
Bi'SET 

vet. z. Yakın akrabasından başlamak üze
re yaptığı açık davet. 3. Medine'de baş
layan ve bütün milletleri kapsayan davet. 
Bi'set. Hz. Peygamber'in hayatını bi'set
ten önce bi'setten sonra olmak üzere 
iki devreye ayırmak için bir esas teşkil 
etmiştir. 

Bi'set Allah'ın fiilierinden biridir. Mu'
tezile ve Şia, kul hakkında en hayırlı ola
nı (aslah) yaratmanın Allah'a vacip oldu
ğu şeklindeki genel prensiplerinden ha
reketle peygamber göndermenin de O'na 
vacip sayılması gerektiğini, bunun ay
nı zamanda ilahi bir Iutuf olduğunu sa
vunmuşlardır (Kadi Abdülcebbar. XV, 18, 
22. 28. 63; Mahmud Şükri ei-Aiüsi, s. 99). 
Eş'ari ve Matüridiler'e göre ise bi'set va
cip değil mümkin • olup Allah'ın hür ira
desinin ve hikmetinin bir sonucudur (Gaz

zali, s. 121; Sabüni. s. 45) . 
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1 BİSMİLI.AH ı 

L (bk. BESMELE). .J 

1 
BİSSAU 

ı 

Gine Bissau Cumhuriyeti'nin başşehri 

L (bk. GİNE BİSSAU). .J 

1 BİSTAMİ, 
ı 

Abdurrahman b. Muhammed 

( ._...lh •• -:11 .ı..- lr. .:ı-)\~ ) 

Abdurrahman b. Muhammed b. Ali 
b. Ahmed e1-Bistami e1-HurUfl 

(ö. 858/1454) 

Tasawufi ve tarihi eserleri yarunda 
harflerin sihri fonksiyonianna ve 

cifr, simya, vefk gibi bi\tıni 
konulara dair eserleriyle tanınan 

L 
sfifi müellif. 

.J 

Antakya'da doğdu. islami ilimlerde ye
tişmek arzusuyla çeşitli ilim merkezleri
ni dolaştı. M. Smith, kaynak göstermek
sizin, Bistamfnin 803'te (1401) Halep'in 
Timur tarafından yağmalanmasını gör
müş olabileceğini belirtir (E/2 1Fr.l. ı. 1286). 
Daha sonra Kahire'ye giden Bistami di
ni ilimierin yanı sıra simya, tıp, tarih gi
bi alanlarda kendisini yetiştirdi. O dö
nemde Osmanlılar'ın en önemli ilim ve 
kültür merkezi olan Bursa'ya ne zaman 
gittiği belli değildir. Burada; ilim adam
larını himaye etmekle tanınan ll. Mu
rad 'ın ilgi ve teveccühünü kazandı; bazı 
eserlerini ona ithat etti ve bu şehirde · 
öldü. 

Taşköprizade, Abdurrahman Bistami'
yi "(Bayezid -i) Bistami meşrepli, Hanefi 

Abdurrahman 
Bistami'nin 
Feu3.'il).u ' l 

miskiyye 
fi'l·fevatil}.i'l
Mekkiyye 
adl ı eserinin 
ilk iki sayfası 
(SU!eymanlye Ktp., 

Hamidi ye, 

nr. 688) 

mezhebinden ve Antakya doğumlu" di
ye tanıttıktan sonra onun hadis, tefsir 
ve fıkıhta alim, harf ve isiınierin hassa
ları ve cifr konularında arif olduğunu, 
Bursa'da tanıştığı Molla Fenari'den Arap 
dili ve edebiyatı alanlarında çok fayda
landiğını söyler (eş-Şef!:i:i'il~, s. 46). 

