf sûresini okuduğunu ve diğer ağaların da yatak-
ları üzerine oturarak onu dinlediğini aktarmaktadır.23 Has Oda’da ise Has Oda 
imâmı yatsı namazını kıldırdıktan sonra Fetih sûresini okur ve aynı şekilde her-
kes onu dinlerdi.24 Yatsıdan sonra kahvaltı yapılır, büyükler uykuları gelinceye 
kadar taşlıkta gezinir ve sohbet eder; yaşı küçük olanlar ise kahvaltıdan son-
ra koğuşlarından çıkarılmayıp yatırılırdı.25 Yatmadan önce herkes Pâdişâh’ın 
selâmeti ve geçmiş pâdişâhların ruhu için ayakta üç İhlâs bir Fâtiha okurdu.26

Bu şekilde  Kur’an tilâveti ile devam eden günlük hayattan başka, haftanın 
belli günlerinde de  Enderûn koğuşlarında Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili bazı özel 
durumlar söz konusuydu. Mesela pazartesi ve cuma geceleri bütün odalarda 
 Yâsîn-i şerîf okunması bir kanun hâline gelmişti.27 Pazar günleri ise saraya 
gelen Re’îsülkurrâ Efendi’den kırâ’at ilmi öğrenilirdi.28

Görüldüğü gibi  Enderûn’da günlük yaşamda Kur’an’ın ve Kur’ânî bir emir 
olan namazın yeri çok mühimdir. Zira  Enderûn’da namaz kılmamak gibi bir 
durum söz konusu değildi. Çünkü namaz kılmayanlar azarlanır, haysiyet ve 
itibarları zedelenirdi.29 Namazın bu derece önem arz etmesi sebebiyle günlük 
yaşamdaki herşey namazlara göre planlamış durumdadır. Bu plan doğrultu-
sunda günlük hayat sabah namazı öncesinde Kur’an tilâvetiyle başlar ve ya-
tıncaya kadar belli bir düzen ve intizam içerisinde Kur’an ders ve tilâvetleriyle 
devam ederdi. Bu plan akışı da, Kur’an’a ne denli önem verildiğini açıkça orta-
ya koymaktadır. Günlük yaşamda dikkati çeken bir başka husus da, zamanın 

22 Mehmed Halîfe, a.g.e., s. 97—98.
23 Tayyârzâde, a.g.e., I, 145.
24 Tayyârzâde, a.g.e., I, 95.
25 Tayyârzâde, a.g.e., I, 147; Koçu, “Enderun”, İST. A., IX, 5119.
26 Mehmed Halîfe, a.g.e., s. 98.
27 Tayyârzâde, a.g.e., I, 95.
28 Tayyârzâde, a.g.e., I, 140.
29 Tayyârzâde, a.g.e., I, 143.
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israf edilmeden çok dikkatli bir şekilde kullanılmasıdır. Bu hasletler göz önün-
de bulundurulduğunda,  Enderûn’un günlük hayat planında her Müslüman’ın 
alması gereken önemli ders ve ibretler olduğunu ifâde etmek istiyoruz.

C- Enderûn Odalarında Değişik Sebeplerle Kur’an Okunması

1-Ordunun Zaferi İçin  Enderûn’da Kur’an Okunması

Na‘îmâ Tarihi’nde geçtiği üzere, Sultân  IV. Mehmed (1648-1687) zama-
nında ordunun bir seferi münâsebetiyle  Enderûn’da, Mehmed isminde dok-
san kişinin her biri bir haftada doksan iki ‘aded Fetih sûresini cuma günü salâ 
vaktine kadar okumuş ve hepsi birden zafer için du‘â etmişlerdir. Bu vesileyle 
kendilerine birtakım ihsânlarda bulunulmuştur. Bundan başka yine  Enderûn 
hademelerinden yüz bir kişiye de günde bin bir Fetih sûresi okunması tenbih 
olunmuş ve seferden dönünceye kadar bu hususa ri‘âyet edilmiştir.30 Sonraki 
dönemlere ait olduğu anlaşılan bir belgede de, Na‘îmâ Târîhi’ndeki bu uygu-
lamaya işaret edilerek,  Enderûn’da yeniden böyle bir düzenlemenin yapılma-
sı talep edilmiştir.31

Konuyla alakalı olarak 1204/1790 senesine ait olan bir belgede ise şu hu-
suslar zikredilmiştir:

“Şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, kudretlü, veliyy-i ni‘metim efendim!

