
miştir. Peyarn ve Peyam-ı Edebi'de ya
yımlanan makalelerde 1914-1915 yılla
rının birtakım sosyal meseleleri üzerin
de durulurken Hakimiyet-i Milliye'de 
yayımlanan yazılarda ise tamamen si
yasi ve aktüel konular ele alınmıştır. 
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BEY'ATÜIAKABE 

(bk. AKABE BİATIARI). 

BEY'ATÜRRIDVAN 
(.;ıı.,..:.)l~) 

Hicretin 6. yılında 
ashabın Hudeybiye'de 

Hz. Peygamber'le yaptıkları biat. 

_j 

_j 

Mekke'nin fethinden iki yıl önce, hic
retin 6. yılı Zilkade (Mart 628) ayının ba
şında Hz. Peygamber gördüğü bir rüya 
üzerine (b k. ei-Feth 48/ 27) ashabıyla bir
likte umre yapmak için Medine'den Mek
ke'ye hareket etti ve Mekke'ye 17 km. 
mesafede bulunan Hudeybiye Kuyusu ya
nında konakladı. Bunu haber alan Mek
keli müşrikler müslümanların şehre gir
mesine engel olmak için Halid b. Velid 
kumandasında 200 kişilik bir süvari bir
liği hazırladılar. Hz. Peygamber kimsey
le savaşmak istemediklerini, yalnızca um
re için geldiklerini ve yanlarında getir-

Bey ' atürrıdvan hatırasına Osman l ılar ' ın yaptırdığı 

kuyu ile Harem sınırına işa ret eden abide -
Hudeybiye 1 Suudi Arabistan 

dikleri develeri kurban edip dönecekle
rini Mekkeliler'e bildirmek üzere Hiraş 
b. Ümeyye ei -Ka'bfyi Mekke'ye gönder
di. Kureyşliler Hz. Peygamber'in elçisini 
dinlemediler. Bu defa Hz. Peygamber, 
Mekkeliler üzerindeki nüfuzu sebebiyle 
Hz. Osman' ı gönderdi. O da başta Ebu 
Süfyan olmak üzere Kureyş ileri gelenle
riyle görüştü. Ancak Kureyşliler bu ziya
rete izin vermeyeceklerini kesin bir dille 
ifade ettiler ve eğer isterse sadece ken
disinin Kabe'yi tavaf edebileceğini söy
lediler. Hz. Osman bunu kabul etmeyin
ce Kureyşliler ona çok kızdılar ve kendi
sini göz hapsine aldılar. 

Mekke'deki bu gelişmenin Hz. Pey
gamber'e ve müslümanlara Hz. Osman'ın 
öldürüldüğü şeklinde ulaşması üzerine 
Hz. Peygamber müşriklerle savaşmadan 

oradan ayrılmayacaklarına dair ashabın
dan biat almaya karar verdi' ve Hudey
biye'deki ikameti sırasında gölgelendiği 
"semure" denilen sakız veya mugaylan 
cinsi bir çeşit çöl ağacının altında asha
bından, bir rivayete göre "ölüm üzerine" 
(Buharl, "Megazi", 35), bir başka rivaye
te göre ise "savaştan kaçmamak üzere" 
(Buhari, "Cihad", ı lO; Müslim, "İmare", 
67) biat aldı (6 / 628) 

Umre için Hz. Peygamber'le yola çıkan 
bütün sahabiler biat ettiği halde müna
fıklardan Beni Selime kabilesine men
sup Ced b. Kays devesinin arkasına sak
lanarak biat etmedi. Kaynaklardaki riva
yetlerde biat eden sahabilerin sayısı 700, 
1300, 1400, 1 525 ve 1600 olarak gös
terilir. Güvenilir kaynaklarda ise 700 ri
vayeti yoktur. 1400 kişi olduklarına dair 
rivayet daha yaygındır (Buhari, "Mega
zi", 35) . Hz. Ömer biat merasimi esna
sında ResOiullah'ın elini tutarak ona des
tek olmuştur. Hz. Peygamber kendi sağ 
elini Hz. Osman'ın eli kabul ederek sol 

BEY'ATÜRRIDVAN 

eliyle onun yerine biat yapmıştır. Daha 
sonra Hz. Osman Mekke' den dönünce 
aynı yerde Hz. Peygamber' e biat etmiş 
ve yalnız başına Kabe'yi tavaf etmediğini 
söyleyince Hz. Peygamber onun bu has
sasiyetini memnuniyetle karşılamıştır. 

