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BiRZALI 
( J~_r.l\ ) 

Alemüdd!n Ebu Muhammed 
el-Kasım b. Muhammed b. Yusuf 

el-İşblll ed-Dımaşki 
(ö. 739/1339) 

Muhaddis ve tarihçi. 
_j 

665 ( 1267) yılında muhtemelen Oı

maşk'ta doğdu. İşbiliye'den (Sevilla) Dı
maşk'a göç etmiş Berber asıllı (Berber
ler'in Birzale oymağından) bir ailenin ço
cuğudur. Dedesi ve babası da ilmiye sı
nıfına mensup olduğu için küçük yaştan 
itibaren kendini ilme verdi ve daha ço
cukken Kur'an-ı Kerfm'i ezberledi. Aile 
çevresinin teşvikiyle sekiz yaşından iti
baren babasının ve Kadı İzzeddin İbnü's
Saiğ'ın hadis derslerine dinleyici olarak 
katıldı. Daha sonra hadise karşı ilgisi 
arttı ve diğer alimlerden de ders alma
ya başladı. On iki yaşına geldiğinde ba
bası onu Şa.f:ıfl:ı-i Bu{ıarf'nin ravisi Ka
sım el-İrbilf'nin derslerine gönderdi. Bu 
derslerde hadise karşı hevesi iyice arttı. 
1286'dan itibaren Halep, Ba'lebek, Ku
düs, Hama, Mekke. Medine ve Mısır gi
bi uzak yerlere ilim yolculukları yaptı. Bu 
arada ilk haccını gerçekleştirdi (1289). 

Bütün öğrenimi süresince derslerine biz
zat iştirak edip sema* yoluyla hadis öğ
rendiği hocalarının sayısının 2000'i. icazet 
yoluyla faydalandığı şeyhlerinin de 1 000 ·i 
aştığı kaynaklarda zikredilmektedir. 

Şam'daki Eşrefiyye, Zahiriyye, Nüriy
ye ve Nefisiyye darülhadislerinde 1313'
ten itibaren başmüderrisliğe kadar deği
şik seviyelerde görev yapmıştır. Kaynak
lar onun iyi bir muallim olduğunu kay
dederler. Zehebf, kendisine hadis ilmini 
sevdiren ve bu ilme yönelmesine sebep 
olan hocasının Birzalf olduğunu söyler. 

Birzalf yazısının güzelliğiyle de ün 
yapmış, pek çok kitabı istinsah ederek 
zengin bir kütüphane oluşturmuştur. 

Bu işte çocukları da ona yardım etmiş
tir. Nitekim yirmi yaşlarında kendinden 
önce vefat eden kızı Fatıma Şa]J.f]J.-i Bu
{ıarf'yi istinsah etmiş, o da bu nüshayı 
eserin aslı ile karşılaştırarak tashihini 
yapmıştır. 

Kütüphanesini ve emlakini ilim mües
seselerine vakfeden Birzalf, beşinci hac" 
cı sırasında ihramlı iken Mekke ile Me
dine arasındaki Huleys mevkiinde 4 Zil
hicce 739'da ( 13 Haziran 1339) vefat etti 
ve orada defnedildi. 

Eserleri. 1. el-Mu~tetf. Ebü Same'nin 
e?-~eyl 'ale'r-raviateyn adlı eserinin 
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zeyli olup Ebü Same'nin öldüğü ve ken
disinin doğduğu 665'ten (1267) vefat 
yılına (739 1 I 339) kadar geçen dönemin 
vekayi'namesidir. Tarfl].u ·ı-Birzalf diye 
de tanınan ve Kütübf'nin belirttiğine gö
re beş cilt olduğu anlaşılan eserini ya
zarken arkadaşı Muhammed b. İbrahim 
el-Cezerf'nin Tarf{ı 'i nden büyük ölçüde 
faydalanmıştır. eJ-Mu]:r.teff'nin ilk iki cil
di Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
dedir (III. Ahmed, nr. 295 ı 1 1. 287 varak, 
665-698 yıllarını kapsamaktadır; nr. 2951 1 
2, 34 ı varak, 699-720 yıllarını ihtiva etmek
tedir) Bu esere ait iki cilt de Tari{ıu'l

