
BiSR b. BERA 

Kays değil Bişr b. Bera'dır" diyerek onu 
kabilesine başkan tayin etmiştir (Hakim, 
lll, 219-220) 
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Ebu Abdirrahman Bişr b. Gıyas 

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

Cehmiyye ile Mürcie'nin 
görüşlerini beni_mseyen kelamcı ve 
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Hanefi fakihi. 
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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 



hükmün inkarıdır, bundan dolayı puta 
tapmak küfür değil sadece küfür ala
metidir. 

Bişr'in itikadf cephesi değişik akım 

larca benimsenen görüşlerden teşekkül 
etmiştir. Mezhep tarihçilerinin onu fark
lı gruplara nisbet etmesi de bundan kay
naklanmış olmalıdır. Zira ilahf sıfatlar 

ve ahiret halleriyle ilgili konularda Ceh
miyye ile Mu'tezile'ye uymuş, kulların fiil
Ieri ve iman- günah meselelerinde he
men hemen Ehl -i sünnet'in görüşlerini 
paylaşmıştır. Bu sebeple olacaktır ki onun 
görüşlerini savunan Merfsiyye fırkası İbn 
Hazm tarafından Mu'tezile'nin Ehl-i sün
net'e en yakın grubu olarak kabul edil
miştir (el-Fas /, ll, 266) 

Bişr' in bilinen en meşhur talebeleri 
Hüseyin b. Muhammed en- Neccar ile 
Yahya b. Kamil ei-Cahzerf'dir. Onun gö
rüşlerini tenkit edenlerin başında Han
beli alimleri yer alır. Bu alimler tenkitle
rinde aşırı giderek kendisini zındık, mül
hid ve katir olmakla suçlamışlardır. İbn 
Teymiyye Bişr' i te'vilcilik konusunda ke
lamcıların babası olarak görür. Zira ona 
göre İ bn Fürek, Fahredin er- Razf gibi 
meşhur kelamcıların yaptıkları te'viller. 
Bişr' i n Darimf tarafından er-Red 'ale'l
Merisi (en· Naki 'ala Bişr el · Merisi) adlı 

eserinde nakledilen te'villerinin aynısı
dır (Mecmü 'u {etaua, V. 22 -23). Bişr ' in iti
kadf görüşlerini tenkit edenler arasında 
,Ebü Yahya Mansür b. Muhammed, Ab
dülazfz b. Yahya el-Kinanf. Osman b. Safd 
ed-Darimf ve Ebü Abdullah b. Abdülha
kem yer alır. Bu sebeple Abdülazfz b. 
Yahya ' nın Kitô.bü'l -Hayde'si (bk Sez
gin. ı . 6 17) ile Darimf'nin er-Red 'ale'l
M erisi'si (İskenderiyye 1971 ) Bişr' in gö
rüşlerini günümüze kadar ulaştıran iki 
önemli kaynaktır. Şafif ile yaptığı müna
zaraların bir kısmı da İbn Ebü Hatim er 
Razf'nin Edebü'ş-Şô.fi ' f'si ile Beyhaki'
nin Menô.kıbü 'ş -Şô.fi 'i' sinde mevcut
tur. Bişr b. Gıyas. fıkhf konuların çoğun
da Hanefi mezhebine uymakla beraber 
eşek eti yemeyi caiz görmek, kur'ayı ku
mar telakki etmek. kaza namazlarında 
tertibin şart olduğunu söylemek gibi ba
zı hususlarda cumhur*a muhalefet et
miştir. 

Kaynaklarda Bişr b. Gıyas' a atfedil
mekle birlikte hiçbiri günümüze kadar 
ulaşmayan eserler şunlardır: el-Hucec, 
Kitô.bü 't- Tevhid, el- İrcô.', er-Red 'a
le 'l -ljavô.ric, ~1-İsti tô. 'a, er-Red 'ale'r
Rô.fı:ia, Küfrü'l-Müşebbihe, el-Ma'ri
fe, el-Va 'id. 
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Iii AHMET SAİM K ILAVUZ 

BİŞR el-HAFİ 

( c)Gdl~ ) 

Ebu Nasr Bişr b. Haris b. Abdirrahmiin 
b. Ata b. Hiliil el-Hiift el-Mervezt 

(ö. 227 / 841) 

hk devir silfilerinden. 
_] 

