
BiRGiVT 

ellifin Zddü '1 -mütezevvicin adlı şerh i 
yanında İshak b. Hasan ez- Zencanf'nin 
de bir şerhi vardır. 

D) Akaid. 1. AJ:ıvd1ü etfdli'1-müslimin. 
Müslüman çocukların ahiretteki duru
mu ile ilgili bir risaledir. 2. Ziydretü '1-
~ubur (son yedi risale ile Cila'ü'l-~ulab 
adlı eser, müellifin diğer bazı risaleleriyle 
birlikte bir külliyat halinde basılmıştır, İs
tanbul I 280). 

E) Tefsir-Kıraat. 1. Tefsiru sureti'1-Ba
kara. Bakara süresinin yarısına kadar 
yapılmış bir tefsir olup daha çok dil ku
ralları He ilgili açıklamalarıyla dikkati 
çekmektedir. Beyzavf tefsirinden daha 
üstün olduğu iddia edilmekteyse de on
dan daha muhtasar ve daha az meşhur
dur. Eser Yaşar Düzenli tarafından tah
kik edilmiştir (basılmamış yüksek lisans 
tezi, İstanbul 1989, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü). 2. ed-Dürrü1-
yetim. Tecvidle ilgili iki varaklık bir ri
sale olup 974 Cemaziyeleweli başında 
(Kasım 1566) telif edilmiştir. Eskicizade'
nin (ö 1243/ 1827-28) yaptığı tercüme 
(Tercüme-i Dürr-i Yetım) ve tecvide dair 
diğer bazı risalelerle birlikte basılmıştır 
(İstanbul1253, 1280; İzmir 1301). Eser biz
zat müellifi tarafından şerhedilmiştir. 

F) Hadis. 1. Risd1e fi usuli'l-hadiş. Kü
çük fakat oldukça değerli bir r isaledir. 
Eser Davüd-i Karsi tarafından şerhedil
miş (İstanbul1272, 1288, 1289, 1293, 1314), 
bu şerh üzerine de Mustafa Şevket Efen
di (ö. 1292/1875) ve Yüsuf b. Osman Har
pütf (ö 1292/ 1875) birer haşiye yazmış
lardır. Davüd-i Karsi'nin şerhive Ahmed 
Ziyaeddin Gümüşhanevf'nin Rdmuzü1-
eJ:ıddiş, Gard 'ibü'l - eJ:ıddiş'iyle birlik
te çeşitli baskıları yapılan eser (İstanbul 
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1275, 1288, 1314, 1326; Bulak 1303) Sadık 
Cihan tarafından tercüme edilmiştir (bk. 
bi bl.). 2. el-Erba 'un. İbadetlere dair kırk 
hadisi ihtiva etmekte olup Şerhu1-eJ:ıd
dişi'l-erba 'in adıyla bir de şerhi vardır. 
İlk sekiz hadisi müellifin kendisi, diğer
lerini ise Mehmed Akkirmanf (ö . 1174/ 
1760) şerhetmiştir (Tunus 1295; İstanbul 
1289, 1316, 1321, 1323). Muhtemelen her 
ikisinin de "inneme'I-a'malü bi'n-niyyat" 
hadisiyle başlaması sebebiyle Brockel
ınann yanlış olarak bu eseri Nevevi'nin 
el-Erba 'in'inin şerhleri arasında zikret
miştir (GAL Suppl., ı. 683; ll, 674). Eser 
Mustafa Cem'f tarafından Burhdnü'l
müttakin Tercüme-i Hadis-i Erbain 
adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 

1290). 3. Kitdbü'l-lmdn ve'l-istiJ:ısdn 
(Atıf Efendi Ktp., nr. 596- 597) 

Nihai Atsız, İsmihan Sultan Kütüpha
nesi'nde (nr. 424) kayıtlı nüshasının so
nunda telif veya istinsah tarihi olarak 
Birgivf'nin doğumundan on altı yıl önce
sine rastlayan 913 ( 1507-1508) yılının 

verilmesinden hareketle Sıhdh-ı Ace
miyye adlı Farsça-Türkçe sözlüğün, Ka
tib Çelebi (Keşfü'?·?unün, ll , 1074) ve 
Brockelmann (GAL, ll, 586; Suppl., ll, 657) 
tarafından yanlışlıkla Birgivf'ye isnat edil
diğini ileri sürmektedir. Birgivf'ye Rav
zatü'l-cenndt fi usuli'l-i'tikiid adlı bir 
eser daha nisbet edilirse de Mahmud 
Esad Efendi (Seydişehrf) tarafından ter
cüme edilerek yayımianmış olan (İstan

bul 1305) bu eser aslında Bosnalı Hasan 
Kan Akhisarf'nin telifidir (Birgivf'nin eser
leriyle ilgili daha geniş bilgi ve ayrıca yaz
ma nüshalar için bk. Nihai Atsız, İstan

bul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmet 

Efendi Bibliyografyası; GAL, Il. 583-586; 
Suppl., ll, 654-658). 

