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Emeviler'in son dönemlerinde
ortaya çıkan ve Mecüsiliği
İslam'ın bazı esaslarına göre
yeniden şekillendirmeye çalışan
İranlı din reformcusu.

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

fırkasından

bazı görüşlerinin bulunmasına ra ğmen
h ayva nların etini yemenin, kaevlenmenin caiz olmadığını ve
kendilerinden cizye kabul e d ilemeyeceği
ni, kısaca onlara Ehl -i kitap muamelesi
yap ı lamacağın ı belirtir (el-Fark, s. 214).

kestikleri

dınlarıyla
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Sfsan veya Sfs diye de tanınır. Kaynaklarda hayatına dair fazla bilgi yokt ur.
Sadece Nfşabur' un Havaf bölgesinde yaşa d ığı bilinmektedir. 129 (747) yılında
bir kahin ve Mecüsf peygamberi olarak
ortaya çıktı. Rivayete göre yedi yıl kaldı
ğı Çin'den Havaf'a döndüğü zaman öldükten 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 Mecüsfler'den ateşe tapmaktan vazgeçmelerini ve göklerde öğrendiğini iddia ettiği asıl dine uymalarını istedi. Bazı İsla
mi esaslardan etkilenerek yeniden şe kil
vermeye çalıştığı Meclisiliğin yeni esaslarını Farsça olarak yazdığı bir kitapta
açıkladı. Buna göre ateşe ta pmayı, ana,
kız kardeş ve kız çocuğuyla evlenmeyi,
hayvan l arı ihtiyarlamadan kesmeyi, ölü
hayvan eti yemeyi, şarap içmeyi yasakladı. Bunlardan başka güneşe karşı dönmek ve tek diz üzerinde durmak suretiyle günde beş veya yedi defa dua etmeyi, zekat vermeyi, saçla rı uzatmayı .
ve Zerdüşt'ün peygamberliğin e inanmayı emretti. Davetine pek çok Meclisi'nin
uyması ve görü şlerinin yayılması üzerine Mecüsf din adamları (mubedler) harekete 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 idaresine boyun eğmeye davet etti. Bih -aferfd
islamiyet'i kabul etmiş görünmekle birlikte ka hinliğe devam etti; bunun üzerine Nfşabur'da bazı taraftarlarıyla bera ber öldürüldü (İbnü ' n-NedTm, s. 407) Ölümünden sonra Sfsaniyye (Sfsiyye). üstadiyye, Bih- aferfdiyye gibi adlarla anı lan
ve IV. (X.) yüzyıla kadar faaliyetlerini sürdüren taraftarları onun sarı bir katı r üze~38

rinde göğe yükseldiğini, bir gün dünyaya dönerek düşmanlarından intikam alacağını iddia etmişlerdir.

İbnü' ı -Nedim, el-Fihrist, s. 407; Muhammed
b. Ahmed eı -Harizmi, Mefatıfıu 'l- 'u/am, Kah ire
1342, s. 26; Bağdadi, el-Far/c (KevseriL s. 214;
ŞehristanT. el-Milel (KI!ani). ı, 238 ; Browne,
LHP, i, 308 -310; S. M. St ern, Studies in Early
lsma'ilism, Leiden 1983, s. 43-46; "Bih'atrid",
İA, ll, 603·604 ; D. Sourdel, "Bih'afrid b. Farwardln", E/ 2 (İng.). ı, 1209.
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Utar Pradeş ve Medya Praeyaletleri, kuzeyinde Nepal, doğu
sunda Bengladeş ve Batı Bengal eyaleti,
güneyinde ise Orissa eyaleti bulunur. Yüzölçümü 173.876 km 2 , nüfusu 69.914.734
(1981) olan Sihar eyaletinin başşehri Patna'dır. Eyalet dört yönetim birimine ayrılmıştır. Bunlar Patna, Tirhut, Bagalpar
ve Chota Nagpür'dur. Bu bölgede konu şulan Sihar! lehçesi Hindü'dan (Hindustanf) çok Bengalce'ye yakındır. İngiliz hakimiyeti devrinde Bengal valisinin emrinde bulunan bölge sonradan Orissa eyaletine dahil edilmiştir. Bugün ise doğru
dan Hindistan Cumhuriyeti'ne bağlı bir
eyalettir. Xl/. yüzyıl da Şfrşah SQrT tarafından Patna 'ya taşınıncaya kadar bölgenin merkezi Sihar şehri idi. Tariht e
hiçbir zaman bağımsız bir devlet olamayan Sihar, Ekber Şah zamanında Babürlü imparatorluğu'nun idaresine girmiş
tir ( 1582)
deş

