BiSR b. MU'TEMiR
geçti. Genç yaşta Mercirahit Sa(684) . Aynı yıl
babası Mervan ile birlikte Mısır seferine
katıldı ve oraya vali tayin edilen kardeşi
Abdülaziz'in yanında kaldı. Fakat bir süre 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 karşı düzenlediği seferden sonra Katan b.
Abdullah el- Farisi'yi Küfe valiliğinden azledip yerine Bişr b. Mervan'ı tayin etti
(71 / 690-91). Abdülmelik 692'de Hariciler'e karşı başarı sağlayamadığı için azlettiği Halid b. Abdullah b. Halid'in yerine 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 savaşan birliklerin de başkumandam idi.
Halifeden, bu görevi hiç sevmediği Mühelleb'e devretmesine dair emir alınca
çok üzüldü. Çünkü bu görevin Ömer b.
Ubeydullah b. Ma'mer'e verilmesini istiyordu. Bu sebeple son derece hissi davranarak Küfe kuwetlerinin kumandanı
na Mühelleb'in faaliyetlerini sekteye uğ
ratmasını tavsiye etti ve Mühelleb'i zor
durumda bıraktı. Basra ve Küfe valilikleriyle yetinmeyerek Abdülmelik'e yazdığı bir mektupta bir elinin Irak ile meş
gul olduğunu. fakat diğer elinin boş kaldığını ifade edince halife Haremeyn ile
Yemen valiliğini de ona verdi. Ancak Bişr
bu tayin fermanı eline geçmeden hastalandı ve kırk küsur yaşında iken Basra'da öldü. Onun genç yaşta ve beklenmedik bir anda ölümü askerler arasın
da panik yarattı ve kütleler halinde dağılmalarına sebep oldu. Halife Abdülmelik b. Mervan bu tehlikeli vaziyeti düzeltmek gayesiyle Irak yöresinin idaresini meşhur kumandan Haccac b. Yusuf
es-Sekaffye tevdi etmek mecburiyetİn
de kaldı.
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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
eko1ünün kurucusu,
tevellüd nazariyesinin mucidi ve
Bişriyye'nin reisi, edip.
Bağdat

L

Hayatı

_j.

hakkında

fazla bilgi yoktur.
rivayet edilir. Aslen
KOfeli olup Bağdat'a sonradan gittiğini
söyleyenler de vardır. Bağdat'ta köle ticaretiyle uğraşan ve cüzzamlı bir şair olan
Bişr, gençliğinde Basra 'ya gidip Vasıl
b. Ata'nın arkadaşlarından Bişr b. Said,
EbO Osman ez-Za'ferani ve Muammer
b. Abbad es-Sülemf'den Mu'tezile mezhebinin esaslarını öğrendi. Daha sonra
Bağdat'a değişik fıkirlerle dönerek Mu'tezile'nin Bağdat ekolünü kurdu ve fikirlerini yaymaya başladı. EbO Musa b. Sabm 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 veziri Fazi b. Yahya el-Bermeki ile iyi iliş
kiler kurdu; Halife Me'mOn'dan himaye
gördü; Merv'de Ali er- Rıza'yı hilafetin varisi ilan eden vesikayı imzalayanlar arasında yer aldı. Muhtemelen Bermeki ailesinin iktidardan düşmesinden sonra, Hakem Olayı'nda Hz. Ali'nin haklı olduğunu
savunduğu için Şiilik'le suçlanarak Mu'tezile'ye karşı olan zamanın halifesi HarOnürreşid 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 serbest bıraktı. Ölüm tarihi ihtilaflı olmakla birlikte kaynakların çoğu 210'da (825)
vefat ettiğini kaydeder.
Bağdat'ta doğduğu

BİŞR b. MUFADDAL

(j4WI.:r,A)

Ebu İsmail Bişr b. ei-Mufaddal
b. Lahik er- Rakaşi el-Basri
(ö.· 187/803 [?])
L

Hadis

hı'i.fızı.

Kuzey Arabistan'da

yaşayan

_j

Beni Ra-

kaş'ın mevlc'i * sı olduğu için er-Rakaşi

diye anılır. Hayatı hakkında fazla bilgi
yoktur. Başta babası olmak üzere Muhammed b. Münkedir, Humeyd et-Tavli,
Yahya b. Said ei-Ensari gibi muhaddislerden hadis okudu. Kendisinden de Müsedded b. Müserhed, Ali b. Medini, Ahmed b. Hanbel ve Amr ei-Fellas gibi tanınmış muhaddisler hadis rivayet ettiler. Ahmed b. Hanbel'in Basralı muhaddisler arasında adc'ilet* ve zabt* bakı
mından varılacak en yüksek mertebede
olduğunu söylediği Bişr, hadis münekkidi Yahya b. Main tarafından da Basra'nın en güvenilir muhaddislerinden biri
diye gösterilmiştir. Rivayet ettiği hadislerde hiç yanılmayan iki kişi bulunduğunu söyleyen EbO DavOd, Bişr b. Mufaddal ile İbn Uleyye'nin adlarını zikretmiş, diğer münekkitler de onun güvenilir 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 (Osmaniyye) olduğu kaydedilen Bişr b. Mufad-

