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ÖZET 

Mürcie 'den Merlsiyye fırkasının kurucusu olan Bişr b. Gıyas el-Merlsl, fıkht 
bilgileri Ebu Yusuf'tan almış, Hammad b. Se le me ve Süfyan b. Uyeyne 'den az mik
tarda hadis rivayet etmiştir. Cehm b. Safvan 'm ortaya attığı Kur'anın yaratılmış ol· 
d uğu fikrini serbestçe tartışmış ve Me 'man 'un ilm ı sohbetlerinde yer almıştır. Ha
disçiler tarafından bid 'at çı ve ce h mf olmakla suçla·nan Bisr, istitaat (kudret), kaza
kader, irade ve kullarm fiilierinin yaratılması konusunda sünni inancı benimse miştir. 

SUMMARY 

Bıshr b. Ghıyiith ai-MariSi who founded the Marlsıyya party of the Murdjia 
has got his knowledge of lslamic jurisprudence from Abü Yusuf; he has alsa nar
rated a small number of traditions from Hammad b. Salama and Sufyö.n b. Uyayna. 
Furthermore, he has freely debated the idea that the Koran had been created which 
Djahm b. Safvan brought forth, and hasenteredin to the scientific talks of Ma'mün. 
Whilst he has been accused by the studens of the traditions of having be en apocry
phal and Djahmi, Bıshr has indeed adopted the Sunnite creed regarding the abilitiy 
(omnipotence of God), eternal preordinance and destiny, wil/-power and the erea
tian of human acts. 

GlRİŞ 

HiHifet tartışmaları, üçüncü halife Hz. Osman (35/656)'ın şehid edilmesinden 
sonra meydana gelen karışıklıklar ve iç harpler, fetihler sonucu müslümanların ya
bancı din ve kültürlere mensup milletlerle ilişki kurmaları, İslamın insanlara tanımış 
oldu~u geniş fikir hürriyet! ortamı, de~işlk karakterdeki nassların nasıl anlaşılacağı, 
felsefenin terceme edilerek İslam dünyasında yayılması, vb. amillerin, İslamda ilk 
fikri ihtilafların ve ltikadı problemierin ortaya çıkışına sebep oldu~u bilinmektedir. 
Sahabe döneminin sonlarına do~ru Ma'bed el-Cühenl (80/699), ilk defa kader hak
kında konuşmuş ve kaderi inkar etmiş 1 , Abdullah b. ömer (73/692), Cabir b. Ab-

* Yard. Doç. Dr.; Uludağ Vniversitesi llahiyat Fakültesi, Kelôm Anabilim Dalı 
1 Bk. Müslim, Iman, ı. 
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dillah (78/697), Ebu Hureyre (59/679), .:\bdullah b. Abbas (68/687), Enes b. Ma
lik (93/712) gibi son sahabller, kaderi inkar edenlerden uzaklaşmışlar (teberrl) ve 
onlara sell!.m vei'ilmemesini, · cenaze namazlarının kılınmamasını istemişlerdir::ı. 
Hicrı 1 asır sonu ile Il asır başlarında Allahın sıfatları meselesi tartışılmaya başlan
mış, Ca'd b. Dirhem (118/736), Allahın bazı sıfatıarını inkar etmiş, ondan bu görü
şü Cehm b. Safvan (128/7 46) almıştır3 • İslam tarihinde, kulun Iradesini inkar ede
rek, cebr fikrini ortaya atan ilk şahıs kabul edilen Cehm, halk-ı Kur'an (Kur'anın 
~aratılmış oldugu) görüşünün önde gelen ve Ilk temsilcilerinden biri olmuştur". 
Biz bu makalemizde, başta Kur'linın malıluk oldugu görüşü olmak üzere, Cehm'in 
bazı görüşlerinin etkisinde kaldığı anlaşılan ve Abbası hallfesi Me'mfın (218/833) 
döneminde, Mihne politikasının kuruluşunda rolü oldugu bilinen, Mezhepler Tarih
çileri tarafından, Mürele'den Merısiyye fırkasının kurucusu sayılan, kelamcı ve ha
nefı fakıhi Blşr b. Gıyas el-Merısı (218/833) nin hayatını, görüşlerini ve İslam Dü
şüncesindeki yerini tesbite çalışacağız. 

I- HAYATI 

Tam adı Bişr b. Gıyiis b. Ebi Kerlme olan Bişr'in künyesi Ebu Abdirrahman'
dır. el-Adevi, el-Merlsi ve el-Bağdadi nisbeleriyle anılmıştır5 • 

Doğdugu yer ve tarih kesin olarak bilinmemektedir. Seksen yaş civarında öl
düğü6 ve Hammad b. Selerne (164/781) den hadis okuduğu rivayetleri7 göz önüne 

2 Abdü!İdihir el-Baj!dad1, el-Fark beyne'Hırak (Mezhepler Arasındaki farklar, 
tre. E. Ruhi Fığlalı), s. 21·22, (İst. 1979). 

3 İbn Teymiyye, el-Ak'idetü'l·hameviyyetü'i·kübrii (Mecmuatü'r-resaili'l-kübra 
içinde), I, 435, (Beyrut 1392/1972). 

