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Emeviler'in son dönemlerinde 
ortaya çıkan ve Mecüsiliği 

İslam'ın bazı esaslarına göre 
yeniden şekillendirmeye çalışan 

L 
İranlı din reformcusu. 
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Sfsan veya Sfs diye de tanınır. Kaynak
larda hayatına dair fazla bilgi yoktur. 
Sadece Nfşabur' un Havaf bölgesinde ya
şadığı bilinmektedir. 129 (747) yılında 

bir kahin ve Mecüsf peygamberi olarak 
ortaya çıktı. Rivayete göre yedi yıl kaldı
ğı Çin'den Havaf'a döndüğü zaman öl
dükten sonra dirildiğini ve cennetten 
gelmekte olduğunu, diğer bir rivayete 
göre ka birde bir yıl ölü olarak kaldılçtan 
sonra oradan çıktığını ve Zerdüşt'ün asıl 
dinini getirdiğini öne sürdü. Bütün Me
cüsfler'den ateşe tapmaktan vazgeçme
lerini ve göklerde öğrendiğini iddia etti
ği asıl dine uymalarını istedi. Bazı İsla
mi esaslardan etkilenerek yeniden şekil 

vermeye çalıştığı Meclisiliğin yeni esas
larını Farsça olarak yazdığı bir kitapta 
açıkladı. Buna göre ateşe tapmayı, ana, 
kız kardeş ve kız çocuğuyla evlenmeyi, 
hayvan ları ihtiyarlamadan kesmeyi, ölü 
hayvan eti yemeyi, şarap içmeyi yasak
ladı. Bunlardan başka güneşe karşı dön
mek ve tek diz üzerinde durmak sure
tiyle günde beş veya yedi defa dua et
meyi, zekat vermeyi, saçla rı uzatmayı . 
ve Zerdüşt'ün peygamberliğine inanma
yı emretti. Davetine pek çok Meclisi'nin 
uyması ve görüşlerinin yayılması üzeri
ne Mecüsf din adamları (mubedler) ha
rekete geçerek kendisini Ebü Müslim'e 
şikayet ettiler. Ebü Müslim de onu Şe
bfb b. Dah ve Abdullah b. Safd vasıtasıy
la müslüman olmaya ve Abbasf idaresi
ne boyun eğmeye davet etti. Bih-aferfd 
islamiyet'i kabul etmiş görünmekle bir
likte kahinliğe devam etti; bunun üzeri
ne Nfşabur'da bazı taraftarlarıyla bera
ber öldürüldü (İbnü ' n-NedTm, s. 407) Ölü
münden sonra Sfsaniyye (Sfsiyye). üsta
diyye, Bih- aferfdiyye gibi adlarla anılan 

ve IV. (X.) yüzyıla kadar faaliyetlerini sür
düren taraftarları onun sarı bir katır üze-
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rinde göğe yükseldiğini, bir gün dünya
ya dönerek düşmanlarından intikam ala
cağını iddia etmişlerdir. 

Abdülkahir el- Bağdadf, dört Mecüsf 
fırkasından biri olan Bih - aferfdiyye'nin, 
diğer Mecüsfler'e nisbetle İ slam'a yakın 
bazı görüşlerinin bulunmasına rağmen 

kestikleri hayvanların etini yemenin, ka
dınlarıyla evlenmenin caiz olmadığını ve 
kendilerinden cizye kabul edilemeyeceği
ni, kısaca onlara Ehl -i kitap muamelesi 
yapılamacağını belirtir (el-Fark, s. 214). 
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Hindistan'da bireyalet ve 
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Batısında Utar Pradeş ve Medya Pra
deş eyaletleri, kuzeyinde Nepal, doğu
sunda Bengladeş ve Batı Bengal eyaleti, 
güneyinde ise Orissa eyaleti bulunur. Yü
zölçümü 173.876 km 2, nüfusu 69.914.734 
(1981) olan Sihar eyaletinin başşehri Pat
na'dır. Eyalet dört yönetim birimine ay
rılmıştır. Bunlar Patna, Tirhut, Bagalpar 
ve Chota Nagpür'dur. Bu bölgede konu
şulan Sihar! lehçesi Hindü'dan (Hindusta
nf) çok Bengalce'ye yakındır. İngiliz haki
miyeti devrinde Bengal valisinin emrin
de bulunan bölge sonradan Orissa eya
letine dahil edilmiştir. Bugün ise doğru
dan Hindistan Cumhuriyeti'ne bağlı bir 
eyalettir. Xl/. yüzyılda Şfrşah SQrT tara
fından Patna 'ya taşınıncaya kadar böl
genin merkezi Sihar şehri idi. Tariht e 
hiçbir zaman bağımsız bir devlet olama
yan Sihar, Ekber Şah zamanında Babür
lü imparatorluğu'nun idaresine girmiş
tir ( 1582) 

Bi har 

İslamiyet'in Hindistan'da yayıldığı ilk 
devirler inden itibaren Sihar bölgesi ken
di içindeki idarecilerce yönetilmiştir. Bu 
bölgede bulunan Mungir, 1193'te Mu
hammed b. Bahtiyar Halcf tarafından 
fethedilerek Delhi Sultanı Kutbüddin Ay
beg'e bağlanmıştı. 1290-1320 yılları ara
sında Halacrıer' ce yönetilen bölge, 1330'
da Muhammed b. Tuğluk tarafından ke
sin olarak Delhi Su ltanlığı idaresi altına 

alınmıştır. 1397'de bir ara Kanpür'a bağ
lanan Bihar' ı 1488'de İskender Lüdf tek
rar Delhi Sultanlığı topraklarına katmış
tır. 1765'te ise İng iltere'ye bağlanarak 
Doğu Hindistan Şirketi'nin denetimi al
tına girmiştir. 

Bölgede yaşayan müslümanların nü
fusu o/o 12'ye kadar varır. Eyalet merke
zi Patna ile Muzafferpür, Bagalpür, Pu
sa ve Darbhanga şehirlerinde birer üni
versite vardır. Darbhanga Üniversitesi'n
de Sanskrit araştırmaları çok gelişmiş
tir. Patna'daki Khuda Bakhsh Oriental 
Public Library de birçok yazma eserin 
bulunduğu önemli kütüphanelerden bi
ridir (bk. BANKİPÜR; HUDABAHŞ). 

Bölgede çok sayıda kömür yatakları 
ve demir fabrikaları bulunması dolayı

sıyla bugün Sihar, Hindistan endüstrisi 
bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Bakır, fosfat, mika, bol\sit, demir cevhe
ri, manganez ve kömür başta olmak üze
re ülkede çıkarılan madenierin o/o 40 ka
darı bu bölgede toplanmıştır. Burada 
bulunan Ranchi, Bakara ve CemşTdpür 

şehirleri Hindistan'ın büyük sanayi mer
kezleri arasındadır. 

Sihar. 1852 ve 1859 yı llarında İngiliz 
yönetimine karşı başlatılan ayaklanma
ların önemli merkezlerinden biri olmuş, 