Eserleri. 1. el-Feva ,iJ:ıu1-miskiyye 
fi'l -fevatiJ:ıi1 -Mekkiyye. ll. Murad'a it
hat edilen eser ansiklopedik bir çalışma 
olup Bistamfnin en önemli eseridir. Ka
tib Çelebi, 100 kadar ilmin tanıtıldığı 
eserde o güne kadar hiç duyulmamış 
"garip ve acayip bilgiler" verildiğini, şer'i 
ve Arabi ilim dallarının gösterildiğini be
lirterek Bistami'yi ilimler ansiklopedisi 
(mevzG'atü'l-uiGm) tarzında eser veren en 
önemli müellifler arasında gösterir (Keş
fü '?·?unan, II. 1905). Eserin BS. babın
dan, müellifın Feva,iJ:ı'i 80S (1402) yı
lında hazırlamaya başladığı ve çalışma
sını 844'e (1440) kadar sürdürdüğü an
laşılmaktadır. Aynı yerde eser hazırla

nırken faydalanılan kaynakların bir lis
tesi de verilmiştir. Mecdi, Bistami'nin 
bu değerli çalışmasının tamamlanma
mış olduğunu söyler (Şeki:iik Tercümesi, 
s. 68). Eserin Türkiye'de (Süleymaniye 
Ktp., Hamidiye, nr. 688, Ayasofya, nr. 4160; 
Nuruosmaniye Ktp., nr. 2519/ 20) ve Tür
kiye dışında (bk. Brockelmann, GAL, Il, 
300; Suppl., II, 324) birçok yazma nüs
hası bulunmaktadır. z. Menahicü't-te
vessül ii mebc'ihici't-teressül. Bistamr
nin en çok tanınan eseridir. Harflerin sih
ri fonksiyanlarına dair olan eser kırk al
tı "latife" halinde tertip edilmiş olup her 
latifede bir "sır" incelenerek bunlara bi
rer "nükte" ve "hikaye" eklenmiştir. Mec
dfnin, "yolunu şaşırmışları hidayete ka
vuşturmak ve feleğin kahrına uğramış 
zavallıları mutluluk, talih, şan ve şerefe 
ulaştırmakta eşi bulunmaz bir kaynak" 
olduğunu söylediği (Şeki:iik Tercümesi, s. 
68) bu eser Selahaddin Safedi'nin Cina
nü'l-cinas'ı ile birlikte basılmıştır (İstan
bul 1299). 3. Şemsü 'l-atci~ if <ilmi1 -J:ıu
n1fi ve'l -evfak (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 
527). 4. MiftdJ:ıu1 - cifri'l - camic (Süley
maniye Ktp. , Ayasofya, nr. 2812/ 3). S. el
Ed <iyetü'l-müntel].abe ve'l-edviyetü'l
mücerrebe (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr. 377) . 6. ReşJ:ıu <uyı1ni'l-J:ıayat ii şer
hi fünı1ni1-memat (Süleymaniye Ktp. , 
ŞehitAli Paşa, nr. 1204). 1.ljara ,idü'l
mülı1k ii tera ,idi's-sülı1k. iki babdan 
oluşan eserin birinci babında faziletli ol
manın yöneticilikteki önemi, ikinci ba
bında Hızır ile ilyas hakkındaki rivayet
lerde görülen çelişkinin giderilmesi üze-



rinde durulmuştur. Katib Çelebi eserin 
Kadı Hızır b. İlyas'a ithaf edildiğini söy
ler (Keşfü'?·?unün, ı. 701). Bu zat Sista
mi gibi tahsilini Mısır'da yaptıktan son
ra Bursa'ya yerleşen . orada müderrislik 
ve kadılık yapan Hızır Şah Efendi (ö. 853/ 
1449) olabilir (Taşköprizade, eş-Şe~a'ik, s. 
95-96). 8. ed-Dürer ii'l-J:ıavtidiş ve's -si
yer. Hz. Peygamber'in vefatından başla
yarak 700 ( 1301) yılına kadar cereyan 
eden önemli olayların kronolojik olarak 
anlatıldığı bir tarih kitabıdır (Keş{ü '?·zu