El-hâletü hâzihî ‘asâkir-i nusret-me’âsir-i İslâm’ın düşmen-i dîn dûzeh-
karâr ile mukābele ve mukāteleye mübâşeret ve ibtidâr edecekleri vakitler 
tekarrub etmekle, her ne kadar şimdiye dek gālibiyyet-i cüyûş-i muvahhidîn 
içün esbâb-ı zâhiriyyenin tehyi’e ve istikmâli husûslarında dikkat ve ihtimâm 
olunduysa dahi beher hâl esbâb-ı kaviyye-i bâtınıyyeye dahi teşebbüs 
etmek elzem-i mehâmdan olduğu ve geçen sene gerek ordu-yı hümâyûnda 
ricâl-i Devlet-i ‘aliyyeleri dâ’irelerinde beher gice ba‘de’l-mağrib Âyetü’l-
kürsî ve sâlât-i münciyye ve ed‘iye-i me’sûre-i sâ’ire kırâ’at olunduğundan 
başka, Âsitâne-i ‘aliyye’de salât-i mefrûza a‘kābında cevâmi‘-i şerîfelerde 
tâ’ife-i sıbyân ve ma‘sûmîn sadây-i rikkat-efzây-ı âmîn ile kıbâb-ı me‘âbid 
ü mesâcidi pür-tanîn ve câ-be-câ Ok-meydânı ve sâ’ir gezülere semt olan 
sahrâlara çıkup, sehm-i serî‘u’s-seyr du‘âların tesyîr-i sûy-i icâbet-gâh-ı 
hazret-i Rabbü’l-‘âlemîn etdikleri ve hücre-i mübâreke-i Hırka-i şerîfe’de 
gicelerde salavât-i şerîfe ve ed‘iye-i me’sûreye müdâvemet ve ba‘zı 

30 Na‘îmâ Mustafa Efendi, Târîh-i Na‘îmâ (Ravzatü’l-Hüseyn fî ahbâri’l-hafikayn), haz: Mehmet 
İpşirli, TTK, Ankara 2007, IV, 1739.

31 TSMA, E. 3982. 
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zâviye ve tekyelere surreler i‘tâsıyla fukarâ ve ehl-i kulûba tevhîd-i şerîfe 
mübâderet etdirildiği ve hamden lillâhi Te‘âlâ sene-i mâzıyyede cümlesinin 
eseri müşâhede olunduğu ma‘lûm-ı hümâyûnlarıdır.

Bu def‘a dahi nusret-i İslâm ve hezîmet-i düşmen-i li’âm zımnında sene-i 
sâbıka misillü sıbyân-ı müslimînin cevâmi‘-i şerîfe ve ba‘zı sahrâlarda 
du‘âya iştigāl etmeleri bâbında iktizâ edenlere buyuruldu ile tenbîh olunmak 
ve hücre-i şerîfe-i Hırka-i mübâreke’de beher gice salavât-i münciyye ve 
ed‘iye-i me’sûreye mülâzemet ile ihyây-i leyâlî olunup ve bâ-husûs fezâ’il 
ve havâssı ta‘dâd ü ihsâdan efzûn olan Âyetü’l-kürsî’nin yirmi iki bin kerre 
kırâ’atında havâss-ı kesîre der-kâr ve husûl-i murâda bür’ü’s-sâ‘a idiği bi’t-
tecribe âşikâr olmağla, Hırka-i şerîfe mahallinde pençşenbih ve bâzârertesi 
giceleri ol mikdâr Âyetü’l-kürsî kırâ’atına müdâvemet etmeleriyçün iktizâ 
eden kullarına tenbîh buyurulmak ve câ-be-câ ba‘zı meşâyih ve tekyelere 
taraf-ı hümâyûnlarından surreler i‘tâsıyla tevhîd-i şerîf etdirilmek 
inşâ’allâhu Te‘âlâ bâ‘is-i nusret-i ‘azîme olacağı emr-i bî-iştibâh olmağla, 
ol bâbda her hâlde emr u fermân şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, kudretlü, 
veliyy-i ni‘metim efendim Pâdişâh’ım hazretlerinindir.”32

