
dukl arı sonucuna varı labilir. Bununla bir
likte bazı müellifler bir kıs ım Beyhaki 
Seyyidleri 'nin takıyye* uyguladıkların

dan söz etmektedirler (Rizvi , s. 167). 
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BEYHAN SULTAN ÇEŞMESİ 

İstanbul Boğaziçi 'nde 
XIX. yüzyıl başlarına ait çeşme. 

Sultan lll. Mustafa'nın (l757-1774)Adil
şah Kadın Efendi'den 2 Receb 1179'da 
( 15 Ara l ık 1765) dünyaya gelen kızı Bey
han Sultan (ö. 1824), kardeşi lll. Selim 
( 1789-1807) devrinde Boğaziçi'nin Rumeli 
kıyısında büyük bir sahilsarayı yaptınr
ken Akıntıburnu sahilinde de bir çeşme 
inşa ettirmiştir. Sarayın tamamlandığı 

yıl (I 2191 1804-1805) yapılan bu küçük 
eserin üzerinde Enderunlu Vasıf (ö . I 240/ 
1824) tarafından yazılmış üç kıtalık bir 
tarih manzumesi bulunuyordu. Osmanlı 
devri Türk sanatının kendi türü içinde 
en güzel eserlerinden olan Beyhan Sultan 
Çeşmesi , cadde genişletme çalışmaları 

sırasında uygun bir yerde tekrar yapıl
mak kaydı ile tamamen sökülmüş fakat 
bugüne kadar ihya edilmemiştir. 1985 
yılında teşebbüse geçilerek projeleri ha
zırlanmış ve tekrar kurulacağı yerin tes
biti yapılıp bu hususta gerekli olan izin
ler alınm ışsa da inşaata bir türlü başla 

namamıştır. 

Tamamen mermerle kaplanmış olan 
çeşmeye barak üslupta silme ve süsle
melerin hakim olduğu görülüyordu. Esas 
cephe deniz tarafında idi ve aralarında 
sütunçeler bulunan barak kemerler ile 
üç bölüm halinde işlenmişti. Ayna taşla
rının üstündeki iki silme arasında. "Yap
tı Beyhan Sultan a'la tarh-ı dilcü çeş
mesar " mısraı ile tamamlanan tarih üç 
kitabe halinde ta 'lik hatla yazılmıştı. Yan 
cepheler ise sade idi ve dışarı taşkın sa
çak silmesinin üstünde yine mermer
den düz bir korkuluk dolaşıyordu . 

Beyhan Sultan Çeşmesi tamamen Ba
tı sanatının tesiri altında meydana geti
r ilmesine rağmen Boğaziçi'ne güzellik 
katan bir eser olmakt an başka bir va-

Beyhan 

Sultan 
Cesmesi'nin 

eski bi r 
fotograf ı 

(Tan ışık , 

ll , resim 129) 

kitler bu kıyıyı süsleyen bir sahilsarayın 
da yerini işaretleyen bir anıt idi. 
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BEYHESİYYE 
( ~1) 

Hariciler'in 
Ebu Beyhes Heysam b. Cabir'e 

(ö. 94 / 713) 
nisbetle anılan bir kolu. 

Beni Sa'd b. Dubey'a kabilesine men
sup olan ve Emevi Halifesi ı. Velid za
manında Haccac' ın takibinden kurtul
mak için Medine'ye kaçan Ebü Beyhes, 
Medine Valisi Osman b. Hayyan ei-Mü
zeni tarafından yakalanarak hapsedil
mişti. Ebü Beyhes, vali ile sohbette bu
lunacak kadar dostluk kurmayı başar
mışsa da halifeden gelen emir üzerine 
öldürü lmüştür. 

Beyhesiyye'nin ortaya çıkışı bir car i
yenin satışına bağlanmaktadır. Rivaye
te göre ibazıyye'den İbrahim adında bir 
kişi, kendi mezhebinin mensuplarından 
bir topluluğu evine çağırmış , bu sırada 
cariyesi hizmette kusur edince onu ken
di akldelerini benimsemeyen, dolayısıy
la kafir sayılan Araplar'a satacağını söy
lemişti. Topluluk içinde bulunan Meymün 
adında biri kendi inançlarını taşıyan mü
min bir cariyeyi katiriere satamayacağını 
belirtince İbrahim Allah ' ın cariyeyi sat
mayı helal kıldığını, ayrıca mezhep bü
yüklerinin de bu görüşte olduklarını söy
lemiş, bunun üzerine Meymün onlardan 
ayrılmış, diğerleri de bu konuda karar
sız kalmışlardı. Bu durum İbazıyye bilgin
ler ine arzedildiğinde onlar Meymün ile 
kararsızların (vakıfe) yanlış düşündükle

r ini ve bu sebeple tövbe et melerinin ge
rekli olduğunu bildirmişlerdi. İbrahimiy-

BEYHESiYYE 

ye, Meymüniyye ve Vakıfe adlarını alan 
bu üç gruptan sonra da Beyhesiyye or
taya çıkarak car iye satışı konusundaki 
iht ilafta taraf olmuştur. Meseleyi mü
samaha sınırlarının çok ötesinde kalan 
bir anlayışla ele alan Beyhesiyye'ye gö
re takıyye* bölgesindeki bu satışı ha
ram sayan Meymün ve taraftarları , İb
rahim'le Meymün arasında kararsız ka
lanlar, Meymün ·dan ve kararsızlardan 

uzaklaşmayan İbrahim ve taraftarlarının 
hepsi kafir olmuşlardır. 

Beyhesiyye'ye göre iman ilim, ikrar ve 
arnelden meydana gelir. Bir kimse Al
lah'ı. peygamberlerini, Hz. Muhammed'in 
tebligatını bilip ikrar etmedikçe, ayrıca 
ilahi emir ve yasakların gereklerini yeri
ne getirmedikçe, Allah'ın dostla rını se
vip düşmanlarından ilgisini kesmedikçe 
müslüman sayılmaz. Büyük günah işle
yenler imam veya valinin huzuruna çı 

karılıp cezaland ırılmadıkça kafir veya 
mürnin diye vasıflandırılamaz. 

Bu fırkanın ·bir kısmına göre ölmüş 
hayvan, usulüne uygun kesilmiş olan hay
vandan akan kan (dem-i mesfüh), domuz 
eti ve Allah 'tan başkası adına kesilen 
hayvanlar dışında kalan şeylerin yenme
si. haram değildir. Helal olan bir yiyecek 
veya içeceği kullanmak suretiyle denge
sini kaybeden (bal tutması gibi) kimse o 
halde iken namazı terketse veya başka 
büyük günahlar işlese bundan dolayı tek
fir edilemez, kendisine ceza da uygula
namaz. Beyhesiyye'nin Avfiyye (veya Av
niyye) kolu ise içki içmeyi küfür olarak 
telakki ettiği halde namazı terketmedi
ği yahut namuslu kadına zina isoadın

da bulunmak gibi bir fıil işlemediği müd
detçe sarhoşun kafir olduğuna hükmet
mez. Hicret konusunda iki gruba ayrı

lan Avfiyye'nin bir grubu kendi mezhep 
mensuplarının bulunduğu yere hicret et
memeyi affedilmez bir hat a telakki edip 
böyle kimselerle ilgilerini keserken di
ğer grup hicretten geri kalmanın haram 
olmadığını , dolayısıyla böylelerinden il
giyi kesmenin gerekli bulunmadığını söy
lemişlerdir. Her iki grup da devlet baş
kanı kafir olduğu takdirde tebaasının da 
kafir olacağını ileri sürmüşlerdir. 
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