4 Eş'arl, Makalatü'l·islamiyyin, I, 279-280, (İst. 1929-1930); Abdülkahir el
Bağdaöı, a.g.e., s. 189; All b. Ebi'l·'Izz, Şerhu'l-ak'ideti't-tahaviyye, s. 269, 
(Kuveyt ts.); Ahmed Emin Duha'l-islam, III, 162 (Beyrut ts.). Allahın kelam. 
sıfatını ilk defa inkar eden kişinin Ca'd b. Dirhem olduğunu bildiren en eski 
kaynak Osman b. Said ed-Darimt (282/895) dir. Darimi,' Ca'd'ın "Cenab·ı 
Hakkın İbrahim· (a.s) ı dost edinmediğini, Hz. Musa ile de konuşmadığını" 
iddia ettiği için, Irak valisi Halid el·Kasri (126/743) tarafından Vasıt'ta öldü
rüldü~ünü zikretmektedir. Bk. er-Redd ale'l-cehmiyye (Akaidü's-selef içinde), 
s. 349, (İskenderiye 1971). 

5 Hayatı hakkında bk. Hatlb el-Bağdaöı, Tar'lhu Bağdad, VII, 56-67 (Beyrut ts.) 
İbn Halikil.n, Vefeyatü'l-a'yan, I, 277-278, (Beyrut ts.); Zehebl, M1zanü'l·i'ti· 
dal, I, 322-323; (Beyrut 1382/1963); Siyeru a'lami'n-nübela, X, 199·202, 
(Heyrut 1402/1982); İbn Keslr, el-Bidaye ve'n·nihaye, X, 281, (Beyrut 1966); 
İbn Ebi'I-Vefa el-Kura(!, el-Cevahiru'l·mudiyye, I, 447-450, (Mısır) 1398/ 
1978); İbn Hacer, Llsil.nü'l·mlzan, II, 29·31 (Haydarabad 1330 dan ofset Bey· 
rut ts.); İbnü'l-Imil.d, Şezeril.tü'z·zeheb, II, 44 (Beyrut ts.); Le k nevi', el-Fevai· 
dü'I-behiyye, s. 54, (Beyrut 1324); Ziriklt, el-A'lam, II, 27-28, (Beyrut ts.); 
ömer Rıza Kehhale, Mu'cemu'l-müellifin, III, 46, (Beyrut ts.); Brockelmann, 
GAL Suppl., I, 339-340, (Leiden 1937); Carra de Vaux, Bişr, İA, II, 655-656, 
(İst. 1970); Carra de Vaux·(A.N. Nader-J. Schacht), Bıshr b. Ghıyath, The 
Encyclopaedia of Islam (New edition), I, 1241-1242, (Leiden 1960); Fuat 
Sezgin, GAS, 616-617 (Leiden 1967). 

6 Zehebl, Siyeru a'lil.mi'n·nübela, X, 202. 
7 İbn Halliklin a.g.e., I, 277; İbnü'l·lmil.d, a.g.e., II, 44. 
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alındı~ında, O'nun, Ba~dad'ta 140/753 tarihlerinde do~muş olması muhtemeldir8
• 

Kuvvetli görüşe göre 218/833 yılı zilhiccesinde Bağdad'ta vefat etmiştir9 • 219, 
228 ve 229 yıllarında öldüğü rivayetleri de vardır 1 0

• 

Hz. ömer (23/644) in kardeşi Zeyd b.ei-Hattab (12/633) ın azatlı kölelerin
den olan bir aileden gelmektedir. Babası Kufe'de veya BağMıd'ta boyacılık, kassar
lık (veya kuyumculuk) yapan bir yahudidir 1 1

• 

Mer1si12 nisbesini alışı konusunda iki görüş vardır. İlki, ailesinin Mısır'da As
van ve Nube şehirleri arasında kalan, Sudan'a yakın olan ve Mefıs adı verilen bir 
köyden olmasıdır. Di~eri ise, Bişr'in Ba~dad'ta Decac ve Bezzazln nehirleri arasında 
bulunan ve Derbu'l-Merls denilen bir yerde doğmuş ve oturmuş olmasıdır 1 3 

• 

. Döneminde hanefi fakihlerinin önde gelenlerinden biri olan Bişr, fıkh1 bilgileri 
Ebu Yfuıuf (182/798) tan almış ve O'nun· pekçok görüşünü rivayet etmiştirı 4 • 
İmam Ebu Hanife (150/767) nin derslerine yetiştiği ve O'ndan bir miktar ders 
aldığı rivayeti 1 5 başka kaynaklarda zikredilmemektedir. Bu rivayetin doğrulu~u 
dikkate alınsa bile, O'nun 10-12 yaş gibi küçük bir yaşta Ebu Hanife'nin ilim mec
lisine katılması söz konusu olacaktır. Nakd-i rica! müellifleri tarafından; bid'atçı ve 
sapık diye nitelenen, hadis rivayetinde güvenilir bir kimse olarak görWmeyen 1 6 Bişr, 
Ebu Yusuf, Hammad b. Selerne ve Süfyan b. Uyeyne (197{813) den az miktarda 
hadis rivayet etmiştir 1 7

• Hatlb el-Ba~daôı ( 463/1071) bu hadislerden ikisini sened
leriyle birlikte nakletmektedir 18

• 

Cehm b. Safvan (128/7 46) a yetişernemiş olan, fakat bazı görüşlerini tabilerin
den alarak 19 O'nun etkisinde kaldığı anlaşılan Bişr'in, kelamı meselelerle uğraşma
ya ne zaman başladı~ı konusunda, kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Prof. 
W.M. Watt'ın da işaret ettiği gibi~ 0 , Basra'lı muhaddis Hammad b. Zeyd (179/795) 

8 Bişr'in hayatından bahseden diğer eserler doğum tarihi hakkında bir bilgi ver· 
mezlerken, ömer Riza Kehhale, O'nun 138j755 te doğduğunu bildirmektedir. 
Bk. a.g~e., III, 46. 