Bişr hem kelamcı hem de şair olarak
ün kazanmıştır. Kelamcılığını ortaya koyan ve itikadi görüşlerini ihtiva eden birçok eseri olduğu kaydediliyorsa da bun-
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BiŞR b. MU'TEMiR
ların hiçbiri günümüze kadar gelmemiş
tir. Bu sebeple onun kelami görüşlerini
sadece muhaliflerinin kitaplarından öğ
renebilmekteyiz. Temelde Mu'tezile'nin
görüşlerini benimseyen Bişr bazı konularda Basra ekolünden farklı düşünmüş
tür. Mesela tevellüd nazariyesini ilk defa ortaya atan odur. Birçok kelam problemiyle ilgilenmekle birlikte daha çok insanın sorumluluğu üzerinde durmuş ve
tevellüd nazariyesiyle bu sorumluluğun
sınırlarını çizmeye çalışmıştır. Ona göre
insanın iradesiyle yapmış olduğu bir fıil- ı
den başka birtakım fiiller doğar ki buna tevellüd denir. Mesela kapıyı açmak
isteyen insanın anahtarı kilide sokması
ve çevirmesi onun iradesiyle meydana
gelen bir fiildir. Fakat anahtarın dili vasıtasıyla kapının açılması insanın iradesiyle doğrudan doğruya yaptığı fiilin dı
şında bir olaydır. İşte bu dalaylı olay tevellüddür. Bişr'e göre anahtarın hareketine sebep olan insan, yaptığı fiilin doğuracağı sonuçları önceden bildiği için
sorumlu olmalıdır. Bişr, temel felsefesini tevellüd nazariyesi üzerine kurduğun
dan, duyu organlarıyla edinilen bilgileri
zorunlu idrakler olarak kabul eder. Görmek, işitmek, tatmak gibi duyumlar birer araz olup mekanik bir tarzda meydana gelirler. Aklın idraki de duyular gibi otomatiktir. Ergiriliğe ulaşan her insanda akıl , vahiy desteği olmadan da iyi
ile kötüyü, güzel ile çirkini birbirinden
ayırabilir. Buna rağmen insanın iyi veya kötü davranması iradesiyle ilgili bir
problemdir (Kadi Abdülcebbar, el-Mugnr,
IX. I 2 ; ayrıca bk. TEVLID ). Bişr' in görüş 
leri arasında zikredilen bir problem daha vardır ki bu da insanın mesuliyetiyle
ilgili sayılabilecek olan çocukların fiilleridir. Ona göre çocuk yaptığı işlerden
sorumlu değildir. Bununla birlikte Allah
dilerse ona azap edebilir; fakat sorumlu olmayana verilecek bir ceza zulüm
sayılacağından Allah hakkında böyle bir
ifadeyi kullanmak uygun değildir (a.g.e.,

VI / I, s. 128)

b. Mu'temir ruh ve bedenin ayrı
hayata sahip olduklarını. bir fiilin
meydana gelmesinde her ikisinin de etkisi bulunduğunu savunmuş, bu sebeple insan fiilierinden doğan sorumluluğun hem ruh hem de bedene ait olacağını söylemiştir (a.g.e., XI. 310, 335) Onun
üzerinde durduğu ve sorumlulukla ilgisini incelediği diğer bir konu da kebir e*
problemidir. Günah işleyen kimse bir daha o günahı işlememek şartıyla tövbe
etmelidir ki tövbesi kabul edilsin. Tövbeden sonra günah işleyen , hem birinci
Bişr

