
BilAD-ı SELASE 

Bilad-ı selase kadılarının resmi kadı
lık daireleri olmayıp oturduklan . evlerin 
bir kısmını bu işe ayırırlardı. Katip ve di
ğer görevliler konağa giderler ve divan
hane kısmında çalışırlardı. Kadı değişti

ğinde ise yeni kadının konağına devam 
ederlerdi. Ancak bu yerin o kadılığın sı
nırlan içinde olması gerekirdi. 

Bilad-ı selase kadıilkianna ait defter
ler bugün elde mevcut sicillerin en es
kilerindendir ve arada bazı boşluklar bu
lunmakla birlikte günümüze kadar ga
yet mükemmel şekilde gelebilmişlerdir. 
Bunlardan Üsküdar mahkemesinin 919-
1342 (1513-1923) yıllarına ait801, Gala
ta mahkemesinin 900-1342 ( 1495-1923) 
yıllarına ait 1 040, Eyüp kadılığının ise 
978-1342 ( 1570-1923) yıllarına ait 629 
defteri (şer ' iyye sicil i) bulunmaktadır. 

"İstanbul ve bilad-ı selase" tabiri yer
leşmiş resmi bir tabir olarak XX. yüzyıl 
başlarına kadar çok sık kullanılmış ol
makla birlikte istanbul, Edirne ve Bur
sa kadıilkiarını içine alan " bilad -ı sela
se" tabiri nadir olarak kullanılmış ve faz
la yaygınlık kazanmamıştır. 
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BİlADÜLCERİD 

(bk. CERİD ). 

BilAL-i HABEŞİ 
(~IJ~) 

Ebı1Abdillah 
(Ebıl Abciiikerim veya Ebıl Arnr) 

Bilal b. Rebah 
(ö. 20 / 641) 

Hz. Peygamber'in 
ilk müezzini olan saha.bi. 

_j 

_j 

Hicretten kırk yıl kadar önce (581 ci
van) Habeş asıllı bir köle olarak Arabis
tan'ın batı tarafındaki Serat'ta veya Mek
ke'de Cumah kabilesi içinde dünyaya gel
di. Babası Rebah ve müslüman olduğu 
için çeşitli işkencelere maruz kalan an
nesi Harname de köle idi. Annesine nis
betle İbn Harname diye de anılan Bilal 
İslamiyet' i Hz. EbG Bekir vasıtasıyla ka
bul etti. 
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Bilal-i 1 ( ,'' ' Ha besi'yi ., 
Ka be' de 
eza n 

1 ~' '· okurken 

\' ' 
gösteren 
bir minyatür \ .''•-
(Siyer·l Nebr. 

TSMK, Hazine, 

nr. 1222, 
ll, VT. 263•) 

Bilal, Beni Cumah'tan adı bilinmeyen 
birinin veya daha yaygın olan rivayete 
göre aynı kabileden Ümeyye b. Halef'in 
kölesi idi. Mekke'de müslüman olduğu
nu açıkça söyleyen ilk yedi kişiden biri 
olduğu için Ümeyye b: Halef öğle vakit
lerinde onu kızgın güneş altında sırt üs
tü yatırır, büyük bir kaya parçasını göğsü 
üzerine koydurur, sonra da İslamiyet'ten 
vazgeçerek Lat ve Uzza'ya tapmaya zor
lardı. Fakat o her defasında, "Rabbim Al
lah'tır; O birdir" diyerek bu dayanılmaz 
işkenceye imanıyla göğüs gererdi. Hz. 
Peygamber onun bu şekilde işkence gör
mesine son derecede üzülürdü. Hz. EbG 
Bekir müslüman olmayan güçlü siyahi 
bir köleyi vererek Bilal'i Ümeyye b. Ha
lef'in elinden kurtcırdı ve azat etti. Bazı 
rivayetlerde onu para ile satın alıp azat 
ettiği de zikredilir. Hz. Ömer bu olaya 
işaretle, "EbG Bekir efendimizdir; efen
dimizi (Bilill'i) azat etmiştir" derdi (Bu
hari, "Feza,ilü aşl).abi'n-nebi", 23). 