İslamiyet'in Hindistan'da yayıldığı ilk
devirlerinden itibaren Sihar bölgesi kendi içindeki idarecilerce yönetilmiştir. Bu
bölgede bulunan Mungir, 1193'te Muhammed b. Bahtiyar Halcf tarafından
fethedilerek Delhi Sultanı Kutbüddin Aybeg'e bağlanmıştı. 1290-1320 yılları arasında Halacrıe r' ce yönetilen bölge, 1330'da Muhammed b. Tuğluk tarafından kesin olarak Delhi Su ltanlığı idaresi a ltına
alınmıştır. 1397'de bir ara Kanpür'a bağ
lanan Bihar' ı 1488'de İskender Lüdf tekrar Delhi Sultanlığı topraklarına katmış
tır. 1765'te ise İng iltere'ye bağlanarak
Doğu Hindistan Şirketi'nin denetimi altına gi rmi ştir.

Hindistan'da bireyalet ve
aynı adı taşıyan şehir.

Bihar

Bölgede yaşayan müslümanların nüfusu o/o 12'ye kadar varır. Eyalet merkezi Patna ile Muzafferpür, Bagalpür, Pusa ve Darbhanga şehirlerinde birer üniversite vardır. Darbhanga Üniversitesi'nde Sanskrit araştırmaları çok gelişmiş
tir. Patna'daki Khuda Bakhsh Oriental
Public Library de birçok yazma eserin
bulunduğu önemli kütüphanelerden biridir (bk. BANKİPÜR; HUDABAHŞ) .
Bölgede çok sayıda kömür yatakları
ve demir fabrikaları bul unması dol ayı 
sıyla bugün Sihar, Hindistan endüstrisi
bakımından büyük önem taşımaktad ır.
Bakır, fosfat, mika, bol\sit, demir cevheri, manganez ve kömür başta olmak üzere ülkede çıkarılan madenierin o/o 40 kadarı bu bölgede toplanmıştır. Burada
bulunan Ranchi, Bakara ve Ce mşTdpür
şehirleri Hindi stan'ın büyük sanayi merkezleri arasındadır.
Sihar. 1852 ve 1859 yıllarında İngiliz
yönetimine karşı başlatılan ayaklanmaların önemli merkezlerinden biri olmuş,
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daha sonraki dönemlerde de Hint millibütün safhalarında etkin bir
rol oynamıştır.