Birgivi'nin 
Kitabü'l·lman 
ve 'l-istiJ:ısiin 

adlı eserinin 
ll. cildinin 
unvan sayfası ile 
son sayfası 
(Atıf Efendi 

Ktp., nr. 597) 
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Iii EMRULLAH YüKSEL 

Bİ'RİIERIS 

(~.)ı;; ) 

Medine'de 
Kuba Mescidi yanında 

Hz. Peygamber'in mührünün 
düşüp kaybolduğu kuyu. _1 

Kuba Mescidi'nin batı tarafında, Medi
ne'ye 3 km. uzaklıktadır. Eris adlı bir ya
hudiye ait bahçede bulunduğu için bu 
adla anılmıştır. Hz. Peygamber Kuba 



Mescidi'ne gittiği zaman Erls Kuyusu'n
dan su içer. abctest alır ve ayaklarını ku
yuya sarkıtarak dinlenirdi. Kuyu başın

da serinlendiği bir gün kendini ziyarete 
gelen Hz. EbO Bekir. Ömer ve Osman ' ı 
burada cennetle müjdelemiştir. Hz. Os
man. Hz. EbO Bekir ve Ömer'den sonra 
kendine intikal eden, üzerinde "Muham
med ResOlullah" yazısı bulunan ve Hz. 
Peygamber'den beri hilafet mührü ola
rak kullanılan gümüş yüzüğü bu kuyu
ya düşürmüştür (30/ 650) Kuyunun bü
tün suyunun boşaltılmasına ve üç gün 
aranmasına rağmen mühür bulunama
mıştır. Bu hadise dolayısıyla meşhur olan 
bu kuyuya "Bi 'rü'l-hatem" de denilir. 

Evliya Çelebi kuyudan tulumbalarla su 
çekilerek havuzlara verildiğini ve oradan 
da yanındaki bahçenin sulandığını kay
deder. EyyOb Sabri Paşa 19 arşın (yakla
ş ık 12 m.) derinlikteki kuyunun su sevi
yesinin 4 arşın olduğunu ve üzerinde bir 
yapı bulunduğunu , ayrıca Kuba Mescidi 
tarafında bir namazgahın mevcut olup 
mihrabında , "ROz ü şeb kılsa aceb midir 
ziyaret ins ü can/Bi 'r-i hatm-i hatem-i 
Peygamberandır bu mekan" beytinin ya
zılı olduğunu zikreder. Bi'rierls'in Kuba 
Mescidi'nin kuzeybatısında 200 m. me
safede bulunduğunu söyleyen İbrahim 
Rifat Paşa , kuyu yanındaki bahçenin Os
manlı Sadrazamı Mehmed Paşa ' nın vak
fı olduğunu söyler. 

Osmanlı Devleti zamanında kuyu üze
rinde yaptırılan kubbe ile yanındaki na
mazgah daha sonraki devir lerde yıkılıp 
ortadan kalktığı gibi 1970'li yıllarda ku
yunun suyu da tamamen çekilmişti. Ye
rinde yaptırılan tesbitiere göre bugün 
genişletilerek yeniden inşa edilen Kuba 
Mescidi'nin batı duvarına tahminen 25-

Bi 'rieris' in 
tahmini veri ni 

gösteren plan 

30 m. mesafede bulunan kuyunun bura
dan geçen yolun altında kaldığı anlaşıl
mıştır. 
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liJ M usTAFA F AYDA 

Bİ'RİMAÜNE 
( ;;.;_y-o_;; ) 

Yetmiş kadar sahabinin 
şehid edildiği olay 

(Safer 4 / Temmuz 625) 
ve bu olayın geçtiği yer. 