nün, 1, 750-751 ). 9. Nazmü's-sülUk ii te
vtiri{J.i'l-l]uleiti' ve'l~mülUk. Hicretten 
başlayıp 806 (1404) yılına kadar vuku bu
lan başlıca tarihi olaylar hakkında kısa 
bilgiler ihtiva eder (Keşfü 'nunan, ll. 1963). 
10. Miittil}.u esrtiri's-sa'tide ii 'alemi'l 
gayb ve'ş-şehtide. Allah'ın isimlerinin 
gizli anlamlarına dairdir. Bir mukaddi
me ile iki "kitab" ve bir hatimeden mey
dana gelen eser 828'de (1425) telif edil
miştir (Keşfü'?·?unan, ll, 1759). 11. Reşl}.u 
e?va~ı'l-hikmeti'r-rabbtiniyye ii şerl}.i 
ev~iiti'l-lüm 'ati'n-nı1rtiniyye. Büni'nin 
hurO.f* ve havas* ilmine dair el-Lüm 'a
tü'n-nı1rtiniyye adlı eserinin şerhidir. 

Bu. Brockelmann'ın Auraq al-l}.ikma ar
rabbaniya ii sari}. al-lum 'a an-nüra
niya (Süleymaniye Ktp., Yenicami. nr. 785) 
adıyla kaydettiği (GAL, 11. 300) eser olma
lıdır. Müellif kendi ifadesine göre Büni'
nin el-Lüm 'a·sını 807 (1405) yılında Mı
sır'da İzzeddin Muhammed b. Cemaa·
dan okumuş, şerh i ise 841'de ( 1437) ta
mamlamıştır (Keş{ü 'z-zunün, iı. 1566). 12. 
el-Fevti'idü's-seniyye. Nevevi'nin Teh
?ibü'l -esma' adlı eserinin telhisidir (Keş
fü'z-zunün, 1. 514). 13. Kimyti'ü 's-sa'ti
deti'r-rabbtiniyye ve sim ya' ü's-siyti
deti'r-rı1J:ıtiniyye. Büni'nin ilahi isimle
rin anlamlarına dair bir eserinin şerhi 
olup 820'de (1417) telif edilmiştir (Keş
fü '?·?unan, 11 . 1033) Katib Çelebi, Sista
mi'nin adı geçen eserlerinin dışında ay
rıca çoğu hurüf ve havas ilmine, tasav
vuf, tıp ve tarih konularına dair otuza 
yakın eserini kaydeder (Türk ve dünya 
kütüphanelerindeki yazma nüshaları için 
bk. Brockelmann. GAL, Il. 300-301; Suppl., 
ll, 323-324). 
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BİSTAMI, Ali b. Muhammed 

(bk. MUSANNİFEK). 

BİSTAMİ, Bayezid 

(bk. BAYEZİD·i BİSTAMI). 

BİSTAMİYYE 
( ":-lb...:JI) 

Bayezid-i Bistami'ye 
(ö. 234 / 848 [?]) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. BAYEZID-i BİSTAMI) . 

BİŞR b.AMR 

(bk. cAROD b. MUALI.A). 

BİŞR b. ASlM 

( ı-~ cr._,.:..; ) 
Bişr b. Asım b. Abdiilah 

ei-Mahzumi 

Hz. Ömer tarafından 
Hevazin kabilesine 

zekat memuru olarak gönderilen 
sahabi. 

_j 

_j 

_j 

ı 

_j 

_j 

Bazı kaynaklarda Bişr b. Asım ei-Mah
zümi' den başka bir de Bişr b. Asım b. 
Süfyan es-Sekafi adlı bir sahabiden söz 
edilerek Hz. Ömer'in bu ikincisini zekat 
memurluğuyla görevlendirdiği ileri sü
rülmüş ve bu iki isim birbirine karıştı
rılmıştır. Ancak İbn Hacer Bişr b. Asım 
b. Süfyan'ın tebeü't-tabiinden olduğu
nu kesin bir şekilde belirtmiş, zekat me
muru olarak tayin edilen kişinin Bişr b. 
Asım b. Abdullah olduğunu açıkça ifade 
etmiştir. 