9 Hatlb el·Bağdadl, a.g.e., VII, 67; İbn Hallikan, a.g.e., I, 278. 
ı O Bu rivayetler için ( 5) nolu dipnottaki kaynaklara b k. 
ı ı Aynı kaynaklara b k. 
ı 2 Kaynakların çoğunluğu bu nisbeyi Mer1s1: şeklinde kaydeder k en, Yakut el-Ha· 

· mevl (626/ı229), ra'nın şeddeli okunuşuyla Merrisı şeklinde zikretmektedir. 
Bk. Mu'cemu'l·büldan, V, 118, (Beyrut 1376/ı957). Müreysi şeklindeki oku· 
yuşun ise (bk. İbnü'I-Es!r, el-Kamil fi't·tarlh, VI, 44ı, Beyr(it 1385/ı965) 
yanlış olması muhtemeldir. Nitekim aynı eserin bir başka yerinde (VII, 398) 
MerriSı şeklinde harekelendiği görülmektedir. 

ı3 Bu görüşler için bk. Hatlb e!-Bağdadl, a.g.e., VII, 56; Yakut ei-Hamev1, a.g.e., 
V, 118; İbnü'l·Eslr, el·Lübab fı tehzlbi'l·ensab, III, 200 (Beyrut ts.); İbn Hal· 
likan, a.g.e., I, 278; İbn Keslı:, a.g.e., X, 28ı; İbn' Ebi'I-vefa el-Kuraş!, a.g.e., 
I, 449. 

ı4 İbn Ebi'l·vefa el-Kuraşl, a.g.e., I, 447; Leknev!, a.g.e., s. 54. 
ı5 Leknevl, a.g.e., s. 54. 
16 Zeheb'l, M1zanü'l·i'tidal, I, 322; İbn Hacer, a.g.e., II, 29. 
17 Hat! b el-Bağdad1, a.g.e., VII, 56; İbn Hallik an, a.g.e., I, 277; İbn Keslr, a.g.e. 

X, 28ı; İbn Ebi'I-vefa el-Kuraşl, a.g.e,, I, 448. 
18 Hat'ib el·Bağdadl, a.g.e., VII, 56-57. 
ı 9 Zeheb1, a.g.e., I, 322; İbn Hacer, a.g.e., II, 29. 
20 W.M. Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri (tre. E. Ruhi Fığlalı), s. 246, 

(Ankara ı981). 
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.,.. 

tarafınçlan tekfir edilmesi2 1 göz önünde bulundurulursa, henüz genç yaşta bu ilim 
ve meseleleriyle meşgul olduğu söylenebilir. Hocası Ebu Yusuf, kelamla uğr~şması
nı hoş görmemiş2 2

, çok dindar, zühd ve ve ra' sahibi bir kelamcı olmasın.a· rağ
men2 3 kclama fazlaca dalması seb~biyle halk takendisinden uzaklaşmıştır2 4

• 

Blşr el-Merlsi, daha önce Cehm b. Safvan tarafından ortaya atılmış olan2 5 

Kur'linın yaratılmış olduğu meselesini yeniden gündeme getirmiş, felsefı maİıada 
ve sistematik olarak konuyu tartışmış, Cehm döneminde belki henüz tam netlik ka
zanmamış olan ve gizli gizli konuşulan bu fikri serbestçe savunmuş, halka açıkça 
öğretmeye çalışmış ve devlet adamları aracılığıyla yayılmasını sağlamıştır. Gerçi 
Prof. Watt, Cehm'in hayatında Halk-ı Kur'an meselesinin tartışılmamakta olduğunu 
belirterek, bu konuyu açıkça söyleyen ilk şahsın Bişr el-Mer1sl olduğunu ileri sürer
se de2 6 , bu iddia Bişr'in hayatından bahseden kaynaklarca teyıd edilmemektedir. 
Aksine bu eserlerde, Bişr'den söz edilirken O'nun Halk-ı Kur'an görüşünü serbestçe 
tartıştığı, bu görüşe fikrı hürriyet kazandırdığı, meseleyi sistemleştirdiği, bir prob
lem tarzında ortaya koyduğu, diğer meseleler arasında ön plana çıkardığı veya yeni
den gündeme getirdiğini bildiren ifadeler vardır (Harrara, cerrade ve ceddede'l·kavle 
bi halkı'l-kur'an)2 7 • Çünkü tahrır, önceden gizli konuşulan bir fikre bağımsızlık 
kazandırmak ve serbestçe konuşulmasını sağlamak, daha güzel tarzda takdim etmek 
tecrid, karışık olan bir şeyi belirgin, arı ve müstakil hale getjrmek, başlıbaşına bir 
mesele olarak ortaya koymak; tecdld de önceden var olan bir şeyi yeniden gündeme 
getirmek ve tekrarlamak manalarını Ifade eder2 8

• Ayrıca Halk-ı Kur' an meselesinin 
Bişr'den önce, Cehm b. Safvan tarafından ortaya atıldığını bildiren kaynaklar var
dır2 9 • Müsteşrik Nyberg, Kur' anın yaratılmış olduğu meselesini ilk ortaya atan ki
şinin Bişr el-Merisi olduğu görüşünün doğru olmadığını söylemektedir3 0