Birzali adıyla Leiden Kütüphanesi'nde 
kayıtlıdır (Or. 3098). Birzalf'nin eserine 
talebesi İbn Rafi' el- Vefeyat (1-11. Bey
rut 14021 ı 982) adıyla bir zeyil yazmış
tır. Birzalf'nin eserinin 736 ( 1336) yılının 
sonlarına kadar olan kısmını temize çe
kilmiş, son iki yıla ait kısmını da müs
vedde halinde bulduğunu belirten İbn 
Rafi' , bu müsveddelerden de faydalana
rak zeyli 737 yılından başlatmıştır (Salih 
Mehdi Abbas, s. 67). Brockelmann,"Bir
zali'nin en mühim telifi , Ebü Şame tara
fından yazılan Şam tarihinin 738' e ( 1337) 
kadar devamı olan ve Tarf{ıu Mışr ve 
Dımaş]:r. veya Kitabü1 -Vefeyat (Köprü
lü Ktp., nr. ıo47) adını taşıyan eseridir" 
diyerek kitabın bir yazma nüshasının 

Köprülü Kütüphanesi'nde bulunduğunu 
bildirmekteyse de sözü edilen kütüpha
nede 1037 nurnarada (1047 değil) kayıt

lı bulunan eser Şemseddin Muhammed 
b. İbrahim el-Cezeri'ye (ö 739/ ı 339) ait 
olup Birzalf tarafından kitabın sonuna 
yazılan Cezerf'nin hal tercümesinin (vr. 
307a). eserin Birzalf'ye nisbet edilmesi 
gibi yanlış bir değerlendirmeye yol açtığı 
anlaşılmaktadır (bk Şeşen v dğr., ı. 530; 

aynı yanılgı için bk. GAL Suppl., II, 35). 

Brockelmann'ın Berlin Kütüphanesi'nde 
(nr 9449) bulunduğuna işaret ettiği nüs
hanın ise İbn Kesfr'in el-Bidaye ve'n
nihaye'sine ait bir cüz olduğu anlaşıl
mıştır (bk. Müneccid, s. 143) Z. Mu 'ce
mü'ş-şüyu{ı. Yirmi dört (bazı kaynaklara 
göre yedi) cilt olduğu söylenen bu eser, 
2000 kadar şeyhinin kısa biyografileriy
le onlardan rivayet ettiği hadisleri ihti
va etmekte olup bugüne kadar herhan
gi bir nüshasına rastlanmamıştır. Ancak 
Birzalf'nin, 668-686 yılları arasında fayda
landığı ilk hacalarma dair alfabetik ola
rak tertip edilrniş küçük bir mu'ceminin 
(Mu' cemü şüyül]i'l·Birzalf) yazma bir nüs
hası Şam'da Zahiriyye Kütüphanesi'nde 
(nr. 3798, vr. 38-59) bulunmaktadır. 3. el
Münte]:r.ii Hatfb el-Bağdadf'nin el-Bu
{ıaJQ' adlı eserinden seçmeler yaparak 

tertip ettiği bu eserin kendi hattıyla ya
zılmış bir nüshası Princeton Üniversitesi 
Kütüphanesi'ndedir (nr. 3879, Mecmüatü 
Yehüda, 8 varakl 4. Meşye{ıatü İbn Ce
ma 'a. Bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Musalla Medresesi, nr. 32, 200 
varak). baş tarafı eksik diğer bir nüsha· 
sı da Millet Kütüphanesi'nde (Feyzullah 
Efendi, nr. 535) bulunmaktadır. s. Meş
ye{ıatü'l-Ma~disf (Süleymaniye Kütüp
hanesi, Şehid Ali Paşa, nr. 446 / 4. vr. 36a-
46a) 6. Kitabü'ş-Şürut. Fıkha dair olan 
bu eserin bir nüshası Kahire'dedir (Tey
mür, Fı kıh, nr. 4 75) 7. Şülô.şiyyat min 
Müsnedi A.f:ımed b. Ijanbel. Bankipür'
da el-Mektebetü'ş-şarkıyyetü'l-amme'
de bulunmaktadır (EJ2 [Fr.J. I, 1276). Kay
naklarda Birzali'nin ayrıca Mu'cemü'l
büldan ve'l-J:r.ura adlı bir eseri olduğu 
zikredilmektedir. 
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Iii ALi y ARDlM 

BiSATİ 
( c).L..:JI ) 

Ebu Abdiilah Şemsüdd!n Muhammed 
b. Ahmed b. Osman et· Ta! 

(ö. 842/1439) 

Milliki fakihi ve başkadısı. 
_j 

760'ta ( 1359) Mısır'ın kuzeybatısında
ki Garbiye vilayetine bağlı Bisat köyün
de doğdu. Hafızlığını tamamlayıp İbn Ebü 
Zeyd 'in er-RisQJe 'sini ezberledikten son-



ra 778'de (1376) Kahire'ye gitti ve ora
ya yerleşti. Nüreddin el-Celavi el-Mağ
ribf'ye fıkıhta ve diğer ilimlerde yirmi yıl 
öğrencilik yaptı. Hacası hastalanınca 

onun tavsiyesi üzerine İzzeddin İbn Ce
maa 'nın derslerine devam etti. Fıkıh ve 
usül-i fıkıh başta olmak üzere birçok 
konuda İbn Haldün 'dan fayda la nd ı. İb
nü'l-Haim. Nüreddin 'ed-Demiri. Zeyned
din el-Irak! ve zamanın diğer birçok ali
minden kelam. felsefe. mantık. nahiv. 
belagat. tıp, · astronomi. aritmetik. ce
bir. geometri gibi değişik alanlarda ders 
okudu. 