ayrı
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hem de ikinci günahın cezasını çekecektir. Zira ikinci defa günaha dönmek sorumluluk duygusuyla bağdaşmaz.
Allah'ın varlığının, insan için sağlam
bir rehber olan akıl yardımıyla canlılar
aleminden istidlal edilmesi gerektiğini
söyleyen Bişr bu konuda birçok şiir yazmıştır. Ayrıca o ilahi iradenin sınırını daraltan i'tizali görüşlere karşı çıkar. Zira
irade biri zati, diğeri fiili olmak üzere
iki yönlü bir sıfattır. Zati sıfat olan irade Allah'ın bütün ilahi fiilieri ve kulların bütün itaatlarını dilemesi demektir.
Çünkü bir alimin iyi ve uygun olanı bilip
de onu dilemernesi caiz değildir. Allah
iyi ve uygun olan bütün hususları bildiğine göre bunların vuku bulmasını ezelde dilemiştir. Fiili sıfat olan irade ise Allah'ın kendi fiilini yaratmasıdır. Fiili irade sıfatıyla kulların fiilierini dilemesi de
onları emretmesi demektir (a.g.e., VI / Il,
s. 3). Bişr, irade sıfatına bağlı bir problem olan aslah (Allah ' ın kul için en iyi ve
faydalı olanı yaratma s ı) fikrini de reddeder. Çünkü Mu'tezile'nin aslah prensibi
kabul edilecek olursa Allah'ın bütün insanları cennette yaratıp orada yaşat
ması gerekirdi. Bu şekilde aslah fikrini
kabul etmediği , insanlar hakkında en
faydalı ve iyi olanı yaratmanın Allah için
bir vazife değil O'nun insanlara bir lutfu olduğunu düşünmesi sebebiyle "ashabü'l-lutf"tan sayılan (a.g.e., XIII, 200)
Bişr b. Mu'temir. Allah'ın kullarına lutufta bulunmasının da bir zorunluluk olmadığını söyler. Zira bu düşünce Allah ' ın
kudret ve iradesinin sınırlı olduğunu hatıra getirmektedir. Eğer bu Allah'a vacip olsaydı alemde O'na isyan eden hiçbir kulun bulunmaması gerekirdi. Çünkü
Allah her mükellefe iyiyi. güzeli ve yapması gerekli olanı tercih etmesini sağ
layacak lutufta bulunmaya muktedirdir.
Fakat bu lutfu ihsan etmemiştir. Çünkü insanı akıl ve peygamber vasıtasıyla
iman etmeye muktedir kılmıştır. İnsan
ların bir kısmının itaatkar, bir kısmının
asi olduğu dikkate alımnca lutfuri Allah'a
vacip olmadığı sabit olur (Kadi Abdülcebbar, Şerfıu ' l-Uşali ' l·l].ams e, s. 520, 798)
Bişr, bu görüşlerinden dolayı Kadi Abdülcebbar tarafından tenkit edilir.
Onun diğer bazı kelami görüşleri de
şunlardır: İstitaat (fiili meydana getiren
güç) bedenin noksansız ve sağlıklı olması demek olup hem fıilden önce hem de
fıille beraber insanda vardır. Allah'ın kelamı gerçekten işitilemez, sayfalarda yazılı bulunan metinlere ancak mecazi manada Allah kelamı denilebilir. Kabir azabı haktır. Arnelierin tartıl_ması (vezn) me-

cazi anlamda olup hüküm vermek demektir. Sırat ise mecazi değil gerçek manada kabul edilmelidir. Cennet ve cehennem halen yaratılmıştır. Aralarında
ki anlaşmazlıklarda Hz. Ali haklı. Muaviye ve taraftarları haksızdır (Tritton, s.
97-100)
Bişr'in itikadf görüşlerini kabul edenlere Bişriyye denilmiştir. Bu gruba bağlı
olan ve yukarıda sözü edilen talebeleri
daha sonra Sümamiyye, Ca'feriyye, Murdariyye adlı tırkaların kurucuları olarak
tanınmıştır.

Bişr b. Mu'temir kelam ilminde önemli bir şahsiyet olduğu kadar edebiyat,
şiir ve belagatta da büyük bir mevkiye
sahiptir. Cahiz onu belagat ilminin kurucusu kabul eder (el-Beyan ve 't·tebyfn,
ı. 94) . Bişr belagat ilminin ·kaidelerinden
ilk defa söz eden bir kişidir. Bazı mübalağalı rivayetlerde 40.000 beyitlik, diğer bazılarında ise 300 sayfalık divanı
bulunduğu bildirilir. Allah'ın yaratıklar
daki hikmetlerini dile getirdiği şiirleri
nin çoğu dinler ve mezheplerle ilgili olup
öğretici (didaktik) mahiyettedir. Belagat
hakkındaki görüşlerini Cahiz'in ondan

naklettiği

Şa]J.ffe ' den

öğrenmekteyiz.

Ona göre şiir veya yazı yazmak için uygun vakit seçilmeli, zihin dinlenmiş olmalı, telaffuzu ve anlaşılması kolay kelimeler seçilmeli, cümleler konuya ve maksada uygun düşmeli, üsiQp çekici olmalıdır. Bu nitelikte yazı yazma kabiliyeti
olmayan kimseler ise başka sahalara yönelmelidirler (Cahiz, 1, 94-100) .
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