
H IRKA-i SERiF CAMii 

Eski H ırka-i Şerif Odası küçük boyutlu, 
dikdörtgen planlı. tekne tonoz örtülü, 
fevkanl bir yapıdır. Osmanlı devri kütüp
hanelerinde olduğu gibi burada da hır
ka-i şerifin muhafaza edildiği oda. hır
kayı zemin rutubetinden korumak ama
cıyla bir havalandırma bodrumu üzerine 
oturtulmuştur. Beşik tonoz örtülü bir ey
van niteliğinde olan bodrum avluya (gü
neye) yuvarlak bir kemerle açılmakta. bu . 
açıklık demir parmaklıklarla donatılmış 
bulunmaktadır. Dışarıdan sıvalı olan du
varlar içeriden barok üslupta mavi- be
yaz Kütahya çinileriyle kaplıdır. Güney 
cephesinde, dikdörtgen açıklıklı iki pen
cere arasına Cumhuriyet döneminde kon
muş olan ve üveys el-Karani'nin kimliğiy
le hırka-i şerifin tarihçesini açıklayan La
tin harfli kitabenin tepesinde Sultan Ab
dülmecid'in tuğrası bulunur. Batı cephe
sinde ise ll. Mahmud tarafından 1227 
( 1812) yılında yenilendiğini belgeleyen 
kitabe görülmektedir. "S" ve "C" kıvrım
larıyla kuşatılmış beyzl bir madalyonun 
içindeki ll. Mahmud tuğrası kitabeyi taç
landırır. Kitabenin, "Oldu bala cilvegah-ı 
hırka-i mahbOb-i Hak" mısraıyla son bu
lan manzum metni Enderunlu Vasıf'a, 
cell ta'lik hattı ise Yesarl Mehmed Esad 
Efendi'nin en başarılı öğrencilerinden 

Mehmed Şehabeddin Efendi'ye aittir: Bu 
kitabede kendini "hırka-i neblnin hadi
mi" olarak tanıtan hattatın zamanımıza 
kalan tek kitabesi budur. 

Hırka-i şerif, söz konusu caminin inşa 
edilmesinden Osmanlı devrinin sonuna 
kadar ramazan aylarının on beşinden are
fe gününe kadar halkın ziyaretine açıl
mış. her ne kadar devlet ricali ve ileri ge
len ulema tarafından. aynı gün 1bpkapı 
Sarayı'ndaki Mukaddes Emanetler Dai
resi'nde bulunan ve padişah-halife eliyle 
açılan hırka-i saadeti müteakip ziyaret 
edilmişse de hırka-i şerif ziyareti hırka-i 
saadet ziyareti gibi devlet protokolünde 
yer almamıştır. 

Hırka-i şerif ziyareti öğle namazının ar
dından başlamakta ve ikindi cemaatinin 
ziyareti bitirmesiyle akşam ezanından ön
ce son bulmakta, ayrıca Kadir geceleri te
r avi h namazından sabah narnazına ka
dar devam etmektedir. XVIII. yüzyılda te
melleri atılan ve herhalde caminin açılışı 
ile kesin kurallara bağlanan bu gelenek 
Cumhuriyet döneminde de devam et
miş. sadece Osmanlı devrinde ramazanın 
üçüncü haftasının erkeklere. son hafta
sının kadınlara tahsis edilmesi usulü kal
dırılmıştır. istanbul nüfusunun artması , 
ayrıca ulaşırnın gelişmesi sonucunda is-
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tanbul dışından da çok sayıda ziyaretçi
nin akın etmesi üzerine yakın bir tarihte 
ziyaretler ramazanın bütününe yayılmış, 

buna rağmen özellikle Kadir gecelerinde 
büyük bir izdihamın yaşanınası yine ön
lenememiştir. 
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HIRRİT b. RAŞİD 
( ~'.) .;Y., ~_):;.!!) 

ei-Hırrit b. Raşid et-Temimi en-Nacl 
(ö. 38/658) 