Müslümanların Hz. Peygamber'e bağ
lılıklarını ve onun yolunda ölümü göze 
aldıklarını gösteren bu biat haberi Mek
keliler'e çok tesir etti. Hz. Osman'ı ve di
ğer bazı müslümanları serbest bıraktık

ları gibi elçileri Süheyl b. Amr ve arka
daşlarını Hz. Peygamber'e gönderip Hu
deybiye Antiaşması'nı yapmaya mecbur 
oldular. 

Hz. Peygamber ve müslümanlar yapı
lan antlaşmadan sonra Hudeybiye'den 
ayrılıp Medine'ye dönerlerken yolda Feth 
süresi nazil oldu. Bu sürenin iki ayetin
de (10, 18) Bey'atürrıdvan'dan söz edil
miştir: "Ey Muhammed! Şüphesiz ki sa
na biat edenler ancak Allah'a biat etmiş 
olurlar; Allah'ın eli onların elleri üstün
dedir ... " (48/ 10). "Ey Muhammed! And 
olsun ki Allah seninle ağaç altında biat 
ederlerken mürninlerden razı olmuştur .. ." 
(48 / 18). Bundan dolayı bu biata "Bey'a
tü'r-rıdvan" (rıdvan [razı olma[ biatı) veya 
"Bey'atü'ş-şecere" (ağaç altındaki biat); 
biat eden sahabilere "Ashabü'ş - şecere" 

(ağaç altında Hz. Peygamber'e biat eden
ler), gölgesinde bu biatın yapıldığı ağa
ca da "Şeceretü'r- rıdvan" denilmiştir. 

Hz. Peygamber de, "Ağaç altında ba
na biat edenlerden hiçbirisi cehenneme 
girmeyecektir" (Tirmizi, "Menalpb", 57, 

58; Müsned, III, 350) hadisiyle bu biata 
iştirak edenleri cennetle müjdelemiş ve 
onların yeryüzü sakinlerinin en hayırlısı 
olduklarını söylemiştir (Buhari. "Mega
zi", 35). Buharfnin aynı yerde belirttiği
ne göre ashaptan Sera b. Azib, Feth sü
resinin birinci ayetindeki "fethan mübi
nen" ifadesiyle Mekke fethinin değil doğ
rudan doğruya Bey'atürrıdvan'ın kaste
dildiğini ifade etmiştir. 

Altında biat yapılan ağaç hakkında 
kaynaklarda iki ayrı rivayet bulunmak
tadır. Bir rivayete göre müslümanlar er
tesi yıl veya Hz. ömer'in hilafeti zama
nında (634-644) Hudeybiye'ye giderek bu 
ağacı aramışlar, fakat bulamamışlardır. 
Bunun üzerine Hz. ömer onu sel suları
nın veya benzeri bir şeyin alıp götürmüş 
olabileceğini söyleyerek aranmasından 
vazgeçilmesini istemiştir. Diğer rivayet
te ise müslümanların ziyaretleri sebe
biyle bu ağacın kutsiyet kazanmasından 
endişe eden Hz. Ömer, hilafeti sırasında 
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onun kesilip imha edilmesini emretmiş
tir. Bugün bu ağacın bulunduğu yerde 
Hudeybiye Mescidi vardır (ayrıca bk. HU

DEYBİYE ANTIAŞMASI). 

Sahabileri fazilet ve derece bakımın
dan çeşitli gruplara ayıran hadis alimle
ri arasında Hakim en -NisabOrf' nin on 
iki basarnakli kronolojik taksimi daha 
fazla kabul görmüştür. Buna göre "Eh
lü Bey'ati'r-rıdvan" dokuzuncu sırayı 

oluşturmaktadır. 
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(bk. BUYRULDU). 
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HATT-ı HÜMA. YUN 
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(bk. HATI-ı HÜMAYUN). 
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ı BEY AZIT Il CAMii ve KÜLLİYESİ l 

