
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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Yetmiş kadar sahabinin 
şehid edildiği olay 

(Safer 4 / Temmuz 625) 
ve bu olayın geçtiği yer. 
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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 
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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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cede bir üzüntü duymuş, otuz veya kırk 
gün süreyle sabah namazlarında Bi'rima
One faciasına yol açan kabHelere bed
dua etmiştir. Kur'an-ı Kerim'.in ifadesi 
!el-Enbiya 21/ 107) ve ResOiul!ah'ın ken
di beyanıyla da sabit olduğu gibi (Müs
lim. "Feza'il", 126; Tirmizi, "Da'avat", 118; 
Müsned, IV, 138, 395) "rahmet peygambe
ri" olarak gönderilen Hz. Muhammed'in, 
kendisine ve ashabına yöneltilen birçok 
haksızlık ve tecavüz karşısında beddua
ya tevessül etmediği halde Bi'rimaOne 
hadisesi sebebiyle bedduada bulunması 
dikkat çekicidir. Söz konusu olayda sa
vaş maksadıyla değil tamamen insani ve 
ahlaki mülahazalarla gönderilen seçkin 
ve kalabalık bir irşad heyetinin, hem de 
kendileri için can güvenliği verildiği hal
de, genel ahlak kurallarına ve Araplar 
arasında son derece önemli kabul edi
len gelenekiere aykırı olarak savunma
sız bir şekilde öldürülmesi Hz. Peygam
ber'i fazlasıyla infiale sevketmiş olmalı
dır. Bazı rivayetlere dayanılarak AI-i im
ran sOresinin 128. ayetiyle Hz. Peygam
ber'in bu bedduadan menedildiği ileri 
sürülmüşse de tercih edilen görüşe gö
re söz konusu ayet Bi'rimaüne müna
sebetiyle değil ResOlul!ah'ın yaralandığı 
Uhud Savaşı münasebetiyle nazil olmuş
tur (TaberT, Cami'u ' l·beyan, Vll. 195-203; 
Razi, vııı. 217-218). 

İslam Ansiklopedisi'nin birinci bas
kısında "Bi'r Ma'una" maddesini yazmış 
olan müsteşrik H. Lammens. bu kıssa
nın Bi ' rmaOne'deki askeri başarısızlı

ğı örtbas etmek, eskiden beri çok sayı
da Kur'an ehlinin bulunduğu görüşünü 
pekiştirrnek ve onlara velilik isnat etmek 
maksadıyla muhaddisler tarafından son
radan uydurulduğunu iddia etmiştir (EI 
[Fr], I, 741). Bu kısım eserin Türkçe ter
cümesinde (İA, Il, 608-609) yer almamış
tır. Arapça tercümesinde ise Ahmed Mu
hammed Şakir tarafından iddianın asıl
sız olduğu belirtilmiştir. Müslümanların 

zaferiyle sonuçlanan seriyye ve gazvele
rin yanı sıra onların mağlObiyetiyle so
na eren savaşlar siyer ve megazi kitap
larında ayrıntılarıyla yer almıştır. Nite
kim Uhud ve Huneyn gazvelerinde müs
lümanların başına gelen büyük sıkıntılar 
Kur'an-ı Kerim'de de anlatılmıştır (bk. 
et-Tevbe 9/ 25). Kaldı ki muhaddisler ha
berlerin en sıhhatli şekilde intikali hu
susunda tarihte benzeri görülmeyen bir 
tenkit metodolojisi geliştirmişken onla
rı "büyük bir askeri başarısızlığı" örtbas 
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etmek için hadis uydurmakla suçlama
nın ilmi bir değeri yoktur. "O devirde 
Medine'de bu kadar kurranın bulunma
dığı" iddiası da rivayetler ne kadar sağ
lam olursa olsun onlara değer verme
mek gibi bir peşin hükümden kaynak
lanmaktadır. H. Lammens bu iddiasını 

takviye etmek maksadıyla el -Egiini'den 
(VI, 9. 19), "bu nevi durumlarda Hz. Pey
gamber'in bir veya iki kari gönderdiği"
ne dair bir nakil yapmaktadır. Ahmed 
Muhammed Şakir. el-Egiini'nin çeşitli 