Hz. Peygamber, Bilal'i Mekke'de Ubey- · 
de b. Haris ile, Medine'ye hicretten son
ra da Ebü Ruveyha Abdullah b. Abdur
rahman el-Has'ami ile kardeş yaptı . Me
dine'nin havasına alışamayan bazı saha
biler gibi Hz. Ebü Bekir ile Bilal 'in de 
hastalandıklan. Mekke'ye duyduklan de
rin hasretle şiirler söyledikleri hadis ki
taplarında zikredilir. 

Bilal-i Habeşl hicretin 1. yılında Hz. 
Peygamber'in öğrettiği ezanı onun em
riyle ilk defa okumakla meşhur oldu ve 
hayatı boyunca hazarda ve seferde Hz. 
Peygamber'in müezzinliğini yaptı. Sabah 
ezanını çok erken okuyan Bilal'in bu eza
na. "es-Salatü hayrün mine'n-nevm" (Na
maz uykudan hayırlıdır) ibaresini eklemesi 
Hz. Peygamber'i memnun etti ve bunu 
her sabah ezanında tekrarlamasına izin 
verdi. Bilal başta Bedir olmak üzere Hz. 
Peygamber'in bütün gazvelerine katıldı. 
Bedir' de esir alınan Ümeyye b. Halef'i 

görünce, "İşte küfrün başı! Eğer o kur
tulursa ben ölürüm" diyerek onun öldü
rülmesini sağladı. Mekke'nin fethedildi
ği gün Hz. Peygamber ile Kabe'nin içine 
girdi ve ResGiullah'ın emri üzerine Kcl
be'nin darnma çıkarak fetih ezanını oku
du. Hz. Peygamber'in Kabe'nin içinde sol
daki iki direk arasında iki rekat namaz 
kıldığını rivayet eden de odur (Buhari, 
"Şalat", 30). 

Bilal-i Habeşl hayatı boyunca Hz. Pey
gamber'in yanından hiç ayrılmadı, Veda 
haccında da bulundu. Onun abctest su
yunu temin etmek, sütre* olarak kul
landığı harbeyi taşımak, şahsi ihtiyaçla
rını karşılamak. savaşta özellikle gece
leri korunmasını, gündüzleri ise gölge
lenmesini sağlamak, yemek hazırlamak. 
beytülmal işlerine bakmak, Hz. Peygam
ber'in emriyle bazı ödemeler yapmak. 
elçileri ağırlamak, seriyye kumandania
rına sancak vermek, Resül- i Ekrem' in 
emirlerini halka duyurmak, kadın esir
leri muhafaza etmek gibi işlerde görev 
almıştır. 

Yaygın olan rivayetlere göre Bilal-i Ha
beşi Hz. Peygamber'in vefatından son
ra ezan okumamıştır. Hz. Peygamber'in 
kendisine. "Ey Bilall Allah yolunda cihad
dan daha faziletli bir amel yoktur" dedi
ğini hatırlatıp cihad için Suriye'ye gitmek 
üzere Hz. Ebü Bekir'den izin istemiş, an
cak halifenin ısrarı üzerine Medine'de 
kalmış, Hz. Ömer halife olunca Medine'
den ayrılarak Suriye· de birçok şehir ve 
bölgenin fethine iştirak etmiştir. 

Hz. Ömer Suriye'de Şam divanını ted
vin ederken Bilal'in isteği üzerine onu 
ve diğer Habeşliler'i, Ebü Ruveyha'nın 
kabilesi olan Has'amlılar'la birlikte ay
nı divan defterine yazdırdı. Bazı müs
lümanlar Bilal'in ezan okuması için ha
lifeye müracaat ettiler; halifenin iste
ği üzerine Bilal Suriye'de bir defa ezan 
okudu ve dinleyenleri ağlattı. 