 Sultân III. Selîm (1789-1807) ’in hatt-ı hümâyûnunu33 da hâvî olan bu bel-
gede bir önceki sene yapılan du‘â, niyâz ve tilâvetlerin ordunun başarısını olum-
lu etkilediği ifâde edildikten sonra, bu sene de aynı şekilde ordunun zaferi için 
du‘âların yapılması istenmektedir. Bu belgedeki bir başka husus ise, du‘âların 
sadece  Enderûn’da değil, câmilerde34, tekkelerde, meydânlarda ve sâ’ir yerlerde 
de yapılması ve bu yakarışlara çocukların da iştirak etmesidir. Ayrıca  Hırka-i 
sa‘âdet’in mahfûz olduğu yerde de her gece salât-i münciyye ve çeşitli du‘âların 
okunması yanında, pazartesi ve perşembe geceleri de yirmi iki bin kere Âyete’l-
kürsî tilâveti için gerekli kişilere tenbih edilmesi istenmektedir.

2- Pâdişâhların Vefâtı Üzerine  Enderûn Hademelerinin Kur’an 
Okuması

Vefat eden pâdişâhların naaşları, Hırka-i Sa‘âdet Dâ’iresi’nin önündeki 
( Sünnet Odası tarafında) çeşmede yıkanır ve kefenlenip tabuta konarak, Has 
Oda’nın kapısının önündeki mermer döşemeli setin üzerine getirilirdi. Burada 

32 BOA, HAT, 7999.
33 Hatt-ı hümâyûn belgenin üst tarafında “K yim-mak m Paşa, ben Serây’a tenbih eyledim. Sen de 

mekteb ve tekyelere, münâsib yerlere ısmarlayasın.” şeklindedir. 
34 Evlerde, câmi ve mescidlerde ordunun zaferi için Fetih sûresinin okunması hakkında bk. 

BOA, HAT, 11452.
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görevliler tarafından helallik alınarak tezkiye işlemleri yapılırdı.35

Pâdişâhların vefâtı ‘akabinde Küçük Oda ve Büyük Oda’nın halîfeleri cenâze 
yanında Kur’an tilâvet ederlerdi. Bu görevlerinden dolayı bütün halîfelere bir 
kese kuruş ihsân olunurdu. Ayrıca Hazîne ağaları, Küçük ve Büyük Oda ha-
demelerine adam başı biner akçe verilirdi. Ayrıca İç Hazîne’den sekiz filori 
verilirdi. Ancak Sultân İbrâhîm (1640-1648) ’in vefâtında zarûret sebebiyle İç 
Hazîne’den sekizer kuruş36 ile yetinilmiş ve kaftanlı olanlara da kırkar kuruş 
ihsân olunmuştur.37

Kimi zaman Has Oda hademeleri de Pâdişâh vefâtlarında Kur’an okumuş-
lardır. Mesela ağır bir şekilde hasta olan Sultân IV. Murâd’ın vefâtı öncesinde 
Has Oda’yı ziyâret eden Hünkâr İmâmı Yûsuf Efendi, Pâdişâh’ın durumunun 
iyi olmadığını bilen Hekîm-başı ve Has Oda hademeleri tarafından odada tu-
tulmuştur. Yatsı namazı sonrasında, başta Yûsuf Efendi olmak üzere, Has Oda 
hademeleri Yâsin-i şerîf kırâ‘atına başlamıştır. Okunan Kelime-i şehâdet ve 
istiğfârlarla Sultân rûhunu teslim etmiştir.38

3- Çeşitli Vakıflar Münâsebetiyle  Enderûn’da Kur’an Okunması

Bir vakıf medeniyeti olan  Osmanlı Devleti’nde pek çok münâsebetle çeşitli 
vakıflar kurulmuştur. Bazı  Enderûn hademeleri de değişik vesîlelerle vakıflar 
kurmuşlardır. Onlardan bir kısmı,  Enderûn talebelerinin Kur’an okumalarını 
şart koşarak bir miktar parasını belirli bir ribh üzerinden vakfetmiş ve oradan 
gelecek gelir ile de Kur’an okuyan hademeye ödeme yapılmasını arzu etmiştir. 
Bazı pâdişâhlar da,  Enderûn hademelerinin belirli gün ve gecelerde Kur’an oku-
masını arzu etmiş ve kurdukları vakıflardan Kur’an okuyanlara bir miktar para 
verilmesini istemiştir. Bu amaçlarla kurulan vakıfların vakfiyeleri de günümüze 
kadar ulaşmıştır. Burada bu vakfiyelerden bazılarını zikretmek istiyoruz.