baskılarında maddede gösterilen yeri ve 
ayrıca bulunması muhtemel diğer yer
lerde bu bilgiyi araştırdığını, fakat böy
le bir cümleye rastlamadığını belirtmek
tedir. Maddenin devamında Ebü Bera'
nın, rakibi Amir b. Tufeyl'e karşı kendi
ni desteklemesi için Hz. Peygamber'den 
yardım istemiş olabileceği ileri sürül
mekte, sonra da, "Peygamber'in politi
kası böyle dini olmayan savaşlara bile 
müdahale etmesini gerektiriyordu" den
mektedir. Bu kısım eserin Türkçe bas
kısında, "Bu gibi dünyevi münazaalara 
karışmak Peygamber'in siyasetine uy
gun gelmemekte idi" şeklinde tercüme 
edilmiştir. Gerçekte ise islam'da dini sa
vaş-dini olmayan savaş şeklinde bir ayı
rım mevcut olmayıp böyle bir değerlen
dirme. birçok Batılı gibi H. Lammens'in 
de cihadı "mukaddes harp" şeklinde yan
lış yorumlamasından kaynaklanmaktadır. 
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 

1914-1918 yıllan arasında 
dünyanın çeşitli kıtalannda 

birçok devletin 
iki gruba ayrılarak yaptığı 

o zamana kadar benzeri görülmemiş 
büyük savaş. 
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Bu savaşın gerçek sebebi, sanayileş
miş ülkeler arasında dünyada iktisadi 
ve siyasi hakimiyeti ele geçirme müca
delesidir. Almanya'nın Avusturya-Maca
ristan ile 1879' da imzaladığı "İkili İtti
fak", 1882'de İtalya'nın katılmasıyla "Üç
lü İttifak" halini almıştı. Bu devletler ci
var bölgelerde nüfuz sahası elde etme
ye, Avrupa ve Amerika kıtaları dışında 

sömürgeler sağlamaya çalışıyorlar. fa
kat daha önce aralarında dünyayı pay-

. !aşmış olan İngiltere, Fransa ve Rusya'
nın muhalefetiyle karşılaşıyorlardı. Nite
kim, 1893'te Fransa ile Rusya arasın

da imzalanan anlaşmayı 1904'te Fransa 
ile İngiltere'nin anlaşması takip etmiş, 
1907' de ingiltere Rusya ile de bir söz
leşme yapmıştı. Böylece İngiltere. Fran
sa ve Rusya arasında "Üçlü İtilaf" mey
dana gelmişti. 

"Üçlü İttifak" ve "Üçlü İtilaf" devlet
leri giderek silahlanıyorlardı. Bu rakip 
devletler arasında herhangi bir vesile 
ile geniş çapta bir savaşın çıkması bek
leniyordu. 28 Haziran 1914'te Avustur
ya- Macaristan veliahtı ile eşinin Saray
bosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından 
öldürülmesi. İttifak ve İtilaf devletlerinin 
zincirleme olarak birbirlerine savaş aç
masına sebep oldu. 28 Temmuz 1914'te 
Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a kar
şı savaşa girmesi üzerine Almanya da 1 
Ağustos'ta R!-!sya'ya, 3 Ağustos'ta Fran
sa'ya, 4 Ağustos'ta Belçika'ya savaş ilan 
etti. 4 Ağustos 1914'te ingiltere anlaş
malar gereği Almanya'ya savaş ilan et
ti. Böylece tarihe 1. Dünya Savaşı olarak 
geçen mücadele başlamış oldu. Savaşa 
daha sonra Japonya, Osmanlı Devleti, 
İtalya, Bulgaristan, Romanya, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Yunanistan da ka
tıldı. Savaş Avrupa'nın batı. doğu, Galiç
ya, Balkanlar ve güney cephelerinde ce
reyan etti. Osmanlı Devleti'nin katılma
sıyla da Kafkasya, Filistin, Irak ve Ça
nakkale Bağazı'nda sürekli muharebe
ler oldu. Asya ve Afrika'daki sömürge
lerde, açık denizlerde de çarpışmalar vu
ku buldu. Savaş, müttefik devletler de 
denilen "Üçlü İtilaf"ın merkezi devletler 
adı ile tanınan "Üçlü İttifak"a karşı zafer 