Bilal-i Habeşl altmış küsur yaşında Dı

maşk'ta (veya Halep yahut Dareyya'da) ve
fat etti ve Babüssagrr· deki kabristana 
defnedildi. Bilal-i Habeşi'nin nesli de
vam etmedi. Kaynaklarda hanımı ve ço
cukları hakkında bilgi bulunmamakta, 

Bilal-i 
Habesi 

Mescidi • 
Tarsus 



sadece Halid adlı bir erkek ve Gufre (Gu
feyre) adlı bir kız kardeşi olduğu zikre
dilmektedir. 

Uzun boylu, zayıf ve kuru yüzlü, kam
burca, gür ve kır saçlı, siyah tenli idi. 
Bir defasında Hz. Peygamber ona, "Bu 
gece cennette, önümde senin patuçla
rının tıkırtısını duydum" diyerek kendi
sinin cennetlik olduğunu müjdelemiş ve 
hangi arneli sel;ıebiyle bu dereceyi elde 
etmiş olabileceğini sormuştu. O da her 
abctest aldıktan sonra "Allah Teala'nın 
nasip ettiği kadar· nafile namaz kılma 
adetinden SÖZ etmişti (Buhari, "Tehec
cüd", 17 ; Müslim, "Fe:Zfı.' ilü's-şah&be", 
108) 

Bilal-i Habeşf'den hadis rivayet eden
ler arasında Hz. Ebü Bekir, Hz. Ömer, 
Üsame b. Zeyd, Abdullah b. ömer ve Be
ra b. Azib gibi bazı meşhur sahabTierle 
Ebü İdris el-HavlanT. Said b. Müseyyeb 
ve İbn Ebü Leyla gibi tabifler bulunmak
tadır. Onun rivayet ettiği kırk dört ha
disten ikisi BuharT'de, biri Müslim'de, 
bir tanesi de her ikisinde yer almıştır. 
Ebü Ali ez-Za'feranf'nin, Bilal'in merft1* 
olarak r ivayet ettiği bazı hadisleri der
lediği Müsnedü Bilcll adlı risalesi Mec
mu'atü'l-bulp1şi'l-İslamiyye'de (XJV, S. 

227-243) yayımlanmıştır. Kamboçya'da ve 
Endonezya'nın bazı bölgelerinde müez
zinlere "Bilal" veya "Bilal-i gayr-i Habeşi" 
denilir. Amerika'daki bazı zenci müslü
manlar da, kendilerine «Bilaliler» mana
sında «The Bilalians» derler; ayrıca bu 
isimle bir de gazete çıkarmaktadırlar. 
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siıAL b. HARis 
( C:..; bd\ ,J. J~ ) 

Ebu Abdirrahman Bilal 
b. Haris b. Usm b. Said el-Müzenl 

(ö. 60/680) 

Sahabi. _j 

Hicretin beşinci yılında Müzeyne elçi
leriyle birlikte Hz. Peygamber'e gelen 
Bilal, Medine ile Mekke arasındaki ei
Eş'ar'da ikamet etmekteydi. Hz. Pey
gamber kendisine sel sularının yarıp ge
nişlettiği su yatağını (Akiku'I-Medine) ik
ta* etti ve onu savaşlarda kullanılan at
larla develerin yayiağı olan Müzeyne ka
bilesinin sınırları içindeki Naki' adlı otla
ğı korumakla görevlendirdi. İyi bir binici 
olan Bilal, Naki'de yapılan bir yarışma
da Hz. Peygamber'in devesini koşturdu 
ve yarışı kazandı. Dümetülcendel Sefe
ri'ne katıldı. Hz. Peygamber onu, Mek
ke fethi öncesinde ramazan ayında Me
dine'ye gelmelerini temin etmek üzere 
Müzeyne kabilesine haberci olarak gön
derdi. Mekke fethine 1 000 kişilik bir 
kuwetle katılan Müzeyneliler'in üç san
caktanndan biri Bilal idi. Daha sonrala
rı Kadisiye (636) ve İfrikıyye savaşiarına 
da (647-648) katıldı ve yine Müzeyne ka
bilesinin sancaktarlığını yaptı. 

