
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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BiSR b. BERA 

Kays değil Bişr b. Bera'dır" diyerek onu 
kabilesine başkan tayin etmiştir (Hakim, 
lll, 219-220) 
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!il ALi y ARDlM 

1 
BİŞR b. GANİM 

1 

L 
(bk. EBÜ GANiM). 

_j 

1 
BİŞR b. GIYAS 

1 

(..:.~.:r.~) 
Ebu Abdirrahman Bişr b. Gıyas 

b. Ebi Kerlme el-Merlsl el- Bağdadl 
(ö. 218/833) 

Cehmiyye ile Mürcie'nin 
görüşlerini beni_mseyen kelamcı ve 

L 
Hanefi fakihi. 

_j 

Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bi
linmemektedir. Seksen yaşlarında vefat 
ettiğine ve Ebu Hanife'nin (ö 150/ 767) 
öğrencisi olduğuna dair rivayetler doğ
ru kabul edilirse 140 (757) yılından ön
ce doğduğunu söylemek mümkündür. 
Küfe'de veya Bağdat'ta doğmuş olması 
muhtemeldir. Soyu Hz. Ömer'in kardeşi 
Zeyd b. Hattab'ın azattı kölelerinden bi
rine dayanır. Bir rivayete göre ailesi Mı
sır'daki Asvan ile Nübe arasında bulu
nan Meris köyünden, diğer bir rivayete 
.göre ise Bağdat yakınlarındaki Derbü'l
Merfsf adını taşıyan bir bölgeden geldi
ği için Merfsf nisbesiyle anılmıştır. Ha
yatının ilk yıllarını Küfe'de geçirdi ve 
tahsiline Ebu Hanife'nin derslerine de
vam etmekle başladı. Hocasının vefa
tından sonra Ebu Yusuf'un derslerine 
devam etti. Hammad b. Selerne ve Süf
yan b. Uyeyne'den hadis okuyup rivayet 
etti (HatTb, VII, 56) . Hacası Ebu Yusuf'un 
muhalefetine rağmen kelam tahsiline 
başladı. Bu ilmi kimden ve ne zaman 
okuduğu kaynaklarda açıkça belirtilme
mekle birlikte Basralı muhaddis Ham
mad b. Zeyd 'in (ö 179/ 795) Bişr'i itika
df görüşlerinden ötürü tekfir etmesin
den anlaşıldığına göre genç yaşta bu 

ilimle uğraşmaya başlamış ve bu dalda 
kısa zamanda şöhret kazanmıştı. Bas
ra, Mekke ve Medine'ye seyahatler yap
tı. Muhtemelen Harünürreşfd zamanın
da Bağdat'a gitti. Bu sırada Bağdat'a 

gelen imam Şafii ile görüşüp fıkhf ko
nularda onunla bilgi alışverişinde bulun
du, itikadf ve fıkhf meselelerde müna
kaşalar yaparak kendisinden rivayette 
bulunanlar arasına girdi (Beyhaki, ı. 229, 
399-400) . ilk defa Cehm b. Safvan'ın or- . 
ta ya attığı halku'l-Kur' an • görüşünü 
hararetle savunup yaymaya çalıştığı için 
Harünürreşfd tarafından takibata uğra
tıldı ve ölümle tehdit edildi. Bundan do
layı halifenin ölüm tarihi olan 193 (809) 
yılına kadar geçen uzun süre içerisinde 
saklanmaya mecbur kaldı. Aynı durum 
Halife Emin zamanında da devam etti. 
Ancak Me'mQn'un halife olmasıyla itibar
lı bir mevkiye yükselerek ona danışman
lık yapmaya başladı. Me'mQn'un huzu
runda birçok alimle itikadi ve ilmi mü
nazaralar yaptı. Abdülazfz b. Yahya el
Kinanf el-Mekkf, Muhammed b. Muka
til er-Razı. Ca'fer b. Mübeşşir. Ebü'I-Hü
zeyl el-Allaf, Sümame b. Eşres, Ali b. 
Heysem bunlardan bazılarıdır. Halifenin 
nüfuzundan faydalanarak halku'l-Kur'an 
görüşünü devletin resmi mezhebi hali
ne getirmeye çalıştı ve mihne* devrinin 
ortaya çıkmasında büyük rol oynadı. 

