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Her ne kadar şiirlerinde Sasanf hane
danı gibi köklü bir aileden geldiğini , Bi
zans imparatoru Kayser' in dayısı oldu
ğunu ileri sürüyorsa da iran'a bağlı To
haristan'dan olan dedesi YercOh. Mühel
leb b. EbO Sufre tarafından esir alınmış, 

babası Bürd de önce Mülıelleb ' in karısı 

Hfre el- Kuşeyriyye 'n in , daha sonra Bas
ra 'da Benf Ukayl kabilesinden ümmü'z
Ziba adında bir kadının kölesi olmuştur. 
Beşşar, babası henüz köle iken iki gözü 
kör olarak dünyaya geldi ve sahibesi ta
rafından azat edildi. Çocukken kulağın
da küpe bulunduğu için kendisine "kü
peli" anlamına gel~n E bO Rias ( ..:. l>:..; y i ) 

veya Mura"as ( .::.S. r ) la kabı verilmiştir. 
Çocukluğunu Benf Ukayl kabilesi içinde 
geçirip sağlam bir dil öğrenen Beşşar, 

on yaşlarında şiir söylemeye başladı. 

Gençliğinde Basra mescidlerindeki ilim 
meclislerine ve Merbid'deki edebf mu-. 
hitlere devam etti. Vasıl b. Ata ve arka
daşları ile yaptığı görüşmeler sayesinde 
bunlardan öğrendiği fıkıh ve kelam ken
disinin ilmf ve fikrf alandaki gelişmesi

ne yardımcı oldu. Ahtal. Cerfr b. Atıyye 
ve Ferezdak gibi hicviyeleriyle ünlü şair
terin döneminde yaşadığı için onların şi
irler inden etkilendi. KörlüğünOn ve bir 
köle ailesinden gelmiş olmanın ezikliği
ni telafi etmek ve hakir görülmenin mey
dana getirdiği intikam duygularını tat
min etmek için kendi kabilesini dahi hic
vederdi. Bu yüzden Basralı lar onun hic
vine konu olmaktan daima çekinmişler
dir. Ukbe b. Selfm ve Halid b. Serrnek 
dışında Ukayl kabilesinden methettiği 

herkesi hicvedecek kadar karakter zaafı 
göstermiş, bu iki kişi de verdikleri caize
lerle kendiler ini onun hicvinden kurta
rabilmişlerdir. 

Epiküryen bir ahlakı benimseyen ve 
bunu şiirlerinde terennüm eden Beşşar. 

inanç açısından çeşitli mezhepler ara
sında bocalayıp durmuş, şiirlerinde Zer
düşt dinine temayOlünden ötürü zındık
lıkla suçlanmıştır. İlk zamanlar Mu'tezi
le ileri gelenleriyle düşüp kalkan ve on
lardan ilim tahsiline çalışan Beşşar, Hz. 
Peygamber' den sonra herkesin dalale
te düştüğünü iddia ederek halkı tekfire 
kalkışm ış ve ateşin topraktan üstün ol
duğu gerekçesiyle Adem'e secde etme-
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yen şeytanı savunmuştur. Bunun üzeri
ne Vasıl b. Ata onun zındık olduğunu ve 
öldürülmesi gerektiğini söylemiş, bu yüz
den iki defa Basra'dan sürülmüş, ancak 
hasımlarının ölümünden sonra Basra'ya 
dönebilmiştir. 

Beşşar mevali*den olduğu için Erne
vfler devrinde kendisine önem verilme
miş. ancak AbbasTier· den Mehdi- Billah 
ve veziri Halid b. Serrnek zamanında iti
bar görebilmiştir. Halife Mehdf Beşşar'ın 
müstehcen şiirler yazmasına engel ol
muşsa da hiciv yazmasını önleyememiş

tir. Bu yüzden o sunduğu kasidesine 
ödül vermeyen vezir Ya'küb b. DavOd 'u, 
hatta aynı sebeple Halife Mehdi'yi bile 
hicvetti ve bu hicviyesini nahiv alimlerin
den Yunus b. Habfb'in meclisinde oku
du. Bunu öğrenen Ya'küb b. DavOd, ev
velce Beşşar'ın zındık olduğuna ve öldü
rülmesi gerektiğine inandıramadığı Meh
di'yi bu konuda ikna etti. Hadiseyi biz
zat tahkik etmek için Basra'ya hareket 
eden halife Batfha'da vakitsiz bir ezan 
sesi duydu. Bunu sarhoş olduğu için Beş
şar'ın yaptığını öğrenince kendisine had* 
cezası verilmesini emretti. Doksan ya
şındaki şair on üçüncü (bir rivayete göre 
yetm i ş i nci) sapada öldü. Onu halifenin 
bağışlayabileceğini düşünerek vezir Ya'
küb b. DavOd 'un öldürttüğü de rivayet 
edilmektedir. Beşşar'ın ölümü halkı se
vindirmiş, cenazesinde sadece zenci ca
riyesi bulunmuştur. 