_j 

Hicretin 4. yılı başlarında Amir b. Sa'
saa kabilesi reisi EbO Sera Amir b. Ma
lik Medine'ye gelerek Hz. Peygamber'i 
ziyaret etti ve ondan İslamiyet hakkın
da bilgi aldı. Kendisi müslüman olma
makla beraber Hz. Peygamber'den ka
bilesine islam'ı anlatacak bazı kimseleri 
göndermesini rica etti. Ancak Hz. Pey
gamber' in, gönderilecek davetçilerin bir 
tehlike ile karşılaşmasından endişe duy
duğunu ifade etmesi üzerine EbO Sera 
onların emniyetini garanti etti. Bunun 
üzerine ResOl-i Ekrem bir müddet son
ra. çoğu ensara mensup olan. islamiyet'i 
ve Kur ' an-ı Kerim'i iyi bilen ve ehl-i Suf
fe'den olan yetmiş kadar kurrayı adı ge
çen kabile halkına islarniyet'i tanıtmak 
ve Kur'an'ı öğretmekle görevlendirdi. Sa
yıları hakkında çeşitli rakamlar verilen, 
ancak sahih rivayetlere göre yetmiş kişi 
oldukları anlaşılan bu heyete ensardan 
Münzir b. Amr el-HazrecT'yi başkan ta
yin etti. Ayrıca kabile ileri gelenlerine 
hitaben bir de mektup yazdı. Bir rivaye
te göre bu heyet Ri'l. Zekvan, Usayye ve 
Lihyan boylarının düşmaniarına karşı Hz. 
Peygamber'den yardım istemeleri üze
rine onlara gönderilmiştir (Buhari, "Me
gazi", 28) 

Uhud Gazvesi'nden dört ay sonra. sa
fer ayı başlarında (Temmuz 625) Medi
ne'den yola çıkan heyet bir süre sonra 
Bi'rimaOne denilen yerde konakladı. Ma
One, Medine-Mekke yolu üzerinde Beni 

Bi'RİMAÜNE 

Amir ile Beni Süleym'in oturduğu top
raklar arasında bulunan bir kuyu olup 
Beni Süleym'e daha yakındı. İslam he
yeti kuyunun yanındaki mağarada isti
rahate çekildi ve içler inden Haram b. 
Milhan adlı sahabi Hz. Peygamber'in 
mektubunu Amir b. Sa'saa kabilesinin 
reisine götürmekle görevlendirildi. Bu 
sırada heyeti davet eden EbO Sera'nın 
öldüğüne dair bir şayia çıktı. Bu sebep
le olmalıdır ki Haram b. Milhan Hz. Pey
gamber'in mektubunu EbO Sera'nın ye
ğeni Amir b. Tufeyl'e verdi ve yanında
kileri İslam'a davet etti. Baştan beri is
lamiyet'e ve Hz. Peygamber'e karşı kin 
besleyen Amir b. Tufeyl, ResOluilah 'ın 
mektubunu açıp okumadığı gibi konuş
makta olan elçiyi arkadan mızrakla öl
dürttü. Onu kendisinin öldürdüğü de ri
vayet edilir. Daha sonra Bi'rimaOne'de 
bulunan islam heyetine saldırmak üze
re kabile halkını tahrik etti. Ancak EbO 
Sera heyettekilerin hayatını garanti al
tına aldığını önceden ilan ettiği için halk 
Amir b. Tufeyl'in saldırı teklifini reddet
ti. Bunun üzerine Amir b. Tufeyl, arala
rında dostluk bulunan Beni Süleym ka
bilesinin Ri'l. Zekvan ve Usayye kolları

na başvurdu . Bedir 'de müslümanlara 
esir düşüp Hz. Peygamber'in emriyle öl
dürülen Tuayme b. Adi b. Nevfet'in öz 
dayısı olan ve yeğeninin intikamını al
mak isteyen Ri'l reisi Enes b. Abbas der
hal harekete geçti. Bunun için sadece 
kendi boyunu değil, hem Beni Amir' le 
hem de Mekke'deki Beni Nevfet ile itti
fakı bulunan Süleym'in diğer kolları Zek
van ve Usayye'yi de harekete geçirdi. 

Kısa sürede bu ailelerden toplanan 
silahlı gruplar, Bi'rimaOne'de beklemek
te olan ve gelişmelerden habersiz bulu
nan müslümanlara saldırdılar; ağır ya
ralı olduğu için öldüğü sanılıp bırakılan 

Ka'b b. Zeyd en-Neccari ile olay sırasın

da kafilenin develerini atiatmakta olan 
Münzir b. Muhammed ve Amr b. Ümey
ye ed-Damri hariç hepsini şehid ettiler. 
Bu iki sahabiden Münzir b. Muhammed 
arkadaşlarının başına gelenlere taham
mül ederneyerek müşriklere saldırdı ve 
o da şehid edildi. Esir alınan Amr b. 
Ümeyye ise Mudar kabilesine mensup 
olduğunu söyledi ve Amir b. Tufeyl ta
rafından annesinin bir köle azat etme 
adağını yerine getirmek için serbest bı
rakıldı. 

Hadiseyi vahiy yoluyla öğrenerek as
habına haber veren Hz. Peygamber, hiç
bir felaket karşısında hissetmediği dere-
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