 Enderûn’daki Has Oda, Seferli, Kiler, Hazîne koğuşlarında cuma geceleri 
Yasîn-i şerîf ve mübârek gecelerde hatm-i şerîf okunması âdetâ bir gelenek 
hâline gelmişti. Bu hususla alakalı olarak  Sultân III. Mustafa (1757-1774) vak-
fından Seferli, Kiler ve Hazîne koğuşları kethudâlarına yüzer kuruş, Seferli 
Koğuşu’ndaki Çamaşırcı-başı, Kiler’deki Peşkîr-başı ve Hazîne’deki Güğüm-
başı ve Yazıcı’nın her birine on beşer kuruş, Bâbü’s-sa‘âde neferlerinin her 

35 Reşat Ekrem Koçu, Topkapı Sarayı, İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat, İstanbul, t.y., s. 81.
36 Bir başka kaynakta bu miktar sekizer kuruş değil, dört yüzer kuruş olarak ifâde edilmekte-

dir. Bk. Baykal, a.g.e., s. 69. 
37 Na‘îmâ, a.g.e., III, 1169.
38 Na‘îmâ, a.g.e., II, 941.
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birine onar kuruş, Saray Kethudâsı’na yirmi kuruş, teberdârân’ın her birine 
beşer kuruş ve kethudâsına on kuruş olmak üzere yıllık toplam 6040 kuruş 
ödeme yapılırdı. Ayrıca söz konusu vakıftan Has Oda’da bulunan üç nefer 
oda kethudâlarına, beş nefer Köşe-başı ağalarına ve kırk bir nefer Has Oda 
ağalarının her birine yüz ellişer kuruş olmak üzere senede toplam 7350 kuruş 
ödeme yapılırdı.39

1054/1645 senesine ait bir başka vakfiyeye göre Silahdâr Yûsuf Paşa ma-
lından 4600 kuruş riyâli on bir hesâbı üzerinden nemalandırarak vakfetmiştir. 
Kendisi Serây-ı cedîd’deki Büyük Oda’dan otuz kişinin günde bir hatim indir-
mesini istemiş ve söz konusu vakıftan gelecek gelir ile Kur’an okuyanların her 
birine günlük iki buçuk akça verilmesini şart olarak zikretmiştir. Bunun akabin-
de Kur’an okunurken dünyevî kelâm edilmemesi, Kur’an’ın âdâb üzere tilâvet 
edilmesi, cüzleri dağıtan ve tilâvet sonrası onları muhâfaza edene günlük iki akça 
verilmesi, tilâvet sonrası hatim du‘âsını yapan kişiye de bir akça verilmesi gibi 
zikredilen bazı husûslar da, vâkıfın vakfiyedeki diğer şartlarını oluşturmuştur.40

Kiler Odası’nda sâbık Kahveci-başı olan merhûm Nakşî Mustafa Ağa 
1173/1760 senesine ait vakfiyesinde, bu odaya bir lihye-i şerîf hediye etmiş-
tir. Bu lihye-i şerîfin Kiler Kethudâsı ve Peşkîr-başı’nın odalarında muhâfaza 
edilmesini talep etmiştir. Regâib, mirâc, berâat, kadir ve mevlüd gecelerin-
de lihye-i şerîfin ziyâret edilmesini; yatsı namazından sonra birer hatm-i şerîf 
okunmasını ve akabinde du‘â edilmesini istemiştir. Bu işler için vâkıf, malın-
dan 600 kuruşu vakfetmiş ve ondan gelecek gelirle bu hizmetleri îfâ edenlere 
çeşitli ücretlerin ödenmesini şart koşmuştur.41

20 Safer 1058/ 16 Mart 1648 tarihli vakfiyeye göre ise, Bâbü’s-sa‘âde Ağası 
Abdurrahmân Ağa malından 3250 riyâl kuruşu vakfetmiştir. Söz konusu vak-
fiyede vâkıf, Saray-ı ‘âmire’de Büyük Oda Câmisi’nde her pazar ve salı günleri 
 Enderûn talebelerinden isteyenlere Kur’an ta‘lîmi verilmesini ve karşılığında 
da her birine on akça ödenmesini şart olarak zikretmiştir.42