Beşşar büyük bir sanatkar olarak 
"muhdesOn" diye bilinen yeni bir akımın 
kurucusu kabul edilmektedir. Nitekim 
Selm el-Hasir (ö 186/ 802) ile Müslim b. 
Velid (ö. 208/ 823 ) üzerindeki tesiri açık
ça görülür. Cahiliye şiirinde imruülkays. 
islamı şiirde Kutamf, kasidenin "matla"' 
bölümünü en başarılı bir şekilde söyle
yen şairler olarak kabul edildiği gibi Beş
şar da bu konuda muhdesOn şairlerinin 
en başaniısı olarak ün yapmıştır. Böyle
ce devrinde bir akım başlatan Beşşar. 
şiir sanatında Müslim b. Velfd ile EbO 
Temmam·a örnek olmuş, konuşur gibi 
rahat şiir söyleyen bir üslOp ile de ne
sirde tekarnütün zirvesine çıkan Bedfüz
zaman el-Hemedanf ile Hariri'nin yetiş

melerinde etkili olmuştur. Asmaf, akı

cı üslObu sebebiyle Beşşar'ı Nabiga ez
Zübyanf ile MeymOn b. Kays el -A'şa'ya 

benzetir. Beşşar şiiri günlük ihtiyaç ha
line getirmeyi başarmış ; her mevzua yer 
verdiği şiirleri , o günün insanları için bir 
şevk veya teselli kaynağı olmuştur. Özel
likle tasvir lerinde çok başarılı olan şair 
halkla iç içe olduğu için onları yakından 

tanımış ve hayatlarını gözü görenlerden 
daha iyi bir şekilde tasvir etmiştir. 

Beşşar'ın , Emevf devrinin büyük hiciv 
şairlerinden biri olan Cerfr b. Atıyye'yi 
sırf şöhret kazanmak maksadıyla hic
vettiği rivayet edilirse de bu rivayetin. o 
dönemin şairlerinden olup Beşşar' ı hic
veden Cerfr b. Münzir es-SedOsf ile Ce
rfr b. Atıyye'nin karıŞtırılmasından orta
ya çıktığı anlaşılmaktadır. O herkesi hic
vettiği halde hicvedilmekten korkardı. 

Hatta kendisini hicvetmemesi için Ebü'ş 

Şamakmak' a yılda 200 dirhem verdiği 
rivayet edilir. Birinci sınıf bir sanatkar 
olmasına ve şiirleri ni Arapça söylemesi
ne rağmen daima iranlılar ' ı metheder, 
Arap ırkını küçümserdi. Tamamlayama
dığı şiirlerini hiçbir anlam taşımayan ke
lime ve yabancı isimlerle doldurduğu için 
büyük dil alimlerinden Ahfeş el-Ekber 
ve Sfbeveyhi tarafından eleştirilmiş, bu
na karşılık Beşşar da onları hicvetmiş

t ir. Daha sonra bu iki alim onun hicvin
den kurtulmak için kendisini şiirleriyle 

istişhad* edilen son şair kabul etmiş
lerdir. 

Beşşar'ın şair olarak Mervan b. EbO 
Hafsa'dan aşağı olduğu iddiası doğru 

değildir. Bizzat Mervan' ın , şiirlerini Beş

şar'a tashih ettirmesi de bunu göster
mektedir. Diğer taraftan Mervan tarz 
ve üslOp olarak eskiye bağlı kaldığı hal
de Beşşar şiirdeki klasik konuları aşıp 
devrinin yadırgadığı yenilikler vücuda 
getirmiştir. Kasideleri şekilce kusursuz 
olup recez*leri hemen hemen kaside 
kadar uzundur. Halka ve münewerlere 
farklı dillerle hitap etmiştir. Kendisi gi
bi ama olan Ebü'l-Ala el-Maarrf'ye hiç
bir yönden benzemez ; zira Maarrf belli 
bir felsefenin sahibidir, Beşşar ise bazı 
karışık fikirlere saplanmış şüpheci bir 
şairdir. Kimsenin kendisini anlamadığı 
iddiasıyla islamiyet'i küçümserneye kal
kışmıştır. Serbest ve laubali oluşu sebe
biyle müstehcen şiirler terennüm ede
rek diğer şairlere oranla halkın cinsf duy
gularını fazlasıyla tahrik etmiştir. 

