
yanında geçti. Genç yaşta Mercirahit Sa
vaşı' nda sancaktartık yaptı (684). Aynı yıl 
babası Mervan ile birlikte Mısır seferine 
katıldı ve oraya vali tayin edilen kardeşi 
Abdülaziz'in yanında kaldı. Fakat bir sü
re sonra iki kardeşin arası açıldı ve Bişr 
muhtemelen Suriye'ye döndü. Babasın
dan sonra hilafet makamına geçen ağa
beyi Abdülmelik. Mus'ab b. Zübeyr'e kar
şı düzenlediği seferden sonra Katan b. 
Abdullah el-Farisi'yi Küfe valiliğinden az
ledip yerine Bişr b. Mervan'ı tayin etti 
(71 / 690-91). Abdülmelik 692'de Harici
ler'e karşı başarı sağlayamadığı için az
lettiği Halid b. Abdullah b. Halid'in yeri
ne Basra valiliğini de ona verdi. Bir yıl 
sonra Bişr, Amr b. Hureys ei-MahzOmf'
yi Küfe'de vekil bırakıp Basra'ya gitti. 
Bu sırada Ezraki Haricileri'ne karşı sa
vaşan birliklerin de başkumandam idi. 
Halifeden, bu görevi hiç sevmediği Mü
helleb'e devretmesine dair emir alınca 
çok üzüldü. Çünkü bu görevin Ömer b. 
Ubeydullah b. Ma'mer'e verilmesini is
tiyordu. Bu sebeple son derece hissi dav
ranarak Küfe kuwetlerinin kumandanı
na Mühelleb'in faaliyetlerini sekteye uğ
ratmasını tavsiye etti ve Mühelleb'i zor 
durumda bıraktı. Basra ve Küfe valilik
leriyle yetinmeyerek Abdülmelik'e yaz
dığı bir mektupta bir elinin Irak ile meş
gul olduğunu. fakat diğer elinin boş kal
dığını ifade edince halife Haremeyn ile 
Yemen valiliğini de ona verdi. Ancak Bişr 
bu tayin fermanı eline geçmeden has
talandı ve kırk küsur yaşında iken Bas
ra'da öldü. Onun genç yaşta ve beklen
medik bir anda ölümü askerler arasın
da panik yarattı ve kütleler halinde da
ğılmalarına sebep oldu. Halife Abdül
melik b. Mervan bu tehlikeli vaziyeti dü
zeltmek gayesiyle Irak yöresinin idare
sini meşhur kumandan Haccac b. Yusuf 
es-Sekaffye tevdi etmek mecburiyetİn
de kaldı. 

Bişr yumuşak huylu, müsamahakar. 
cömert, mOsikiden ve eğlenceden zevk 
alan, zarif ve edip bir insandı . Şiir yaz
mayı severdi. İhsan ve bağışlarıyla şair
lerin gönlünü kazanmıştı. Ferezdak, Ce
rir, Eymen b. Hureym gibi meşhur Arap 
şairleri kasidelerinde onu övmüşlerdir. 

· Halk hiçbir engelle karşılaşmadan hu
zuruna çıkıp derdini anlatabilirdi. Ten
kit edilen yegane davranışı, bayram na
mazlarında ezan akutmak gibi dini me
rasimlerde ihdas ettiği bazı yenilikler
dir. Tarihçiler ondan Basra· da ölen ilk 
emir olarak söz ederler. 
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BİŞR b. MUFADDAL 
(j4WI.:r,A) 

Ebu İsmail Bişr b. ei-Mufaddal 
b. Lahik er-Rakaşi el-Basri 

(ö.· 187/803 [?]) 