4-Bazı Atıyyeler Vesîlesiyle  Enderûn’da Pâdişâhlar İçin Kur’an Okunması

 Enderûn hademelerine değişik vesîlelerle Pâdişâh tarafından bazı atıyyeler 
bahşedilirdi. Bu atıyyelerin ödenmesinden sonra hademeler, Pâdişâh ve âilesi 

39 TSMA, D. 9805.
40 TSMA, D. 6929, vr. 6b-7a.
41 TSMA, D. 6950.
42 TSMA, D. 6951, vr. 16a, 19b.



TAHİR GÜNGÖR    OSMANLI SARAYI ENDERÛN’UNDA KUR’AN KÜLTÜRÜ  | 53

için Kur’an okur ve du‘â ederlerdi. Meselâ Has Oda hademelerine her sene 
Kurban bayramı arefesinde destimâl akçası verilirdi.43 Yıllık olarak ödenen bu 
para, Has Oda hademelerinin her birine yüz ellişer kuruş olarak dağıtılırdı.44 
Bu sebeple Has Odalılar, akşam yemeğinden sonra birer Yâsîn ve üçer İhlâs-ı 
şerîf okur ve sevâbını Pâdişâh’ın vâlidesinin ruhuna bağışlardı.45

 Topkapı Sarayı Arşivi’ndeki bir deftere göre, Seferli Odası’ndaki neferle-
re hatt-ı hümâyûn gereği verilmesi mu‘tâd olan bazı atıyyeler zikredildikten 
sonra, koğuş neferlerinin Pâdişâh için her sabah ve akşam birer  Yâsîn-i şerîf 
ve ramazan ayının her gecesinde birer hatm-i şerîf okumaları ve buna devam 
etmeleri istenmiştir. Bu kurala koğuştaki Çamaşırcı-başı ve zâbit olan kişinin 
riayet etmesi ve konunun asla ihmal edilmemesi tenbih edilmiştir. Bunun ya-
nında bu hayra vesîle olan Silahdâr Ali Ağa’ya da  Yâsîn-i şerîf ve hatm-i şerîf 
okunduğunda du‘â edilmesi; her beş vakit namazdan sonra da cemaat dağıl-
madan herkesin üçer İhlâs ve birer Fâtiha-i şerîfe okumaları istenmiştir.46

 Sultân III. Osmân (1754-1757) zamanında bir hatt-ı hümâyûnla, Seferli 
Odası’ndaki neferlerin kaftan behâlarına zam yapılmış; ayrıca her neferin Pâdişâh’ın 
ömür ve saltanatlarının devamı için hayır du‘â bâbında her gece yatsı ezânı sonra-
sı, kametten önce üçer İhlâs ve birer Fâtiha okumaları, cuma geceleri ve ramazan-ı 
şerîfin münasip vakitlerinde ise birer  Yâsîn-i şerîf okumaları istenmiştir.47

5-Emânât-ı Mukaddese Huzûrunda Kur’an Okunması

 Osmanlı Devleti’nin 1517 senesinde  Mısır’ı Osmanlı topraklarına ilhâk 
etmesi üzerine Mekke-i mükerreme Emîri olan Şerîf Mehmed Ebu’l-berekât 
oğlunu Mekke-Medîne anahtarlarını teslîm etmek üzere Yavuz Sultân Selîm 
(1512-1520)’e göndermiştir.48 Bunun akabinde Yavuz Sultân Selîm, burada 
bulunan bazı mukaddes emânetleri de yanına alarak İstanbul’a dönmüştür. Bu 
emânetleri Has Oda’da yaptırdığı özel bir odaya koyarak, bunların bakımını 
da Has Oda hademelerine tevdi etmiştir.49 

 Enderûn’un en üst makamı sayılan Has Oda’nın kırk civarındaki hademe-
lerinin en önemli görevlerinden bir tanesi,  Emânât-ı mukaddese huzûrunda 

