
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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BİŞR b. BERA 

(, l_r.JI cr,~) 

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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