yetçiliğinin

Sihar eyaletinde Nalanda ilinin merkezi olan ve Sihar veya Sihar-ı Şerif adıy
la anılan şehir. Ganj'ın kolu olan Paimar
ırmağının doğu kıyısındadır ve XIII -XIV.
yüzyıllarda müslümanların idaresindeki
Sihar bölgesinin merkezi olmuştur. Şeh
rin nüfusu 151.343'tür (1981)
Sihar bölgesinde bugüne ulaşmış en
eski mimari eserler Sihar-i Şerif'teki Melik İbrahim BayyO Türbesi (1353) ile Muhammed-i Sicistanf'nin türbesidir. Telhara'daki Sengi Mescid ve İmadpOr'da
Bahtiyar Halcf'ye ait olduğu söylenen türbe de bu ilk dönem mimari eserleri içinde yer alır. Bunları Mangir'deki Şah Nafe Türbesi (ı 497 - 1498). Hedef'teki Cami-Mescid (Cuma Camii, XVI. yüzy ıl) takip eder. Hilsa'da Şah Jamman Jati Türbesi (1543), Sassaram'da (Sehseram) Hasan SOr. Şirşah SOr ve Alavel (Allval) Han
türbeleri. ChainpOr'da Bahtiyar Han Türbesi. Rohtasgarh'ta kale içindeki CamiMescid ( 1543) SOrller dönemine ait önemli eserlerdir. Rohtasgarh'taki Habeş Han
Camii ve Türbesi (ı 578) ile kısmen harap
halde olan Sa ki Sultan Türbesi ( ı 5 78),
Babürlüler'in ilk zamanlarında yapı l makla
birlikte bir önceki dönemin mimari özelliklerini yansıtır. Babürlü dönemi eserleri arasında Menir' deki (Man er) MahdOm Şah Devlet Türbesi ile Sengl Mescid, Champanagar'da MahdOm Sahib Türbesi (1622-1623), Rajmahal'de Seng -i Dalan Köşkü. Patna'da Şirşah . Camii, Medrese Cami i (1630), Newab Münlrüddevle
Türbesi ( 1759), Mlr Eşref Camii ( 17731774). Newab Heybet Camii (1748) ve
BagalpOr'da İbrahim Hüseyin Han Türbesi en önemlileridir.

Sihar'da

Sirşah

Türbesi • Hindistan
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(lslamic Period), Bombay 1981, s. 84·87; S.
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Hindistanlı

Hanefi fakihL

nevi' nin Mir'atü'ş-şüruJ:ı (Leknev ı288,
1300, ı322 ; KanpOr ı3ıı . ı3ı4), Muhammed Hasan el-Leknevf'nin el-~vô.lü'l
erbaca (KanpOr 1286; Leknev 1326), Haydar Ali b. Hamdullah ' ın Tahrfrô.t, Muhammed Ali el-Mübarekl el-KanpOri'nin
Mi crô.cü '1- fühum, Muhammed Abdülbaha 'nın İntô.ku '1- mefhum (Delhi ı 322)
adlı eserleri başta olmak üzere pek çok
şerh, haşiye ve ta'li katı vardır. 3. Risô.le
fi'l-mugaletô.ti'l - cô.mmeti'l -vün1d. Abdülhay el - Leknevl'nin Mucfnü'l-ga'i şfıı adlı şerhiyle birlikte basılmıştır (Hind
1298). 4. el -Cevherü'l-ferd. Atomlarla
ilg ili bir risaledir (yazma l arı için bk. GAL,
Il , 554; Suppl., ll, 624). Bunlardan başka
kaynaklarda Risô.Ie if işbô.ti enne me?hebe'l-Hanefiyye eb cad cani'r-re'y min
me?hebi'ş-Şô.ti ciyye adlı bir eserinden
de söz edilmektedir.
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Hindistan'ın Sihar eyaleti sınırları içinde bulunan Muhib AlipOr'a bağlı Kera
köyünde doğdu . Babası Hz. Osman, annesi Hz. EbO Bekir'in soyundan gelmektedir. Kutbüddin b. Abdülhalim es-Sihalevl ve Kutbüddin el-Hüseynl eş-Şemsa
badl gibi hocalardan ders aldı. Hanefi
fıkhı ve mantık sahalarında üne kavuş
tu. Dekken'de görüştüğü ve üzerinde
büyük bir tesir bıraktığı Evrengzlb tarafından önce Leknev, ardından Haydarabad kadılığına tayin edildi (l 097 1 ı 68586). Daha sonra kadılık görevinden alınıp
Şah Alem'in oğlu şehzade Refiu'l-kadr'in
hocalığı ile görevtendiril di. Kabil 'e vali
olarak tayin edilen Şah Alem Biharl'yi
de yanında götürdü ( 1109/ ı697-98) Babası Evrengzlb'in ölümü üzerine Dekken'e dönen Şah Alem, Fazı! Han unvanını verdiği Biharf'yi Hindistan başkadı
sı tayin etti (lı 18/ ı 706- ı 707) Ancak Biharf göreve başladıktan birkaç ay sonra
vefat etti.