43 TSMA, E. 7037/11; E. 118/27; D. 10709, vr. 39b.
44 TSMA, D. 10709, vr. 35a, 39b.
45 TSMA, D. 10709, vr. 39b. 
46 TSMA, D. 183, vr. 8b-9a.
47 TSMA, D. 183, vr. 11a.
48 Tayyârzâde, a.g.e., I, 86.
49 Tayyârzâde, a.g.e., I, 93.
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nöbetleşe Kur’ân-ı Kerîm tilâvet etmekti. Bu görev ve diğer nöbetleşe yaptık-
ları hizmetlerin nizâm ve intizâmına da Yavuz Sultân Selîm zamanında ihdâs 
edilmiş olan Dülbend Ağalığı makamındaki ağa nezâret ederdi. Bu görevlerden 
herhangi birinde bir kusur olması durumunda Dülbend Ağası, kusur eden ki-
şiyi tevbîh ve tekdîr etme yetkisini hâizdi. Daha şiddetli bir cezayı hak edenleri 
ise Silahdâr Ağa’ya bildirerek suçluların Has Oda’dan uzaklaştırılmaları veya 
icâb eden cezayı almalarını sağlardı.50 Buradan da anlaşılacağı gibi Has Oda 
ağalarının başta münâvebe usûlüyle Kur’an okumaları olmak üzere bütün so-
rumluluklarını yerine getirmeleri konusunda çok hassas davranılmaktaydı.

 Enderûn’daki koğuşlarda yapılan bazı teşkîlat değişikliklerinin zikredildi-
ği bir belgede Has Oda hademelerinin nöbetleşe yerine getirdikleri Kur’ân-ı 
Kerîm tilâveti göreviyle alakalı şu hususlar dikkati çekmektedir:

“(...) Hâne-i Hâssa ağavâtı denilen bendegânın öteden berü hıdmetleri 
 Hırka-i şerîf-i sa‘âdet-redif-i hazret-i Nebevî oda-i celîlesinde ‘alâ-vechi’l-
münâvebe bekleyüp, tilâvet-i Kur’ân-ı ‘azîmü’ş-şân ile kesb-i şeref 
ve mefharat eylemek olduğuna ve bu hıdmet-i celîle cümleye vâcib ve 
sa‘âdet-i dâreyn idüğüne mebnî Hâne-i Hâssa’da mevcûd olan bendegâna 
dokunulmayup, belki el-hâletü hâzihî mevcûdları kadr-i kifayeden dûn ve 
yevmiyye ikişer neferi nevbetci olmak ve beher nefere on beş günde bir 
kerre nevbet gelmek üzere bendegân-ı merkūmenin otuz nefere iblâğıyla 
bunların hüsn-i idâre ve istihdâmlarıyçün iki nefer zâbıt nasbı dahi 
lâzimeden idüği bedîhî ve rû-nümûn olduğuna...”51

Bu belgeye göre Has Oda’da yeni bir yapılanmaya gidildiği açıktır. Bu yeni 
teşkilat çerçevesinde Has Odalıların eskiden beri görevlerinin  Kur’an tilâveti 
olduğu ifâde edilmiş ve her gün iki kişinin bu iş için nöbetçi olmasına karar 
verilmiştir. Ayrıca bu hademelerin idâre ve istihdâmları için de iki kişi zâbıt 
olarak atanmıştır. 

Has Oda’da  Emânât-ı mukaddese’nin yanında okunan  Kur’an sedâsını, 
 Topkapı Sarayı’na yaptığı bir ziyâret vesîlesiyle işiten  Yahya Kemal, konuyla il-
gili duygu ve düşüncelerini “ Topkapı Sarayı’nda”52 ve “ Ezan ve Kur’an”53 isimli 
makalelerinde şöyle dile getiriyor:

50 Tayyârzâde, a.g.e., I, 207.
51 TSMA, E. 926.
52 Asıl adı “Hilâfete Yakın Bir Gün” olan bu yazı, ilk defa 14 Şubat 1921 tarihli İleri gazetesinde 

neşrolunmuştur. bk. Yahya Kemal Beyatlı, Aziz İstanbul, M.E.B., İstanbul 1969, s. 122.
53 Bu yazı, ilk defa 30 Mart 1922’de Tevhîd-i Efkâr gazetesinde neşrolunmuştur. bk. Beyatlı, 

a.g.e., s. 125. 
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“Revan Köşkü’nü gezerken kulağıma derinden bir Kur’an sesi geldi. 
Birdenbire İslâm mîmârîsini tam mânâsıyla gördüm. Çünkü İslâm mîmârîsinin 
içine bir rûh gibi muhakkak rahle başında bir Kur’an sesi lazım. O ses 
olmadığı zaman bu mîmârî kuru bir şekilde görünüyor. Bu fikrimi rehberim 
Lütfü Bey’e söyledim. Ve bu Kur’an sesinin nereden geldiğini sordum. 