Son yıllarını Basra'da geçiren Bilal sek
sen yaşlarındayken vefat etti. 

Kendisinden oğlu Haris ile Alkame b. 
Vakkas hadis rivayet etmişlerdir. Riva
yetleri Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i 
ile (lll. 469) İbn Huzeyme ve İbn Hibban'ın 
sahihlerinde ve bazı sünen kitaplarında 
yer almıştır. 
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BİIAL b. SA'D 
( ~ ,J. J~) 

Ebu Amr Bilal b. Sa'd 
b. Temim es-Sekun! ed-Dımaşki 

(ö. 110/ 728 [?]) 

Tabiin nesli abid, zahid ve 
muhaddislerinden. 

_j 

Dımaşk'ta doğdu ve orada yetişti. Sa
habi olan babası Sa'd b. Temim'i Hz. Pey
gamber'in okşayıp dua ettiği rivayet edil
mektedir. Bilal'in hayatı hakkında fazla 

BilAL b. SA' D 

bilgi yoktur. Bütün ilk zahidler gibi hüz
nü neşesine galip bir kişi idi. Bu sebep
le kaynakların çoğunqa kendisinden " Dı

maşk halkının Hasan~ı Basri'si" diye söz 
edilir. Ayrıca gür ve güzel sesi, etkili va
azlarıyla tanınmıştır. Dımaşk'ta imamlık 

ve vaizlik yapardı. Namaz için tekbir al
dığında sesinin şehrin çevre köylerinden 
duyulduğu rivayet edilir. Evzai, "Ben Bi
la! b. Sa'd'ın vaazını dinledim; ondan da
ha etkili konuşan bir vaiz duymadım" 
der (bk. Ebü Nuaym, V, 222) Vaaz ve na
sihatlarında özellikle Kitap ve Sünnet'e 
bağlılık, ibadetin önemi, cehennem kor
kusu, ihlas ve samimiyet, ölüm kaygısı, 
zühd ve kanaat gibi konulara ağırlık ve
rir, vaazlarını kıssalarla da süslerdi. Bu 
sebeple kaynaklarda "kassas" diye de 
anılır. 

Bilal b. Sa'd dini konularda re'y* e şid
detle karşı çıkmıştır. Ebü Nuaym onun, 
"Bir zamanlar insanların birbirlerini na
maz, oruç, zekat, hayır yapma, iyiliği em
retme, kötülükten sakındırma gibi salih 
arnellere özendirdiklerini görmüştüm. 

Şimdi onlar birbirlerini re'ye teşvik edi
yorlar" dediğini nakleder (Hilye, V, 224) . 

Ancak o re'yi , "Allah'ın kitabını ve Pey
gamber'in sünnetini bırakarak kendi gö
rüşüne göre amel etmek" şeklinde tarif 
ederek (a.g.e., V, 229) karşı olduğu re'yin, 
dini konularla ilgili hususlarda Kur'an 
ve Sünnet'e aykırı şekilde şahsi görüş

lere önem vermek olduğunu tasrih et
miştir. 

İbn Sa'd, İbn Hibban gibi münekkitler 
Bilal b. Sa ' d 'ın sika* bir ravi olduğunu 
kaydederler. Babasından başka Abdul
lah b. Ömer, Cabir b. Abdullah, Ebü'd
Derda ve Muaviye gibi sahatTierden ha
dis nakletmiş, kendisinden de Evzai, Ab
dullah b. Ala b. Zebr, Abdurrahman b. 
Yezid b. Cabir ile Said b. Abdülaziz az 
sayıda hadis rivayet etmişlerdir. 

Kaynaklarda herhangi bir eserine rast
lanınamakla birlikte tabakat kitapların
da ona isnat edilen nasihat ve mev'iza 
türünden sözler geniş yer tutar. 
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