Cahiliye devrinde ve islamı dönemde 
en çok şiir söyleyen üç şairden biri olan 
-diğer ikisi Seyyid el-Himyeri (ö 173/ 789) 
ile Ebü'l-Atahiye'dir (ö. 211 / 826)- ve 1200 
kaside söyled iğ i ni bizzat ifade eden Beş

şar ' ın islam'a karşı tavrı, sefahatı , zın
dıklıkla itharn edilmesi ve herkesi hicvet
mesi sebebiyle şiirlerinin ancak bir kıs
mı günümüze kadar gelebilmiştir. Bun
ların bir bölümü tabakat kitaplarıyla an
tolojilerde bir araya getirilmiş, çok az bir 
kısmı da divan halinde toplanabilmiştir. 
Bazı şiirleriyle divanı neşredilmiştir: 1. 



el-Mul]tar min şi 'ri Beşşar. Halidiyyan 
diye meşhur olan ve bu isimle ortak ki 
tap yazan Eba Bekir Muhammed b. Ha
şim (ö 380/990) ile Eba Osman Safd b. 
Haşim (ö 371/98ı) adlı iki kardeşin yap
tıkları bir derleme olup Eba Tahir İsmail 
b. Ahmed et-Tücfbf'nin şerhiyi e birlikte 
Muhammed Bedreddin el-Alevi tarafın
dan yayımlanmıştır (Kahire ı 934). z. Df
vanü Beşştir b. Bürd. Muhammed Tahir 
b. Aşar (ö . ı 973) tarafından bulunarak 
şerhedilen divanı Muhammed Rifat Fet
hullah ile Muhammed Şevki Emfn göz
den geçirerek yeni açıklamalar ilavesiy
le üç cilt halinde yayımlamışlardır (Kahi
re 1369- ı 376/ ı 950- ı 957). Asıl divanın ya
rısı olduğu tahmin edilen ve ancak "ra" 
kafiyesine kadar olan kısmı ihtiva eden 
bu üç ciltte 6628 beyitten oluşan 255 ka
side mevcuttur. Bunlara bazı ilave ve 
açıklamalar getiren IV. cilt Muhammed 
Tahir b. Aşar ile Muhammed Şevki Emfn 
tarafından hazırlanarak neşredilmiştir 

(Kahire ı 966) . 
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Ebu Abdiilah Muhammed b. Cabir 
b. Sinan er-Rakki el-Harran! 

(ö. 3i7 / 929) 

İslam astronomlarının 
en büyüklerinden. 

_j 

İsmi Batı'da Albetanius, Albategnus 
veya Albategni şeklinde anılır. Aslen Sa
bil bir ailenin çocuğu olup büyük bir ih
timalle lll. (IX.) yüzyılın ilk yarısında Har
ran civarındaki Settan'da doğdu. Nite
kim Bettanf ve Harranı nisbeleri de bu
nu göstermektedir. Sadece İbnü'n-Ne
dfm ·in el- Fihrist'inde rastlanan Rakki 
nisbesi ise hayatının büyük kısmını ge
çirdiği ve ünlü rasatlarını yaptığı Fırat'ın 
sol sahilindeki Rakka şehrinden gelmek
tedir. Doğum tarihi ve çocukluğu hakkın
da bilgi yoktur. İlk rasatlarını 264 (877) 
yılında yaptığı bilinmektedir; o tarihte 
yirmi yaşında olduğu kabul edilirse yak
laşık 244'te (858) doğduğu söylenebilir. 
Babasının, İbnü'n-Nedfm tarafından zik
redilen meşhur astronomi aletleri usta
sı Cabir b. Sinan el-Harran! olması müm
kündür. Settani'nin künyesi kadar astro
nomi aletleri icat ve imal etmedeki ma
hareti de bu ihtimali kuwetlendirmek
tedir. Hayatının sonraki dönemleri hak
kında bilinenler de çok sınırlıdır. İbnü'n
Nedfm'in el-Fihrist'i ile İbnü'l - Kıftf'nin 
Tarfl]u'l-J:ıükema, adlı eserinde onun 
geometri, teorik ve pratik astronomi ile 
astrolojide önde gelen bilginlerden ve 
meşhur gözlemcilerden biri olduğu; gü
neş ve ay gözlemlerine ait tablolar ve
rip Batlamyus'un (Ptolemaios) el -Mecis
t.f'sindeki bilgileri tashih ederek geliş
tirdiği ve yeni buluşlarını açıkladığı çok 
önemli bir zfc yazdığı; bu kitapta beş 
gezegenin hareketlerini ve bunlarla ilgi
li astronomik hesapları verdiğ i; zfcinde 
bahsettiği gözlemlerin bir kısmını 267 
(880) ve 287 (900) yıllarında yaptığı; Ca'
fer b. Mukten'nin sorularına verdiği ce
vaplardan anlaşıldığına göre rasat faali
yetlerinin 264'te (877) başlayıp 306'ya 
(918) kadar devam ettiği; ayrıca zfcin
deki sabit yıldız rasatlarını 299 (911) yı
lında yaptığı ifade edilmektedir. Anılan 
kaynaklarda Rakka ahalisinden Beni Zey
yat ailesinin uğradığı bir haksızlık yüzün
den onlarla birlikte Bağdat'a gittiği ve 
sonra 317'de (929) memleketine döner
ken Halife Mu' tasım tarafından yaptı