“Hırka-i Saâdet Dairesi’nden!” dedi. Yavaş yavaş sesin geldiği pencereye 
yaklaştım. Baktım; yeşil, yemyeşil rûhânî yeşil bir dâire, pencereye arkasını 
çevirmiş bir hâfız, öteki âleme dalmış bir rûhun istirâhatiyle okuyor; diğer 
hâfız da gözlerini yummuş bir köşede tesbihini çekerek bekliyor.

Rehberim Lütfü Bey’e sordum, Hırka-i Saâdet’de ne zamanlar bu hatim 
indirilir? Lütfü Bey gülümseyerek kulağıma dedi ki: “Her gün! Her saat! 
Dört yüz seneden beri geceli gündüzlü bilâfâsıla..”

Hayretten gözlerim kapanmış dinliyordum. Lütfü Bey biraz mâlûmat 
verdi: “ Yavuz Sultan Selim hilâfetin alâmâtı olan Hırka-i Şerîf, Sened-i 
Şerîf ve diğer Emânât-ı Mübâreke’yi  Mısır’dan İstanbul’a hatimler 
indirterek getirmiş; İstanbul’a vardığı gece, Saray’da yüksek bir mevki’e 
yerleştirmiş; mîmarbaşı ve ustalar, asıl tevdî olunacak makaamı harıl harıl 
inşa ederlerken sefer yorgunluğuna bakmaksızın sabaha kadar ayakta 
beklemiş. O gece geceli gündüzlü Kur’an okunması için bir vazîfe tertip 
ederek kırkıncısı bizzat kendi olmak üzere kırk hâfız tâyin eylemiş. İşte 
o günden bu âna kadar bu dâirede bir sâniye tevakkuf etmeksizin Kur’an 
okunuyor. Bu hâfızlar el’an kırk kişidir. Dâimâ ikişeri nöbetleşe vazîfelerini 
îfâ ederler. Bu gün de bu iki hâfızın nöbeti” dedi.

Bu gece, bu saat, ben burada bu satırları yazarken Hırka-i Saâdet Dâiresi’nde 
Kur’an okunuyor! Siz bu saat benim bu satırlarımı okurken Hırka-i Saâdet 
Dâiresi’nde Kur’an okunuyor! Tam dört yüz seneden beri de böyle fâsılasız 
okunmuş.

O günden beri bu düşünce bir saat rakkası gibi hâfızamda sallanıyor. O 
günden beri Hilâfetin Türk kalbinde ne kadar derin bir temeli olduğunu 
duydum. Hilâfet makarrı olan İstanbul’da böyle bir makaamın yanında dört 
asırdır durmamış bir Kur’an sesi olduğunu bilmezdim. Nice Türk’ler, hattâ 
nice İstanbullular da bilmezler. Bu sarayın içinde dört yüz seneden beri 
olmuş ihtilâller, hali’ler; kıtâller bu Kur’an sesini bir an olsun susturamamış. 
Bu hâdiseyi idrâk ettikten sonra İstanbul’dan niçin çıkarılamıyoruz? bu 
şüpheyi halleder gibi oldum.”54

54 “Topkapı Sarayı’nda” isimli makaleden bk. Beyatlı, a.g.e., s. 120-122.
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 Yahya Kemal bu konudaki duygularını ifâde ettikten sonra “ Ezan ve Kur’an” 
başlıklı makalesinde ise keşfettiği bir hakikati şu şekilde zikrediyor:

“Gezintilerimde bir hakîkat keşfettim. Bu devletin iki mânevî temeli vardır: 
Fâtih’in  Ayasofya minâresinden okuttuğu ezan ki hâlâ okunuyor. Selim’in 
Hırka-i Saâdet önünde okuttuğu Kur’an ki hâlâ okunuyor!