Hadis hı'i.fızı. 
_j 

Kuzey Arabistan'da yaşayan Beni Ra
kaş'ın mevlc'i * sı olduğu için er-Rakaşi 
diye anılır. Hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur. Başta babası olmak üzere Mu
hammed b. Münkedir, Humeyd et-Tavli, 
Yahya b. Said ei-Ensari gibi muhaddis
lerden hadis okudu. Kendisinden de Mü
sedded b. Müserhed, Ali b. Medini, Ah
med b. Hanbel ve Amr ei-Fellas gibi ta
nınmış muhaddisler hadis rivayet etti
ler. Ahmed b. Hanbel'in Basralı muhad
disler arasında adc'ilet* ve zabt* bakı
mından varılacak en yüksek mertebede 
olduğunu söylediği Bişr, hadis münek
kidi Yahya b. Main tarafından da Basra'
nın en güvenilir muhaddislerinden biri 
diye gösterilmiştir. Rivayet ettiği hadis
lerde hiç yanılmayan iki kişi bulundu
ğunu söyleyen EbO DavOd, Bişr b. Mu
faddal ile İbn Uleyye'nin adlarını zikret
miş, diğer münekkitler de onun güveni
lir bir ravi olduğunda ittifak etmişlerdir. 

Talebesi Ali b. Medini, Bişr'in gün aşırı 
oruç tuttuğunu ve her gün 400 rek'at 
namaz kıldığını söylemektedir. 

Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan 
ve Hz. Osman taraftarlarından (Osmaniy

ye) olduğu kaydedilen Bişr b. Mufad-

BiSR b. MU'TEMiR 

dal'ın seksen yıllık bir ömürden sonra 
187'de (803; veya 186/802) vefat ettiği 
bildirilmektedir. 
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BİŞR b. MU'TEMİR 

(__,.:;a.ll.:r.Al 
Ebu Sehl Bişr b. el-Mu'temir 

el-Hilal! el-Bağdadt 
(ö. 210/825) 

Mu'tezile'nin 
Bağdat eko1ünün kurucusu, 

tevellüd nazariyesinin mucidi ve 
Bişriyye'nin reisi, edip. 

_j. 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Bağdat'ta doğduğu rivayet edilir. Aslen 
KOfeli olup Bağdat'a sonradan gittiğini 
söyleyenler de vardır. Bağdat'ta köle tica
retiyle uğraşan ve cüzzamlı bir şair olan 
Bişr, gençliğinde Basra 'ya gidip V asıl 
b. Ata'nın arkadaşlarından Bişr b. Said, 
EbO Osman ez-Za'ferani ve Muammer 
b. Abbad es-Sülemf'den Mu'tezile mez
hebinin esaslarını öğrendi. Daha sonra 
Bağdat'a değişik fıkirlerle dönerek Mu'
tezile'nin Bağdat ekolünü kurdu ve fikir
lerini yaymaya başladı. EbO Musa b. Sa
bm el-Murdar. Sümame b. Eşres, Ahmed 
b. EbO Duad, Ca'fer b. Harb ve Ca'fer b. 
Mübeşşir onun görüşlerini benimseyen 
meşhur simalardandır. Bişr, Abbasi ve
ziri Fazi b. Yahya el-Bermeki ile iyi iliş

kiler kurdu; Halife Me'mOn'dan himaye 
gördü; Merv'de Ali er- Rıza'yı hilafetin va
risi ilan eden vesikayı imzalayanlar ara
sında yer aldı. Muhtemelen Bermeki aile
sinin iktidardan düşmesinden sonra, Ha
kem Olayı'nda Hz. Ali'nin haklı olduğunu 
savunduğu için Şiilik'le suçlanarak Mu'te
zile'ye karşı olan zamanın halifesi HarO
nürreşid tarafından hapsedildL Hapiste 
iken görüşlerini müdafaa için pek çok 
şiir yazdı. Bu şiirlerin ilim meclislerinde 
rağbet görüp okunınası ve taraftarları
nın çoğalması üzerine halife, Bişr'i ser
best bıraktı. Ölüm tarihi ihtilaflı olmak
la birlikte kaynakların çoğu 210'da (825) 
vefat ettiğini kaydeder. 

Bişr hem kelamcı hem de şair olarak 
ün kazanmıştır. Kelamcılığını ortaya ko
yan ve itikadi görüşlerini ihtiva eden bir
çok eseri olduğu kaydediliyorsa da bun-
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