L 

Amasya'da Il. Bayezid tarafından 
XV. yüzyıl sonlarında 

yaptırılan külliye. 
..J 

Cami ve etrafındaki külliye, Edirne'de 
olduğu gibi bir akarsuyun, Yeşilırmak'ın 
kenarında inşa edilmiştir. Külliyenin. ır

mak kıyısında bulunduğundan başka 

hakkında hiçbir şey bilinmeyen Meryem 
Ana Kilisesi'nin yerinde olduğu iddiasını 
destekleyecek herhangi bir ipucu yok
tur. Geniş bir sahayı kaplayan yapı gru
bunun ortasında cami, sağında medre
se. solunda ise aşhane-imaret ile tab
hane bulunmaktadır. Cami. cümle kapı
sı üstünde ve iki yan duvarında bulu
nan üç parçalı inşa kitabesine göre Re-
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ceb 891'de (Temmuz 1486) tamamlan
mıştır. Bu sülüs yazılı kitabeler Ali b. Me
zid adında bir hattat tarafından yazılmış
tır. Hüseyin Hüsameddin Bey, inşaatın 

Bayezid'in tahta çıkışının hemen arka
sından , 886 Receb ayında (Eylül 1481) 
başlamış olduğunu ileri sürer. Aynı ya
zar, Heşt Bihişt müellifi idris-i Bittisf
den (ö. 1520) naklen cami ve külliyenin, 
saltanatın kendisine nasip olmasının bir 
şükranı olmak üzere başlatılan inşaatı
nın Bayezid tarafından Şehzade Ahmed' e 
havale edildiğini bildirir. Bu bilgi, Hüsa
meddin Bey'in tesbitine göre daha son
raki tarihçilerden Aifnin Künhü'l-ahbdr'ı 
ile Nişancızade Mehmed'in Mir'iitü'l -kii
inat'ında da tekrarlanır. Cami ve külli
yesinin vakfiyesi 901 Cemaziyeleweli or
talarında (Ocak 1496) yazılmıştır (VGMA, 
Defter, nr. 2 ı ı 3, s. 179) . Vakfiyede külli
ye cami, imaret, medrese ve sıbyan rnek
tebinden ibaret olarak gösterilmiştir. 

Hüsameddin Bey'in tesbit ettiğine gö
re Beyazıt Camii 999 Muharremindeki 
(Kasım 1590) zelzelede büyük ölçüde za
rar görmüş, kubbe ve kemerleri, imare
tinin de kubbeleri kısmen yıkılmış ve 
derhal tamir edilmiştir. 1 079 ( 1668-69) 
zelzelesinde ise tahribat daha büyük ol
muş, kubbeler yıkıldığı gibi her iki ta
raftaki minareler de eğrilmiş, imaret ve 
tabhanenin kubbeleri çökmüştür. Ancak 
mütevellisi Merzifoni İbrahim Ağa tara
fından bir yıl içinde bütün zararlar gide
rilmiştir. 1197'de (1782-83) Hacı Ali Ağa 
adında bir hayır sahibi, caminin ırmak 
tarafına kışın sıcak su ile abdest alına
bilmesi için musluklar ve su ısıtma yeri 
yaptırmış, Ayşe Hatun 1228'de (1813) 
bir şadırvan, 1236'da (1820-21) Hacı Os
man Ağa bir sebil, 12S6'da (1840) Ka
pancızade Hacı Hüseyin Zeki Efendi bir 

Beyazıt 

camii ve 
Külliyesi'nin 

genel. 
görünüşü

Amasya 

Beyazıt camii - Amasya 

muvakkithane-kütüphane ile bir şadır

van daha ilave ettirmiştir. 1909-1911 
yılları arasında da Yamuk Osmanzade 
ailesi vasiyeti olarak avlu duvarı dibine 
bir kütüphane ile özel olarak getirilmiş 
su için yeni bir şadırvan daha inşa edil
miştir. Sultan ll. Bayezid'in Edirne'deki 
külliyesi gibi Amasya'daki de zaman za
man yakınında bulunan ırmağın taşkın

larından zarar görmüş ve hala da gör
mektedir. 1980 ·deki taşkında cami için
de 70 cm. yüksekliğinde birikinti bulu
nuyordu. 

1939'da Amasya'da büyük ölçüde tah
ribat yapan çok şiddetli bir zelzelede Be
yazıt Camii yine zarar görerek son ce
maat yerinin bazı kemer ve kubbeleri 
yıkılmıştır. 1960'lı yıllarda tamir edilmiş
se de bu tamirin başarılı olduğu söyle
nemez. Ewelce çok harap durumda olan 
aşhane - imaret ve tabhane onarılarak 
yurt yapılmış, sıbyan mektebi ise orta
dan kalkmıştır. 