150 (767) veya 152 (769) yılında Merv'
de doğdu . Merv'in ileri gelen ailelerin
den birine mensuptur. İlk dinf bilgilerini 
aldıktan sonra hadis ilmine yöneldi ve 
bu alanda devrin sayılı muhaddislerin
den biri oldu. Malik b. Enes, Şerfk b. Ab
dullah. Hammad b. Zeyd, İbrahim b. Sa'd, 
Fudayl b. İyaz ve Abdullah b. Mübarek 
gibi muhaddislerden hadis öğrendi. Ah
med b. Hanbel, Ebü Hayseme Züheyr b. 
Harb, Ahmed ed-Devrak1 ve İbrahim el
Harbf gibi alimler de kendisinden hadis 
rivayet etmişlerdir. Darekutnf onun sika* 
bir ravi olduğunu , sahih olmayan hiçbir 
hadis rivayet etmediğini belirtmiştir (bk. 
MünavT. ı . 208) . Kaynakların ortaklaşa ver
dikleri bilgilere göre Hafl daha sonra bü
tün kitaplarını toprağa gömerek tasav
vufa yöneldi ve dayısı Ali b. Harşam ' ın 

sohbetlerine katıldı. Bu arada devrin sü
fflerinden Fudayl b. İyaz , Serf es-Sakatf, 

BiSR el- HAFT 

Ahmed b. Asım ei-Antakf. Ebü Ali el-Cüz
canf ve Ebü Safd el-Harraz'la görüştü. 

Tasawufl kaynaklardaki bir menkıbe
ye göre, Bişr ei- Hafl'nin yolda bulduğu 
"besmele" yazı lı bir kağıdı itina ile te
mizledikten sonra levha haline getire
rek muhafaza etmesi üzerine rüyasın
da duyduğu ilahf bir ses, Allah'ın ismine 
göstermiş olduğu bu saygıya karşılık Al
lah'ın da onun adını dünya ve ahirette 
saygın kılacağını bildirmiş, bu şekilde 

zühd ve tasawuf yolu kendisine açılmış
tır (b k Ebü Nuaym, VI II, 336; MünavT, 1. 

2 10) . Gerçekten tasawufl kaynaklarda 
Bişr el-Hafi adının "insanlar arasında bir 
peygamber adı gibi " hürmet gördüğü
ne, ahiretteki mertebesinin imam Şafii 
ve İmam Ahmed b. Hanbel gibi alimie
rinkinden daha üstün olduğuna işaret 
eden menkıbeler nakledilmiştir (bk Ebü 
Nuaym, VIII, 337, 352; MünavT. I, 208. 211 ). 

Kaynaklar Bişr'in hadis ilmiyle meşguli
yerten vazgeçerek tasawufa yönelme
sinde, o dönemde büyük itibar gören bu 
alandaki çalışmalarından dolayı kendisin
de gurur ve kibir duygusu. şan ve şöh
ret arzusu hissederek bunlardan kurtul
ma düşüncesinin de etkili olduğunu be
lirtmişlerdir . Nitekim rivayete göre, ha
dis ilmiyle ilgisini kesmemesini isteyen 
eski hocası ve arkadaşlarının. "Allah ya
rın senden. 'niçin Peygamber'in hadisle
rini nakletmedin? ' diye sorduğunda ne 
cevap vereceksin? " şeklindeki soruları
na şu karşılığı vermiştir : "Şunu diyece
ğim: Sen bana nefse muhalefet etmeyi 
emrettin. Nefsim ise hadis rivayet etme
yi ve itibar görmeyi arzu etmekteydi. İş 
te bu yüzden ona muhalefet ettim" (Mü
navi, ı . 21 O). 

Bişr'in "ei-Hafi" (ya lın ayak) lakabını alı

şı konusunda üç değişik rivayet vardır. 

Hücvfrf'ye göre müşahede* halinin ken
disine hakim olması sebebiyle ayağına 
hiçbir şey giymemiştir. Attar'ın belirtti
ğine göre, "O yeryüzünü size bir döşek 
kıldı" (el-Bakara 2/ 22) ayetine işaret

le, "Allah tarafından döşenmiş bir yer
de ayakkabı ile gezilmez" diyerek yalı
nayak gezmeyi tercih etmiştir. İbnü'l
Mülakkın ' ın verdiği bilgiye göre ise bir 
ayakkabı tamircisinin kendisine söyledi
ği. "Ayakkabını tamir ettirmek için in
sanlara ne çok sıkıntı veriyorsun! " ifa
desi üzerine ayakkabısını fırlatıp atmış

tır. 

Bişr' in tasawufl düşüncesinde takva, 
vera' ve nefse muhalefet konuları ayrı 
bir yer tutar. " Kırk yıldır canım kebap 
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