• İbnü'l· 
Esir (630/1233), başkadı ve mutezile kelamcısı Ahmed b. Ebi Düad (240/854) 
tan söz ederken, O'nun Halk-ı Kur'an görüşünü Bişr el-Merisl'den aldığını kaydede
rek, bu görüşün silsilesini şu şekilde verir: Bişr el-Merlsi-Cehm b. Safvan-Ca'd b. 
Dirhem-Eban b. Sem'an-Talfıt b. Uhti Lebld b.el-A'sam-Lebtd b. ei-A'sam31

• 

21 Darimt, a.g.e., s. 350. 
22 Hat1b el·Ba~dadl, a.g.e., VII, 61·62, 63; Zeheb'i, Siyeru a'lami'n·nübela, X, 

201; İbn Ebi'! Vefa e!-Kuraşl, a.g.e., I, 448; Leknevl, a.g.e., s. 54. 
23 Zehebl, a.g.e., X, 200·201. 
24 İbn Ebi'I-Vefa el-Kura(ı', a.g.e., I, 447; Leknevl, a.g.e., s. 54. 
25 Eş'arl, a.g.e., I, 280. 
26 W.M. Watt, a.g.e., s. 181; The Beginnings of the Islamic Theological Schools 

(Revue des Etudes Islamigues içinde), XLIV, 19 (Paris 1976. 
27 Yakut el-Hamevl a.g.e., V, 118; İbn Hallikan, a.g.e., I, 277; Zehebi, a.g.e., X, 

200; İbn K esir, a.g.e., X, 281; İbn Hacer, a.g.e., II, 29; Le k nevi, a.g.e,, s. 54. 
28 Bk. İbn Manzur, Lisanü'l·arab, III, lll, 116; IV, 181 (BeyrQt ts.); Asım Ef. 

Kamus Terc., I, 1096, 1098; II, 253, (İst. 1304·1305); Zebld'i, Tacu'l·arus, 
II, 317, (Beyrut ts.). . 

29 Eş'aı1, a.g.e., I, 280; Ahmed Emin, a.g.e., III, 162; Brockelmann, GAL. Suppl. 
I, 339. 

30 Nyberg, Hayyat'ın el-İntisar'ına yazdı~ı notlar, s. 134-135 (Beyrut 1957). 
31 İbnü'l·Es1r, el-Kamil fi't·tarlh, VII, 75. Aynı silsileyi İbn Teymiyye de vermek

tedir. Bk. a.g.e., I, 435. 
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Bişr, Kur'anın yaratılmış olduğu görüşünü hararetle müdafaa ettiği için Hfı

run er-Reş1d (193/809) döneminde takibata maruz kalmış, öllimle tehdit edilmi"i 

ve uzun süre saklanmıştır3 :ı. Bu durum Enlin (198/813) zamanında da devam et

miştir3 3 • Daha sonra Me'mun (218/833) un hilii.feti döneminde Bişr, itibar lı bir 
mevkiye sahip olmuş, halk-ı Kur'an meselesinin, devletin resını politikası olarak yü
rütülmesinde ve Mihne'nin kuruluşunda Me'mun'a danışmanlık yapnuştır34 • Me'

mun'un huzurundaki çeşitli ilmi meclis, tartışma ve SOhbetlerde sık sık yer alan 35 

Bişr'in, Me'mun'un huzurunda Muhammed b. Mukatil er-RaZı (242/856) ile arala

rında geçen Halk-ı Kur'an konusundaki bir tartışmadan dolayı, ivle'mO.n tarafından 
öldürtüldüğü ve Me'mü.n'un da bu görüşünden vazgeçtiği rivayeti 3 6 kaynakların ço

ğunluğu tarafından doğrulanmamaktadır3 7
• 

Bişr el-Merls'i, İmam Şafil (204/820) nin Bağdad'a gelişinde, O'nunla tanış
mış, arkadaş olmuş, pekçok fıkhl konuda kendisiyle tartışmıştır. Bişr, Şafii'ye 

hürmetkıir davranır, O'nu hem sever, hem de O'ndan korkardı 3 a. Şafii'den rivayet

te bulunan çok sayıdaki şahıs arasında Bişr'in de adı geç mektedir3 9
• Çok dindar, 

bilgili ve zeki bir kadın olduğu anlaşılan Bişr'in annesi 4 0
, Bişr'i kelamdan vazgeç

meye ikna etmesini Şafii'den istemiş, Bişr Şafii'nin bu teklifini kabul etmediği gi

bi41, O'nu da kelamcı yapmaya uğraşmıştır41 • Bişr, ayrıca Abdülazlz el-Mekkl el

Kinan1 (235/849)43 ve Muhammed b. Mukatil er-Razi (242/856) 4 ~ ile Halk-ı 
Kur'an konusunda tartışmış, bir mutezile kelamcısı olan Süınfıme b. Eşres (213/ 
828) ile birlikte, Muhammed b. Ebi'I-Abbas (III. asır/9. asır) adındaki bir imii.miyle, 

Ali b. el-Heysem (III. asır/9. asır) adındaki ber zeydinin Me'mun'un huzurunda cere
yan eden teşeyyu' konusundaki tartışmalarında hazır bulunmuştur4 5

• 

Bişr, başta hadisçiler ve hanbeli uleması olmak üzere, pek çok kimse tarafın-

32 Hat!b el-Bağdadl, a.g.e., VII, 64; Zehebl, Mlzanli'l-i'tidal, 1, 32; Siyeru a'lfı.· 
mi'n-nübela, X, 20l;İbn Hacer, a.g.e., II, 29; Fuat Sezgin, a.g.e., I, 616. 