Eserleri. 1. Müsellemü's-sübı1t*. Hanefi
usOI-i fıkhına dair bir eser olup 1109'da
( 1697 -98) kaleme alınmıştır (Leknev 1263;
Aligarh ı 297; Aymara ı 297; Delhi ı 3 1I ;
Kahire ı322, ı326) . Z. Süllemü'l - culU.m.
Mantıkla ilgili bir eserdir (Leknev I 290;
Del hi ı 322, Kazan 1906) . Muhammed Mübarek b. Muhammed Daim Edheml FarOki'nin el-Münhiyye (Leknev 1265 ; KanpOr 1298, ı 309 , Del hi 1300; Kazan 1887;
Lah or ı 309), Muhammed Mü bin el- Lek-

Sıddık Hasan Han, Ebcedü 'l· 'u/am, Dımaşk
1978, lll , 233-234; Serkis, Mu 'cem, I, 595-596;
ll, 1963; Abdülhay eı -Haseni, Nüzhetü 'l·l]aua·
tu; VI , 250-252; Brockelmann. GAL, ll , 554;
Suppl., ll , 622·624; liahu 'l-meknan, 1, 382; ll,
23, 366, 481 ; Hediyyetü 'l· 'ariffn, ll, 5; Zirik!I,
el·A'lam, VI, 169; Kehhale, Mu'cemü 'l-mü'elli·
{fn, VIII, 179; a.mlf., el·Müstedrek, Beyrut 1406/
1985, s. 577; el-J1iimasü'l· islamf, ı , 378·379 ;
C. Zeydan. Adab, 11 /3, s . 356; Yünus İbrahim
es-Samerrai, 'U lema' ü'l· <Arab fi şibhi'l-~ar·
reti 'l- Hindiyye, Bağdad 1986, s. 517; Zübeyd
Ahmed, el·Adabü'l·'Arabiyye, s. 103 -106, 152,
157·159, 167·169, 317·318, 383; M. Hidayet
Hosayn, "Bihari", iA, ll , 604; A. S. Bazmee An sari. "al-Bihari", E/ 2 (İng.), I, 1210; a.mlf., "elBihari" , UDMi, V, 118.
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Muhammed

Bakırel-Meclisi'nin

(ö. 1110/1698 [?])
Şii-İmami rivayetlerin
tamamını

L

hazırladığı

içine alacak tarzda
Arapça derleme eseri.
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Tam adı BiJ:ıô.rü'l-envô.ri'I-cô.mi ca li düreri al].bô.ri '1- e' immeti '1- ethô.r' dır.
Müellif bu eserden önce Eminüddin etTabersi'nin el-İJ:ıticô.c'ı, Şeyh SadOk diye bilinen İbn Babeveyh el-Kummi'nin
el- Emô.lf, el-ljisô.l, cUyunü '1- al].bô.r,
cİlelü'ş-şerô.'t, Mecô.ni'l-al].bô.r ve etTevJ:ıfd'i. Himyeri'nin ~urbü'l-isnad'ı,
EbO Ca'fer et-TOsi'nin Mecô.lis'i ve Ali
b. İbrahim el-Kummi'nin Telsir'indeki
konuları esas alarak Fihrisü muşanne
fô.ti'l- aşJ:ıô.b adlı bir fihrist hazırladı. Daha sonra İmamiyye'nin eserlerindeki bütün rivayetleri içine alacak bir kitap ha-
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