Sahabi. 
_j 

Beni Naciye adıyla meşhur Beni Abdül
beyt b. H aris b. Same b. Lüey kabilesinin 
reisidir. Beni Selerne b. Lüey heyetiyle bir
likte Mekke-Medine arasındaki bir yerde 
bulunduğu sırada Hz. Peygamber'iri hu
zuruna çıkarak islamiyet'i kabul etti. Ka
bilesi Beni Naciye'nin başında irtidad sa
vaşlarına katıldı. Hz. Osman'ın şehid edil
mesinden sonra çıkan karışıklıklar esna
sında 300 adamıyla birlikte Hz. Ali tarafı
na geçti; Cemel ve Sıffin savaşlarıyla Neh
revan Vak'ası'nda onun maiyetinde bu
lundu. Hakem Vak'ası'nın ardından Hz. 
Ali ile beraber Küfe'ye gitti. Ancak daha 
sonra, hilafet meselesinin hakemiere ha
vale edilmesine razı olarak zaaf gösterdi
ği ve zalimlerden medet umduğunu ileri 

sürdüğü Hz. Ali'ye itaat etmeyeceğini, ar
kasında namaz kılmayacağını ifade ede
rek adamlarıyla birlikte Küfe'den ayrıldı. 
Bunun üzerine Ziyact b. Hasafe ei-Bekri, 
Hz. Ali'ye Hırrit ve adamlarının fitneye se
bep olabileceklerini söyleyerek takip edi
lip geri getirilmesini önerdi. Hz. Ali de Zi
yad'dan, kendi kabilesi Bekir b. Vail'den 
bir grupla onları takip edip geri getirme
sini istedi. Cerceraya mevkiinde Hırrit'e 
yetişen Ziyad, ona Hz. Ali'yi terketmesi
nin doğru olmadığını anlatmaya çalıştıy
sa da başarılı olamadı ve sonunda arala
rında bir çatışma meydana geldi. Hırrit 
ve adamları karanlığın basmasından isti
fade ederek Ahvaz'a doğru kaçtılar. Zi
yad da kuwetleriyle birlikte Basra'ya dön
dü. 

Hırrit'le ilgili haberler Küfe'ye ulaşınca 
Ma'kıl b. Kays er-Riyahi Hz. Ali'ye, az sa
yıda bir kuwetle onları yakalayıp getirme
nin imkansız olduğunu , daha kalabalık bir 
kuwet hazırlamak gerektiğini söyledi. 
Hz. Ali de KOfeliler'den 2000 kişilik bir 
kuweti Ma'kıl'in kumandasında Hırrit 
üzerine gönderdi. Basra'dan yola çıkan 
Halid b. Ma'dan et-Tai de takviye birlikle
riyle Ma'kıl'e katıldı. Ahvaz'da bulunduğu 
sırada ayak takımını ve devlete vergi 
ödemek istemeyen birçok kimseyi kendi 
safına çekmeyi başaran Hırrit, Ramhür
müz dağlarında kıstırılıp kısa sürede boz
guna uğratılmasına rağmen bir kısım 
adamlarıyla Basra körfezi sahillerine kaç
ınayı başardı ve burada halkı Hz. Ali aley
hine kışkırtmaya devam etti. Hz. Ali'ye 
düşmanlığı sebebiyle her fırsattan fayda
landığı anlaşılan Hırrit, birbirine muhalif 
olan gruplardan Hariciler'i, Hz. Osman'ın 
kanını dava edenleri, zekat vermek iste
meyenleri, mürtedleri ve bu bölgede ya
şayan bazı hıristiyanları kendi saflarına 
çekti. Bunun üzerine Ma'kıl Hırrit'e karşı 
harekete geçti. Yapılan savaşta Hırrit. 
Nu'man b. Suhban er-Rasibi tarafından 
öldürüldü. Onunla beraber 170 taraftarı 
da hayatını kaybetti (38/658). 
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