rılmış olan Kasrü'l-Cis'te vefat ettiği be
lirtilmektedir. İbn Hallikan ise Settani'
nin ölüm yeri için Musul civarında bir şe-
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hir olan Hadr'ı göstermekte, buna kar
şılık araştırmacı Nailina da Ha dr (~ı ) 
kelimesinin Ciss'in (~ı ) yanlış yazılmış 
şekli olduğunu ileri sürmektedir. Yakut 
el-Hamevf'nin aynı yerden Kasrü'l-Hadr 
adıyla bahsettiği göz önüne alındığında 
Nallino'nun iddiasının tutarlı olduğu gö
rünmektedir. Settani'nin hayatı hakkın
daki bu bilgilere, Antakya ' da 23 Ocak 
ve 2 Ağustos 901 tarihlerinde bir güneş 
ve bir ay tutulmasını gözlemiş olduğu 
da ilave edilebilir; bu gözlemlerden ken
disi zfcinde bizzat bahsetmektedir. 

Eserleri. 1. Kitabü 'z- Zfc. el-Cami' if 
J:ıisdbi'n-nücum ve mevaiı ' i mesfri
he1-mümtehan adıyla da anılır. İbnü'n
Nedfm'in verdiği bilgiden, bu kitabın iki 
nüshasının bulunduğu ve ikincisinin da
ha geliştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

ez- Zf cü 's- Ş abi, i adıyla da anılan ve 
astronomi ilmine büyük katkıları bulu
nan bu eser, Settani'nin Doğu ve Batı'
da büyük bir şöhret olmasını sağlamış
tır. Kitabın orijinal adı büyük ihtimal
le İbnü'n-Nedfm ve İbnü'l-Kıftf tarafın
dan zikredildiği üzere Kitabü'z-Zfc 'dir. 
Çünkü Vll. yüzyıldan önce "astronomi 
tablosu" anlamında kullanılan iic keli
mesi daha sonraları "astronomi risale
si" anlamında kullanılır olmuş ve eski 
yerini aslında "küçük akarsu" manasma 
gelen cedvel kelimesine bırakmıştır. Ki
tabü'z-Zic'in mukaddimesinde, kendin
den öncekilerin çalışmalarında gördüğü 
hata ve ihtilaflar yüzünden böyle bir ki
tap yazmaya ihtiyaç duyduğunu ifade 
eden Bettanf, bu kitabında mevcut teori 
ve istidlalleri yeni gözlemlere dayanmak 
suretiyle ıslah edip geliştirdiğini belirt
mektedir. Bu arada şerh, tenkit, ıslah 
ve ilavelerini kaleme almadan önce el 
Mecisti"den yaptığı bütün iktibasları da 
büyük bir titizlikle kaydetmiştir. Elli ye
di "bahis"ten meydana gelen bu eserin 
ilk bahislerinde pratik tarifler verilmiş 
ve problemler ortaya konulmuştur. Set
tanı 3. bahiste kendi trigonometrik fonk
siyonlar teorisini geliştirmiş , 4. bahiste 
kendi gözlemlerini vermiş, 5-26. bahis
lerde çoğu astrolojik yorumların izahı 

için tertiplenmiş olan pek çok küresel 
astronomi problemini etraflı şekilde ve 
büyük bir vukufla münakaşa etmiş, bu 
arada da ortagrafik projeksiyon pren
siplerine dayanan yeni düşüncelerini 

açıklayıp küresel trigonometriye yeni çö
zümler getirmiş ve ayrıca ilim alemine 
küresel trigonometrinin temel teorem
lerinden olan "kosinüs teoremi" gibi çok 
önemli bir yenilik kazandırmıştır. Bat-
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