Sahabe Albümü
manevî heyecanını gördüm. Kendimde, fena duygulardan arındığımı, ruhanî bir zevkle dolduğumu hissettim.”
Yahya Kemal Beyatlı’nın, “Aziz İstanbul” isimli
eserinde, daha da ileri gidip bu hususta vardığı hüküm ise, tüm ruhumuz ve benliğimizle tasdik edeceğimiz ebedî bir hakikattir: “Gezintilerimde bir
hakikati keşfettim. Bu devletin iki manevî temeli vardır: Fatih’in, Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan ki hâlâ okunuyor! Selim’in, Hırka-i Saadet
önünde okuttuğu Kur’an ki hâlâ okunuyor!”

Ramazan’ın 15’inde
Hırka-i Şerif’i Ziyaret
Osmanlı’nın asırlar boyunca uyguladığı güzel manevî adetlerden biri de, ilk defa Yavuz Sultan Selim tarafından başlatılmış olan, her Ramazan ayının 15. gününde başta padişah olmak üzere,
devlet erkânı, şehzadeler, hanım sultanlar, kadın
efendiler, ikballer ve ustaların, en güzel elbiselerini
giyerek büyük bir alay eşliğinde Hırka-i Saadet Dairesini ziyaret etmeleriydi. Harem, 1854’te Topkapı
Sarayı’ndan Dolmabahçe’ye taşınınca bu merasim
daha çok önem kazandı.
Sultan
II.
Abdülhamid’in
kızı
Ayşe
Osmanoğlu’nun ve diğer saraylıların hatıralarında naklettiklerine göre, arabalarla Topkapı’ya gelen harem halkını burada Harem Ağası karşılardı.
Hırka-i Saadet’in kapısı açılınca, kadınlar rütbe sırasına göre dizilerek Hırka-i Saadet’e doğru ilerlerdi. Her tarafta buhurdanlarda yanan buhurun kokusu hissedilir, perdelerin arkasından çok güzel
sesli bir müezzinin okuduğu Kur’an-ı Kerim duyulurdu. Daha sonra, büyük gümüş sandık içinde saklı bulunan altın anahtarla, hırkanın içinde saklı bulunduğu altın sandık, padişah tarafından açılır ve
içerisinden büyük bir tazimle çıkarılan Hırka-i Şerif, önceden hazırlanan hususî bir masa üzerine konurdu. Hırka-i Şerif’e yüz sürüldükten ve padişah
selamlandıktan sonra tekrar Harem’e dönülürdü.
Bu bilgileri, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud
ve Abdülmecid dönemlerinde çeşitli devlet kademelerinde görev almış ve Osmanlılarda törenlerle
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ilgili “Teşrifât-ı Kadîme” ismiyle eser kaleme almış
Esad Efendi (1790-1848) de teyit etmektedir:
“Ziyaret günü, sözü edilen devlet adamları,
öğle namazını kıldıktan sonra Bâbü’s-Saade önüne, yani Kubbe-i Hümâyûn tarafına gelip, sağ tarafa vezirler ve ulema, sol tarafa ocak ağaları ile
diğer devlet adamları oturup, sadrazamın gelmesini beklerler. Reisü’l-küttab’ın, şeyhülislamı
evinden alıp Ayasofya Cami’ine götürdüğü haberi geldiğinde, sadrazam maiyetiyle birlikte camiye gider ve burada öğle namazını kılar. Bu sırada
haberci çavuş, davetlilerin Bâb-ı Hümâyûn denilen kapıdan girmeye başladıklarını bildirir. Bunun üzerine sadrazam, maiyetini ve şeyhülislamı
alarak Topkapı Sarayı’na gelir.
Hep birlikte Bâbü’s-Saade’ye doğru yürürler.
Hepsi birden Bâbü’s-Saade’den girerek Hırka-i Şerif Odasına gelirler. Birinci ve İkinci imam efendiler, Hırka-i Şerif’in konduğu sandığın önünde
oturur ve bir miktar Kur’an okurlar. Kur’an okunduktan sonra padişahın kendisi sandığı açar ve
Hırka-i Şerif’e yüz sürülmesine izin verir. İlk kez
sadrazam yüzünü sürer. Yüz sürme işlemi, devlet
adamlarının rütbelerine göre sırayı izler. Bu işlem
bittikten sonra şeyhlerin her biri sandığın önüne
gelir, önce dua eder, yüz sürer ve yerlerine dönerler. Sonra padişah dönüş için izin verir. Herkes dışarı çıkar... Ziyaret gününde yeniçeri ve diğer ocak
erlerine baklava vermek gelenek olmuştur. Hırka-i
Şerif’e yüz sürüldükçe, sadrazam ve silahtar, tülbent ile silip, yüz sürene bu tülbendi verirler. Yüz
sürme işi bittikten sonra bu kısım altın maşrapa
içinde yıkanır. Yıkanan yer nemli olduğundan öd
ve anber yakılarak kurutulur.”
Ali Seydi Bey’in “Teşrîfat ve Teşkilât-ı
Kadîmemiz”inden öğrendiğimize göre padişahların, bayramın birinci günü sabah namazını Hırka-i
Saadet Dairesinde kılmaları ve bayramla merasimini burada yapmaları; padişahların tahta çıkışlarının 15. günü burayı ziyaret etmeleri; padişahın
tahta çıkış merasimi tamamlandıktan sonra ölen
padişahın naşının, tekfin işlerinin tamamlanmasını müteakip aynı daire önünde bekletilmesi de âdet
olmuştu.