33 Carra de Vaux, Bişr, İA, II, 655; W.M. Watt, İslam Düşüncesinin ... , s. 220. 
34 W.M. Watt, İslam Düşüncesinin ... , s. 247-248; The Beginnings ... , XLIV, ı 7, ıs. 
35 Beyhakl, Menakıbu'ş-Şafit, I, 463-464, (Kahire 1391/1971); Hat'ib el-Bağda

di, a.g.e., VII, 60; İbn Tağribirdl, en-Nücumü'z-zahira, ll, 187, (Kahire ts.); 
Aliyyu'I-Karl, Şerhu'Hıkhı'l-ekber, s. 14, 30-31, (Mısır 1323); A.S. Tritton, 
İslam Kelamı (tre. Mehmet Dağ), s. 76, (Ank. ı 983). 

36 Pezdevl, Ehl-i Sünnet Akaidi (terc. Şerafettin Gölcük), s. 79, (İst. 1980). 
37 Bk. W.M. Watt, İslam Düşüncesinin ... , s. 247. 
38 Beyhakl, a.g.e., I, 199-206, 229, 399-401, 463-464; Hiit1b el-Bağdadl, a.g.e., 

VII, 59-60; İbn Ebi'I-Vefa el-Kuraş1, a.g.e., I, 448. 
39 Bk. Beyhak1, a.g.e., II, 330. 
40 İbn Hallik an, a.g.e., I, 277-27 8. 
41 Beyhak1, a.g.e., I, 204; Hat1b el-Bağdiid!, a.g.e., VII, 59-60; İbn Ebi'I-Vefa el

Kuraşl, a.g.e., I, 448. 
42 W.M. Watt, a.g.e., s. 246. 
43 Hat'lb el-Bağdadi', a.g.e., X, 449; AH el-Karl, a.g.e., s. 30-31; Brockelmanıı, 

GAL. Suppl., I, 340; W.M. Watt, a.g.e., s. 349. 
44 Pezdev!, a.g.e., s. 7 9. 
45 Taberl, Tarihu'l-ümem, VIII, 577, (Beyrilt ts.). 
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dan tenkit edilmiş, bid'atçı, cehmt, mill hi d, zındık ve kafir olmakla suçlanmıştır4 6 • 

Hatta annesinin bile O'nun zındık oldu~unu söyledi~! rivayet edllmlştir41 . İbn Tey
mlyye (728/1328), O'nu Cehmlyye'nln kurucusu olarak takdim etmekte, selef alim· 
lerinin kendisini kötüleyip sapık saydıklarını zlkretmekte, İbn F(irek (406/~015), 
Gazzalt (505/1111) ve Razı (606/1210) gibi sünnt kelamcılarla, Cübblii (303/916) 
ve Kadi Abdülcebbar (415/1025) gibi mutezile kelamcılanmn O'nun tevillerinin et-
kisi altında kaldıklarını söylemektedir4 8

• · 

ll· MEZHEBI VE GÖRÜŞLERI 

Bişr ei-Merlsl bir hanefi fakihidir. Bagdad'ta bir fıkhl meclisi de bulunmaktay
dı4 9 • Hanefi e kolünün ço~unlu~unun görüşlerini benimsemekle beraber5 0 , bazı 
fıkhl konularda cumhurun garıb karşıladı~ı görüş ve lctlhadları olmuştur. Eşek eti 
yemeyi caiz sayması5 1

, namazda tertibin şart oldu~unu, bu sebeple kişinin kaza 
namazlarını kılmadıkça, vakit namazlarını kılamayaca~ını Ileri sürmesi5 2 bu Up gö
rüş ve ictihadlardandır. 

Mezhepler tarihçileri, Mürcie'nin bir kolu olan Mer1siyye'nin, Bişr el-Merist'· 
nin tabileri oldu~u görüşündedirler5 ·3 • Matündi kelamcısı Ebu'l· Yüsr el-Pezdevl 
(493/1099) her ne kadar Blşr'l, Cehm b. Safvan'la birlikte Cebriye'nin reisierinden 
sayıyorsa da5 4, muhtemelen burada Cebriye sözü lle kastetti~i hususun Cehmiye ol· 
ması gerekir. Çünkü Bişr, biraz sonra söyleyece~imlz gibi cebre inanmamakta, kul
ların fiilierinin yaratılması ve istitaat konularında Ehl-1 sünnetin görüşünü benimse
mektedir. 

O'nun hayatından bahseden bazı kaynaklar ise, Bişr'i Mutezlle'den sayarlar5 5 • 

46 Bk. Buhari, Halku ef'ali'l-ıbad (Akaidü's-seief içinde), s. 121, 123·125, 129, 
(İskenderiye 1971); Hat'ib el-Baj:{dadi, a.g.e., VII, 56, 61-65; İbnü'l·Cevzi, 
Telbisü ibl!s, s. 15, (Mısır 1368); Zehebl, Mlzanü'l-i'tidal, I, 323; Siyeru a'la· 
mi'n-nübelii, X, 201·202; el-Uluvv li'l·aliyyi'l·gaffiir, s. 114, 158 (Medlne 
1388/1968); İbn Hacer, a.g.e., II, 29·31; İbnü'I·Imad, a.g.e., II, 44. Zehebl 
(748/1347), Bişr'den söz ederken, biraz mutedil davranarak, herhangi bir 
bid'attan dolayı tekfir edilen fJir müslümanın, işledij:{i günah ne kadar büyük 
olsa da, kafir-i asil, yahud1 ve mecusl gibi olmayacaj:{ını; Allaha, Rasulüne, 
ahiret gününe inanan, bir takım faı:'izaları yerine getiren fakat bid'atçı ve sa· 
pık olan kimseyi, Allahın, Rasule inatla karşı çıkan, puta tapan, şer' ı esasları 
ihlal ederek küfre düşen kimseyle bir tutmayaca~ını söylemiştir. Bk. Siyeru 
a'lami'n·nübela, X, 202. 