Eskişehir’in, Afyon Karahisar’ın, Kars’ın genç askerleri siz bu kadar güzel 
iki şey için döğüştünüz!”55

Devamlı Kur’an tilâvetinin yanında Has Oda’da her sene ramazan ayı içe-
risinde yapılan  Hırka-i şerîf ziyâretleri esnasında Pâdişâh’ın birinci ve ikinci 
imâmları56 başta olmak üzere Has Oda İmâmı ve sesi güzel olan mü’ezzin 
ve çavuş ağalar Kur’an tilâvet ederdi. Kur’ân-ı Kerîm okunurken  Hırka-i 
şerîf ziyâretine dair uygulanan merâsim devam eder ve böylece ziyâret 
sonlandırılırdı.57 Ayrıca Atâ Târîhi’nde geçtiğine göre Has Oda ağaları  Emânât-ı 
mukaddese ile ilgili görevlerini tamamladıktan sonra kalan zamanlarını tefsîr 
kitaplarını mütâla‘a ve  Kur’an tilâveti ile değerlendirirdi.58

Atâ Târîhi’nden aktardığımız bilgiler, zikrettiğimiz  Enderûn nizâm belge-
si ve  Yahya Kemal’e sunulan malumat ve onun tespitleri, tarih boyunca bu 
mekânda Kur’an sedâlarının susmadığının bir göstergesidir.

SONUÇ

 Enderûn’daki Kur’an kültürü üzerine yaptığımız bu araştırma sonunda 
ulaştığımız sonuçlar şunlardır:

1-  Enderûn,  Osmanlı Devleti’ne üst düzey eleman yetiştiren bir saray oku-
ludur.

2-  Enderûn’a eleman alımı devşirme usûlüyle yapılmıştır. Bu usûl kaldı-
rılınca eleman ihtiyacı değişik şekillerde giderilmiştir. Kimi zaman kişinin 
güzel bir şekilde okuduğu Kur’an, onun  Enderûn’a alınmasında önemli bir 
rol oynamıştır.

3- Çok değişik aktivitelerin yapıldığı  Enderûn’daki günlük hayatta Kur’an 
öğrenimi ve tilâveti çok önemli bir yer teşkil ederdi. Bununla beraber haftanın 
belirli günlerinde  Enderûn’a gelen Re’îsülkurrâ Efendi’den hademelere kırâ’at 
dersleri verilirdi.

55 “Ezan ve Kur’an” isimli makaleden bk. Beyatlı, a.g.e., s. 125.
56 Es‘ad Efendi, Teşrîfât-ı kadîme, Çağrı Yayınları, İstanbul 1979, s. 16.
57 Tayyârzâde, a.g.e., I, 216.
58 Tayyârzâde, a.g.e., I, 189.
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4- Ordu-yı hümâyûnun muzafferiyeti için  Enderûn’da başta Fetih sûresi ve 
Âyete’l-kürsî tilâveti ile berâber bazı du‘â ve niyâzlarda bulunulurdu.

5- Pâdişâhların vefâtı üzerine bazı  Enderûn hademeleri naaşın yanında 
Kur’an tilâvet ederdi. Bu vesîleyle kendilerine bazı ihsânlarda bulunulurdu.

6- Bazı Pâdişâh ve  Enderûn hademesi,  Enderûn halkının belirli günlerde 
Kur’an okumalarını şart koşarak mallarının bir miktarını vakfetmiş ve bura-
dan gelecek gelirden söz konusu kişilere belirli miktarda para verilmesini vak-
fiyelerinde zikretmiştir.

7-  Enderûn hademelerinin mu‘tâd olarak aldıkları atıyyeler vesîle kılına-
rak, Pâdişâh ve ailesi için belirli gün ve vakitlerde Kur’an okumaları talep 
edilmiştir.

8-  Emânât-ı mukaddese’nin mahfûz bulunduğu Has Oda’da, hademeler 
nöbetleşerek  Kur’an tilâveti görevini yerine getirmiştir.

9- Has Oda’da icrâ edilen  Hırka-i şerîf ziyâreti süresince İmâm-ı Evvel ve 
İmâm-ı Sânî başta olmak üzere bazı sesi güzel olan ağalar cehren Kur’an tilâvet 
etmiştir.

10- Has Oda hademeleri  Kur’an tilâveti hâricindeki görevlerini yerine ge-
tirdikten sonra kalan zamanlarını Kur’an ve tefsîr kitaplarını okuyarak değer-
lendirmiştir.
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