Bünyamin ERUL*

BİLAL B. RABÂH (r.a)
Adı
: Bilâl b. Rebâh
Künyesi
: Ebû Abdullâh (Ebû Abdukerîm,
Ebû Abdurrahmân veya Ebû Amr)
Nisbesi
: Habeşî
Doğum yılı
: Hicretten 40 yıl evvel (M. 581)
Doğum yeri : Arabistan’ın batısındaki Serât
veya Mekke’de Cumah kabilesi
Baba adı
: Rebâh (köle idi)
Anne adı
: Hamâme (cariye idi)
Eş(ler)i
: Hind el-Havlâniyye
Akrabaları
: Hâlid adlı bir kardeşiyle Gufre
veya Gufeyre adında bir kız kardeşi var.
Oğulları
: Tespit edilemedi.
Kızları
: Tespit edilemedi.
Kabilesi
: Habeşli
İslâm’a girişi : İlk günlerde
Sohbet süresi: 23 sene
Rivayeti
: 44
Yaşadığı yer : Mekke, Medine, Şam
Mesleği
: Müezzinlik, Hz. Peygamber
(s.a.v.)’e yakın hizmet
Hicreti
: Medine
Savaşları
: Hz. Peygamber (s.a.v.) ile bütün
savaşlara katıldı
Görevleri
: Müezzinlik, hazinadârlık, bekçilik, hizmetçilik
Fizikî yapı
: Uzun boylu, zayıf ve kuru yüzlü,
kamburca, gür ve kır saçlı, siyah tenli.
Mizacı
: Azimli, sabırlı, kararlı, istikrarlı,
duygusal.

Ayrıcalığı
: İlk Müslüman olan köle ve ilk
ezan okuyan müezzindir.
Ömrü
: 60-70 arası yaşlarda
Ölüm yılı
: H. 20.
Ölüm yeri
: Şam’da vefat etmiş ve orada
medfundur.
Ölüm sebebi : Hastalık olmalı
Hakkında
: Bir defasında Hz. Peygamber
(s.a.v.) Bilal’e: “Bu gece cennette, önümde senin
nalınlarının tıkırtısını duydum.” diyerek bunu
hangi ameliyle elde ettiğini sormuş, o da her abdest aldıktan sonra “Allah Teâlâ’nın nasip ettiği
kadar” nafile namaz kıldığından söz etmişti.
Hz. Ömer: “Ebû Bekir efendimizdir; efendimizi
(Bilâl’i) azat etmiştir” derdi.
Hadisleri
: “Ömer hoşlanmadığı ve seni kıskandığı halde Sabah ve Yatsı namazlarını mescitte cemaatle kılıyorsun?’ diye sorulunca o: ‘Onu
beni bundan men etmekten alıkoyan nedir (bilir misin)? Onu Peygamberimizin ‘Allah’ın hanım
kullarını Allah’ın mescitlerinden men etmeyin!’
hadisi engelledi.” demiştir. Hz. Ömer namazda
hançerlendiğinde o da oradaydı.
Kaynaklar: İstîâb, I. 54-55; İsâbe, I. 326; Üsd, I.

129-131, 1423; DİA, VI. 152-153; Müsned, VI, 1214; İbn Sa’d, Tabakât, III. 232-239.

*Prof. Dr.
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