47 Hatib el-Ba~dadl, a.g.e., VII, 59. 
48 İbn Teymiyye, a.g.e., I, 436·437. 
49 W.M. Watt, The Beginnings ... , XLIV, 18. 
50 Carra de Vaux· (A.N. Nader·J. Schacht), Bıshr b. Ghiyath, a.g.e., I, 1242. 
51 İbn Ebi'I-vefa el·Kuraşl, a.g.e., I, 450; Leknevl, a.g.e., s. 54. 
52 İbn Ebi'!-Vefa el-Kuraşi, a.g.e., I, 450. 
53 Eş'ari, a.g.e., I, 140; Abdülkahir ei·Baj:{dadl, a.g.e., s. 181; İsferaylni, et-Te b· 

Sır fi'd-dln, s. 61 (Mısır 1359/1940). 
54 Pezdevl, a.g.e., s. 361. 
55 Mesela b k. İbn K esir, a.g.e., X, 281 ; İbn Ebi'!-Vefa e!-Kuraş1, a.g.e., I, 44 7; 

Leknevi, a.g.e., s. 54. İbn Hazm ( 456/1064), Mutezile fırkalarının Ehl·i sün
nete en yakın olanının Hüseyn b. Muhammed en-Neccar (220/835) ile Bişr 
el-Merisi'nin tabileri olduj:{unu zikreder. Bk. el-Fas! fi'l·milel ve'l·ehva ve'n-ni· 
hal, II, 112, (Beyrut 1395/1975). 
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Bir klmse.z:ı.ln Mutezlle'den sayılabilmesi veya kendisine mutezilt denebilmesi için 
hangi göıiişleri benimsernesi gerekti~! konusunda, mutezil'llere ait kesin bir tanım ve 
sınır da yok. gibidir5 6 • Bazı temel konularda Mutezile'den farklı düşi.inen kişilerin, 
diger konu~arda mu tezili kanaatı benlmsemesl, onun Mutezile'den biri kabul edilme
sini gerektl~lr ml? sorusuna, evet denilecek olursa, O'nun Kur'anın mahluk oluşu, 
haberi sıfatıarın nefyi veya tevlll5 7 , ru'yetullahın inkarı5 8 gibi Mutezile'nin tevhıd 
prenslbinin.şümulüne giren konularda Mutez!le görüşünü benimsemiş olmasını; kabir 
azabını( 'şefaatı, ka birde MUnker ve Nek1r'ln sorgularnasını, sırat ve mızanı kabul et
rnedi~ihe ,dair rivayetleri5 9 göz önüne alırsak bazı kaynakların, O'nu Mutezile'den 
saymas'ını do~ru bulabillrlz. Fakat mutezill Hayyat (298/910) ın da ifade etti~! gi
bl60' olr kimse, tevhid, adi, va'd-vald, menzile beyne'l-rnenzileteyn, emr bi'! ma'rClf 
ve'n-nehy.anl'l-münker'den oluşan beş prensibin (usul-! hamse) tarnamını kabul edip, 
benlms(!ı:pedikçe mutezlli olmakla nitelendiri!ernez, görüşünden hareket edilirse, 
Bişr'in bir Mutez!le kelamcısı sayılmaması gerekir. Nitekim O, Mutezile'nin adi pren
sibini niddetmlş, kulların fiilierinin yaratılması konusunda Ehl-i sünnetin kanaatını 
benlmsemlştlr. O'na göre, kulların fi!llerinin yaratıcısı Allah Taaladır. Hayır ile şer, 
hldayet ile daliilet, Allahın ezeli takdirine ba~lıdır61 • İstitaat (kudret) fiille beraber
dir ve bu kudretin iki fiile de yeterli olması söz konusu degildir, ancak bir fiile yeter
lidir62. O, bu görüşleriyle iki aşırı uç olan Cebriye ve Kaderiye'nin ortasında bir yer 
almıştır6 3 • Ayrıca Ca'fer b. Mübeşşlr (234/848) le di~er itizall fikirler konusundaki 
tartışması64 , O'nun Mutezile'den olmadı~ı görüşünü desteklemektedir65

• Mutezile'
nin adl prensibini reddeden Bişr'in hal tercemesi de -muhtemelen - bu sebeple 
İbnü'l-Murtaza (840/1437) nın Tabakatü'l-m'u'tezile isimli eserinde zikredilmemiş
tir6 6 • Hatta Mutezilenin, Bişr'i, kullann fiilierinin yaratıcısının Allah olduğunu ve 
istitaatın fiille beraber bulunduğunu söylediği için tekfır ettigi rivayet edilmiştir6 7 • 

Bişr'in, en meşhur öğrencisi Huseyn b. Muhammed en-Neccar (220/835) a, istltaat, 
kaza-kader :ve, irade konusunda etkilediği bilinmektedir6 8

• 
·ı \ . 