Uzun süre geçim sıkıntısı çeken Sisa
tı öğretim hayatına Şeyhüniyye Medre
sesi'nde Maliki fıkhı okutarak başladı 
(805 / 1402-1 403) Daha sonra Sahibiye, 
Cemaleddin ve Berkükıyye medresele
rinde müderrislik yaptı. Nasıriyye Türbe
si (hankah) şeyhi oldu. Bir süre kadı na
ibliği de yapan Bisati. 823'te (1420) Ce
maleddin el -Akfehsf'nin ölümü üzerine 
Mısır Maliki başkadılığına getirildi ve ölü
müne kadar bu görevini sürdürdü. Onun 
bu görevde bulunduğu dönemde İbn Ha
cer Şafii, Ayni de Hanefi kadısı idi. Sisa
ti 833 ( 1430) yılında hacca gitti. Bir se
ne kadar Mekke civarında ikamet edip 
ders okuttu. Sadece Maliki mezhebin
den değil diğer mezheplerden de çok 
sayıda kişi ondan ders aldı. Bunlar ara
sında Kemaleddin İbnü'l-Hümam, Ebü'l
Kasım en -Nüveyri, Sealibi. Celaleddin el
Mahalli. Muhammed b. İbrahim b. Fer
hun, Sehavi ve Şümünni gibi alimler sa
yılabilir. 

13 Ramazan 842 'de (27 Şubat 1439) 
bir cuma gecesi vefat eden ve cenaze 
namazı İbn Hacer tarafından kıldırılan 
Sisatı hacası İzzeddin İbn Cemaa'nın ya
nına defnedildi. 

Eserleri. Sisati'nin nüshaları bilinen tek 
eseri Şit u' ü ·ı- galil c alô kelômi'ş - Şeyi] 

ljalil olup Maliki fakihi Halil b. İshak el
Cündi'nin el-Mul]taşar adlı eserine ya
pılan bir şerhtir. Müellif bu şerhi tamam
layamamış, son bölümü Ebü 'l-Kasım en
Nüveyri tarafından yazılmıştır (yazma 
nüsha la rı için bk. Brockelmann. GAL, ll , 
102) . Sisati'nin kaynaklarda adları ge
çen diğer başlıca eserleri de şunlardır : 

TavtiJ:ıu 'l-ma c~ül ve taJ:ırirü 'l-men
~ül, fiôşiye calô ŞerJ:ıi'l-MevôJı.ıf, N ü
ket cale't - Tavaıt, Hoşiye cale 'l-Mu
tavvel, fiôşiye c alô ŞerJ:ıi Me tali ci'l
envôr. 
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~ M . ESAD KıLIÇER 

Bİ 'SET 
( W l) 

Genel olarak 
peygamberlikte görevlendirme, 

özel olarak da Hz. Muhammed 'in 
peygamberlikle görevlendirilmesi 

anlamına gelen bir terim. 
_j 

"Göndermek. yöneltmek: yaratmak" gi
bi manalara gelen bi'set Kur 'an 'da "pey
gamberlikle görevlendirmek" (el-Bakara 
2/ 129. 213). "ilham etmek" (el-Maide 5/ 

3 ll. "ölüleri diriltmek" (el-Bakara 2/ 56, 
259) , "uykudan uyandırmak" (el-En 'am 
6/60 ; el-Kehf 18 / 12). "musallat kılmak" 
(el-isra ı 7 / 5) gibi değişik anlamlarda kul
lanılmıştır. Kelam terimi olarak Allah ' ın, 

kullarından dilediğini nübüwet ve risa
letle görevlendirmesi demektir. Kur'an-ı 
Kerim'de daha çok resul*ün bi'setinden 
bahsedildiği için (bk. M. Fuad Abdülbakı. 