Me'mQn'un amcası ibrahim'in Bağdat'ı 
ele geçirdiği 201-203 yılları arasında 

hapsedildL Me'mün'a bağlı kuwetlerin 
kumandanı Herseme, halku'l-Kur'an ko
nusu öne sürülerek çıkarılan karışıklık
lar sırasında bir müddet Bişr' i hapset
tiyse de daha sonra hapisten çıkmayı 
başardı ve ölümüne kadar halife nez
dindeki itibartı mevkiini korudu. Tarih
çilerin çoğunlukla kabul ettiklerine gö
re 218 (833) yılında Bağdat'ta vefat et
ti. 216 ve 227'de öldüğünü rivayet eden
ler de vardır. Ebü'I-Yüsr el-Pezdevf, Bişr' 

in halku'I-Kur'an konusunda Muhammed 
b. Mukatil er-Razi ile yaptığı münaza
rada yenik düştüğü için Me'mün tara
fından idam ettirildiğini kaydederse de 
(Uşulü 'd·dfn, s. 54) bunu halife ile Bişr 
arasındaki dostlukla bağdaştırmak ol
dukça güçtür. Zahid ve abid bir Hanefi 
fakihi olmasına rağmen cenaze namazı
na devrin Ehl-i sünnet alimlerinin katıl
madığı nakledilir (Hatib, VII, 66). 

Sünni kaynaklar Bişr'in itikadf mez
hebi konusunda farklı bilgiler kaydede
rek onu Cehmiyye, Mu'tezile, Cebriyye 
veya Mürcie'ye mensup bir alim otarak 
gösterirlerse de Mu'tezile alimlerini ta-

nıtan tabakat kitaplarında onun ismine 
rastlanmaz. Görüşlerinin çoğu Cehm b. 
Safvan'ın fikirleriyle benzerlik arzettiği 
için kaynakların büyük bir kısmı Bişr'i 

Cehmiyye'den kabul eder. 

Sadece muhaliflerinin kitaplarından 

öğrenilebilen itikadf görüşlerini şöylece 
özetlemek mümkündür: Sonsuz ve sı

nırsız bir varlık olan Allah " şey" olmadı

ğından dünyada da ahirette de duyu
larta idrak edilemez. O gökte değil her 
yerdedir. Sıfatları zatından ayrı olup ha
distir. Allah sadece ilim, kudret, irade ve 
halk sıfatlarıyla nitelendirilebilir. Sem', 
basar ve ketarn sıfatları ise O'na nisbet 
edilemez. Allah'ın bir şeyi işitmesi ve 
görmesi onu bilmesi demektir. Harfle
rin oluşturduğu lafızlardan ibaret olan 
Kur'an mahlüktur. irade sıfatı zati ve fi
ili olmak üzere ikiye ayrılır. Fiili irade ita
atı emretmesi anlamında olup ilahi f !il
lerde cari dir. Zat! irade, ilahi fiilieri e kul
ların fiilieri dışında kalan her şeye şa
mildir. Kulların fiilierini yaratan Allah'
tır, bunların meydana gelişinde kulların 
hiçbir tesiri yoktur. Sorumluluğun kay
nağını teşkil eden istitaat* fıille bera
berdir. Vech, yed, kadem vb. haberi sı
fatlar cüzi anlam taşıdıklarından te'vil 
edilmelidir. Ahirette Allah'ın görülmesi 
gözün idrakiyle ilgili bir olay olmayıp 
O'nun varlığı hakkında kesin bilgi sahibi 
olma anlamındadır ( BuharT, s. 121, 12 5 ; 
DarimT, s. 359-363; Eş'a rT, s. 515; İbn 

Hazm, lll, 31,81 ; PezdevT, s. 11 6, 131 , 252). 

Hz. Peygamber zamanında yazıya ge
çirilmeyen ve uydurma birçok rivayetler
le karışan hadis literatürüne dayanarak 
belirlenmiş olan kabir azabı, Münker ve 
Nekir meleklerinin sorgulaması, mfzan 
ve sıratın mevcudiyet! gibi konulardaki 
itikadf inançlara güvenilmez; cennet ve 
cehennemin de şu anda yaratılmış ol
duğu söylenemez (HatTb, VII, 58-66). 

iman kalp ile tasdikten ibarettir, dil ile 
ikrar da bir tür tasdiktir. Amel ise ima
nın asli unsurlarından değildir. Bundan 
dolayı büyük günah işleyen her mürnin 
sonunda cennete girecektir. Zerre mik
tarı hayır işleyen kimse bunun karşılığı
nı göreceğine göre (bk. ez-Zilzal 99 /7) 
kelime-i şehadeti benimseyenin de bu
nun karşılığını görmesi gerekir. Küçük 
günahlar, Mu'tezile'nin iddia ettiği gibi 
büyüklerinden kaçınınakla affedilmez, 
ancak iyilik {hasenat) yapmakla bağışla
nır. Esasen günahı büyük ve küçük diye 
kısırnlara ayırmak doğru değildir. kulu 
Allah'a karşı asi yapan her fiil büyük gü
nahtır (Eş'a rT, s. 143, 149) Küfür ise bir 