Hz. Ömer Bişr'i Hevazin kabilesine ze
kat memuru olarak tayin ettiği zaman 
Bişr bu göreve gitmekte ağır davrandı. 
Hz. Ömer ona görev mahalline niçin git
mediğini ve halifeye itaat etmenin ge
reğine inanıp inanmadığını sordu. Bişr 

halifeye itaat hususunda bir tereddüdü 
bulunmadığını, fakat Hz. Peygamber'den 
müslümanların herhangi bir işini üstle
nen kişilerin kıyamet günü cehennem 
köprüsünde hesaba çekileceklerini, gö
revini iyi yapanların kurtulacağını, yap
mayanların ise köprüden aşağı yetmiş 
yıl (harTf) boyunca yuvarlanacağını biz
zat duyduğunu, bu sebeple verilen işi 

yapmakta tereddüt ettiğini söyledi. Ha
lifelik yükünün ağırlığını bu vesileyle bir 

BiSR b. BERA 

kere daha hisseden Hz .. Ömer fevkalade 
üzüldü. 

Bu olaydan başka hayatı hakkında 

herhangi bir bilgi bulunmayan Bişr'in 

nerede ve ne zaman vefat ettiği bilin
memektedir. 
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Bişr b. ei-Bera' b. Ma'rur 
el-Ensari el-Hazred 

(ö. 71 628) 

Sahabi. 
L _j 

Medine'nin Hazrec kabilesi Selerneoğul
ları sülalesine mensuptur. Hicretten ön
ce müslüman oldu ve babası Bera b. 
Ma'rür ile birlikte İkinci Akabe Biatı'na 
katıldı (622). Hicretten sonra Hz. Pey
gamber onunla Vakıd b. Abdullah ei
Leysi arasında kardeşlik bağı (muahat•) 
kurdu. Daha sonra Bedir'de, ileri saflar
da okçu olarak çarpıştığı Uhud'da, Hen
dek Gazvesi, Hudeybiye Musalahası ve 
Hayber'in fethinde bulundu. Hz. Peygam
ber yahudilerin teslim olmasından son
ra, Hayber'de birkaç gün kalmıştı. Bu 
sırada Sellam b. Mişkem'in karısı olan 
Zeyneb bint Haris adındaki yahudi ka
dını bir koyun keserek Hz. Peygamber'e 
ziyafet vermek isteğini bildirerek onu 
davet etti. Fakat asıl maksadı Resül-i 
Ekrem'i zehirlemekti. Hz. Peygamber 
yanına Bişr b. Sera'yı da alarak bu da
vete gitti. Ancak ilk lokmada yemeğe 
zehir karıştırıldığını anladı ve lokmasını 
yutmadan çıkardı. Bişr ise Hz. Peygam
ber 'in huzurunda saygısızlık olur düşün
cesiyle ağzına aldığı lokmayı zorla yut
tu. Bazı rivayetlere göre hemen orada 
öldü; bir rivayete göre de zehiri n tesi
riyle bir yıl sonra vefat etti. 

Hz. Peygamber müslüman olan her ka
bileye içlerinden birisini yeniden başkan 
tayin ederdi. Bişr'in mensup olduğu Beni 
Selerne kabilesinden bir heyet huzuru
na geldiğinde de onlara başkanlarının 

kim olduğunu sormuş; onlardan, "Ced 
b. Kays 'tır. ancak biraz cimricedir" ce
vabını alınca bu durumdan memnun kal
mayan Hz. Peygamber, "Hangi hastalık 
vardır ki o, cimrilikten daha elem verici 
olsun! Hayır, sizin başkanınız Ced b. 
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