s. 124) olacak ki Ebü'l-Beka bi 'setin ne
bi* Iere değil resullere mahsus olduğu
nu belirtir (el-Külliyyat, s. 99). Ancak ba
zı ayetlerde nebiler in de bi'setinden söz 
edilmesi (mesela b k. ei-Bakara 2/ 213). 
bu terimin resulün yanında nebiye de 
şamil olduğunu gösterir. Kur'an'a göre 
bi 'set ilk insan cemiyetinin ortaya çık

masıyla başlamıştır. Allah başlangıçta 

tek bir ümmet olan insanlara, tarihin 
en eski dönemlerinden itibaren müjde
leyeci ve uyarıcı nebiler göndermiş, an
laşmazlıkları gidermek maksadıyla veri
lecek hükümlere esas teşkil etmesi için 
peygamberler le bir likte kitap indirmiş 

{ei-Bakara 2/ 213); insanların kendisine 
kulluk etmeleri ve azgın şeytandan (t a
güt) uzak durmaları konularında onlara 
yardımcı olmak, böylece ahirette bir ba
hane (hüccet) ileri sürmelerini önlemek 
için (en-Nisa 4/ 165) her ümmete resul 
göndermiş {en-Nahl 16/ 36). peygamber 
gönderilmeyen insanlara azap edilme
yeceğ i ni açıklamıştır (el-isra ı 71 15) 

Bi'SET 

Kur 'an-ı Kerim'de adı geçen peygam
berlerden sadece Hz. Müsa ' nın bi'setine 
dair ayrıntılı bilgi verilir. Bir gece ailesiy
le birlikte Medyen'den Mısır'a gitmekte 
olan Müsa mukaddes Tuva vadisine ge
lince Tür dağı tarafında bir ateş görür 
ve ailesini bırakıp ateşe doğru ilerler. 
Mukaddes yerdeki vadinin sağ yanında 
bulunan ağaç yönünden duyduğu . "Ey 
Müsa ı Şüphesiz ki ben senin rabbinim. 
Papuçlarını çıkar : çünkü mukaddes bir 
vadidesin. Ben seni seçtim. Şimdi -sana
vahyedilene kulak ver" sözleriyle başla
yan ilahi hitapla peygamber olarak gö
revlendirildiği kendisine bildirilir (Taha 
20 / 11 -24 ) 

İnsanlara Allah'ın ayetlerini okuyan, 
"kitap" ve "hikmet"i öğreten. onları kö
tülükten arıtan bir peygamber olarak 
gönderilen !Al -i imran 3/ 164; ei -Cum'a 
62/ 2) Hz. Muhammed'in bi'setinin nasıl 
başladığı konusunda Kur'an'da ayrıntılı 

bilgi yoktur. Hadislerde ise bi'setin sa
dık rüyalarla başladığı anlatılır. Nübüv
vetin ilk müjdeleri kabul edilen ve altı ay 
süren bu rüyalar süresince Hz. Peygam
ber yalnız kalmak istiyor ve Mekke 'nin 
kuzeydoğusundaki Hira dağında bir ma
ğaraya çekilip tefekküre dalıyordu. Hira'
ya son gelişinde "kulluk yapmak" (taab
büd) manasma gelen tahannüs ( ~~ ) 
ile meşgul olduğu nakledilirse de bu ta
abbüdün ne şekilde olduğu hakkında 

bilgi verilmez. Tahannüsün "putlara tap
maktan uzak durmak ve Hz. İbrahim'in 
dinine yönelmek" anlamındaki t ahannüf 
( ......;,:,.j\ ) karşılığında kullanıldığını kabul 
edenler de vardır. Hz. Peygamber'e nü
büwetin gelişinden sonra da bir Hanif 
olarak İbrahim ' in dinine uyma emrinin 
verilmesi (el-Bakara 2/ 135 ) bu görüşün 
doğruluğunu destekler mahiyettedir. An
cak o dönemin Arabistan'ında Hz. İbra
him 'in dinine dair doğru bilgiye sahip 
kimseler in bulunmadığı ve Hz. Muham
med 'in peygamberlikten önce "kitap ve 
imanın ne olduğunu bilmediği" {eş-Şü ra 

42 / 52) dikkate alınacak olursa. onun 
sadece putlara tapmaktan uzak durdu
ğunu ve Hira'da günlerini tefekkürle ge
çirdiğini söylemek mümkün olur. Hira'da 
bulunduğu son gecede sabaha karşı ken
disine melek gelmiş ve ona "okul" de
miştir {ei-Alak 96/ 1-5) Böylece ilk vahyi 
alan Hz. Muhammed 'in bi'seti kırk yaş

larında bulunduğu sırada gerçekleşmiş 

ve yirmi üç yıl devam etmiştir (Müsned, 

vı . 233; Buhari. "Bed'ü'l- vaJ::ı.y", ı . Müs
lim, "İman" , 252). Bazı alimler onun bi'se
tini üç devreye ayırır: 1. Ferdi ve gizli da-
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