' \ 

56 Bk. W.M:l Watt, The Beginnings ... , XLIV, 16. 
57 Bu konuda bk. Darim1, Raddu'l-imami'd-Dariml Osman b. Said ala Merlssiy

yi'l-arıld, (Akiiidü's-selef içinde), s. 363, 396, .399, 411, 442, 515, 531 (İsken
deriye 1971). · 

58 Darirn!, a.g.e., s. 372-373; Hatlb el-Ba~dad!, a.g.e., VII, 65-66. 
59 Hatlb el-Ba~dad1, a.g.e., VII, 58, 61, 65-66; İbn Hacer, a.g.e., II, 30. . 
60 Hayyat, e~-İntisar, s. 93, (Beyrut 1957). Bu konuda ayrıca bk. Ahmed Eılıın, 

a.g.e., III, 22, 323. 
61 Abdülkilhir el-Ba!ı'dadl, el-Fark beyne'l-fırak, s. 18ı; Usulü'd-öın, s. 308, (İst. 

1346/1928); İbn Hazm, a.g.e., III, 54; lsferay!n1, a.g.e., s. 6ı; Carra de Vaux, 
Bişr, İA, II, 655. 

62 İbn Haz m, a.g.e., III, 22; Pezdevı, a.g.e., s. ı 66, ı 7 5. 
63 İsferayin1, a.g.e., s. 61. 
64 Hayyat, a.g.e., s. 68. 
65 Nyberg, a.g.e., s. 135. . 
66 Bk. İbnü'l-Murtaza, Tabakatü'l-mu'tezi!e, (Beyrut 1961). 
67 Abdülkahir el-Bajtdfıd1, el-Fark beyne'l-fırak, s. 181. 
68 Bk. Şehristanl, el-Milel ve'n-nihal, I, 90, (Beyrut ı975); Carra de VattXı: (A.N. 

Nader J. Schacht), Bıshr b. Ghıyath, a.g.e., I, 1242; W.M. Watt, İslam Düşün-
cesinin ... , s. -250. · 
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Allahın sıfatları konusunda Cehm b. Safvan'ın tesirinde · kaldı~ı bilinen Bişr, 
teşblh ifade eden habe.r1 sıfatları uygun manalara te'v11 veya reddetmiş, Kur'anın 
yaratılmış oldugunu Ileri sürmüş, ru'ye~ullahı inkar cihetine gitmlştir6 9 • Bişr el· 
Merlsi, Allahın Iradesini zat! ve fiili olarak ikiye ayırmış, fiili iradenin, Allahın fiilin
de cad ve zatının gayn olan bir irade oldu~unu ileri sürmUştür 70 • Böylece O, daha 
sonraları görülen zati-fiili sıfat aynınma önceden işaret etmeye çalışmıştır71 . 

İmanın tarif ve m~htevası konusunda ise, imanı, hem dil hem de kalbile tas· 
dik olarak tarif etmiştir72 • Allahın, ehl-i kıbleden büyük günah Işleyenleri ebedt 
cehennemde bırakmasının im'kansız oldugunu, çünkü p-ıümini ebedt azabta bırak
manın adalet olmadıgını, bu sebeple büyük günah işleyenierin ateşe girdiklerinde, 
günahlan miktarınca azab gördükten sonra oradan çıkarılıp, cennete girdirileceklerl· 
ni ileri sürmüş 7 3

, bu hususta ''Kim zerre miktarı hayır işlerse karşılıgını, kim de zer
re miktarı şer işlerse karşılıgını (cezasını) görür" 7 4 ayetini delil getirmiştir 75

• Esas 
küfrün, lafzt bir hükmün inkarı ve red di oldugunu söyleyen 7 6 Bişr'e gÖre, güneşe, 
aya veya bir puta secde etmek bizii.tihl küfıir değil, belki bir küfür alametidir. Çünkü 
bunlara ancak kafir olan secde eder 7 7

• 

Günahları keblre ve sağlre olarak ikiye ayırmayan Bişr, Allaha isyan sözkonu
su olan herşeyin keb1re oldugunu belirtmiş 78

, kişide iman ve marifetin geçerli ola
bilmesi için akıl ve billlig şartlarının aynı anda bulunması gerektiğini ileri sürmüş
tür7 9. 

Bütün bu görüşler dikkate alındıgında Bişr'in, tek mezhebe sıkı sıkıya bağlı 
bir kişi olmayıp, fıkıhta re'y taraftarı bir haneff, itikatta da bazen sünni, bazen ceh
m!-mu'tezill, bazen de müreli görüşleresahip bir kelamcı oldu~u anlaşılır. 

III· ESERLERİ 

Pekçok eser yazmış olan Bişr'in bütün kitapları kaybolmuş tur. Zehebt (7 48/ 
134 7) O'nun eserleri arasında şu isimleri saymaktadır: K. et-Tevh1d, K. el-İrca, K. 
er-Red ale'l-havaric, K. el-İstitaa, er-Red ale'r-riifıza fi'l-imame, K. Küfri'l-müşebbi· 
he, K. el-Ma'rife, K.el-vald8 0

• Ka tip Çelebi (1067 /1657) de O'nun el-Hucec isimli 
bir eserinin oldugunu bildirir8 1

• 

69 Bu tevil ve görüşlerle tenkidi için bk. Darim1, a.g.e., s. 357·565. 
70 Eş'ari, a.g.e., II, 515. 
71 W.M. Watt, a.g.e., s. 250.' 
72 Eş'arl, a.g.e., I, 140; Abdülkahir el-Ba~dadi, a.g.e., s. 181; İsferay'inl, a.g,e,, 

s. 61. 
73 Eş'art, a.g.e., I, 149; İbn Hazm, a.g.e., IV, 45; Şehristan1, a.g.e., I, 144; Ah· 

med Em1n, a.g.e., III, 323. 
74 ez·Zilzi.U 99/7-8. 
75 Eş'ari, a.g.e., I, 149. 
76 Eş'art, a.g.e., I, 140. 
77 Eş'art, a.g';e., I, 140; Abdülkahir el·Ba~dadt, a.g.e., s. 181·182; A.S. Tritton, 

a.g,e., s. 77. 
78 Eş'arl, a.g.e., I, 143; A.S. Tritton, a.g.e., s. 77. 
79 Abdülkahir el·Ba~dad1, Usulüdd1n, s. 256. 
80 Zeheb1, Siyeru a'lami'n-nübela, X, 201. Ayrıca bk, ömer Rıza Kehhale, a.g.e. 

III, 46. 
81 Katlp Çelebi, Keşfu'z-zunun, I, 632 (İst. 1971). 
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Bişr'in eserleri bugün elde mevcut.olmainakla beraber, O'nun, katıldı~ı çeşitli 
münakaşalarda muarızlarına verdi~! cevaplar ve çeşitli sözleri bize kadar ulaşmış
tır8 :ı. Ayrıca O'nun görüşlerinin reddini hedef alan Iki eser bugün elimizde mevcut
tur. Bunlardan ilki hadisçl, müsned sahibi Osman b. Sa1d ed-Dartmt (282/895) nin 
yazdıjp ve kısaca er-Red (veya en-Nakz) ale'l-Meılsi diye bllinen8 3 .eserdir. Tam 
adı "Nakzu'l-imam Ebi Satd Osman b. Said ale'I-Merislyyi'l-cehmiyyi'l-anid fima 
ftera ala'llahl mlne't-tevh'id"8 4 veya "Reddü'l-imaınl'd-Dartınt Osman b. Saıd ale'J. 
Merısiyyl'I-anıd"8 5 tır. Nakzu Osman b. Said ale'l-kazlbi'l·aırld adıyla da tanııian8 6 

ve Köprülü Kütüphanesi nde. bir yazma nüshası bulunan8 7 bu reddiye matbudur8 8. 
Bişr'in tabilerinden birinin, Darim1'nln er-Red ale'l-cehmlyye Isimli eserindeki göl-üş
lerini tenkit etmesi sebebiyle kaleme alınmış oldu~u anlaşılan8 9 bu eserde, Darimf 
haddizatında Bişr'i tenkit etmiştir. Bişr'e yöneltilen tenkitleri iki noktaya irdi et
mek mümkündür: Sıfatlar ve te'vıl. İncelendi~inde görülece~i gibi, Darim1 kitabında 
sıfatıann isbatında ve muhaliflerini tekfirde aşırı gitmiştir90 • 

Di~er reddiye ise, Bişr'le Me'mtln'un Iıüiürunda-lıail{-1--:Kur'aii. konusunda· 
tartıştı~ını söyledi~imlz Abdiliaziz b. Yahya b. Müslim ei-Kinani (235/849) tarafın
dan kaleme alınan "Kitabu'l-hayde" Isimli eserdir; .Anılan zata nisbet! konusunda 
şüphe bulunan 91 bu eserin adını İbn Teyınlyye, "Kitabu'l·haınlde fi'r-reddi ale'l· 

82 Bk. Beyhakl, a.g.e., I, 204, 464;Hatib el-Ba~dadt, a.g.e., VII, 59·.60. Abdilia
Ziz el-Mekk1 ile Me'mUn'un huzurunda yaptı~ı halk-ı Kur'an tartışmasının bir 
özeti için bk. Alı el-Kllı1, a.g.e,, s. 30-31. 

83 Zeheb1, el-Uluvv li'l·aliyyi'H~affar, s. 144; Fuat Sezgin, a.g.e., I, 617. 
84 Köprülü ktp., nr: 850, vr. 1b. ömer Rıza Kehhale, eserin adının"er-Red aHi 

Bişri'l-Meı'iıll fi ma ibtedeahu mine'He'vtl li mezhebl'l-cehmiyye" oldu!!'unu 
söylemektedir. Bk. a.g.e., VI, 254. · .. 

85 Alı Sam1 en-Neşşilr-Ammilr Cem't et-Talibt, Akaidü's-selef Mukaddimesi, s. 
45, (İskenderiye 1971). 

86 İbn Teymiyye, a.g.e., I, 437. 
87 Köprülü ktp., nr: 850, vr. 1a.68a (İstin8ah tarihi: h. 735). Bk. Fuat Sezgin, 

a.g.e., I, 601. Köprülü kütüphanesindeki bu yazmanın yer aldı~ı mecmuada, 
ayrıca Darimt'nin hal tercemesi (vr. 68b·69b), er-Red ale'l·cehmiyye isimli 
eseri (vr. 76a.1o9b) ile Bişr'in hayatından bahseden bir yazma da bulunmak· 
tadır (vr. 708-74a). Fuat Sezgin her ne kadar Bişr'in hayatından bahseden bu 
yazmanın İbn Asakir (571/1175) e ait olduıtunu belirtmekte (GAS, I, 616· 
617); Dr. Ramazan Şeşen·Cevat İzgi-Cemil Akpınar'ın hazırladıkları "Köprülü 
Kütüphanesi Yazmalar Katalo~u" (I, 416, İst. 1406/1986) da Bişr'ln hal ter
cemesinin İbn Asakir'e ait Taı'ihu Dımaşk'tan alındı~ı görüşünü Ileri sürmek te 
iseler de, eser incelendi~inde, Dilrim'l'nin hal tercemesinin İbn Asakir'in Tart
bu Dımaşk'ından, Bişr'in hal tercemesinin de Hatlb el-Ba~dadt'nin Tiirlhu 

· Ba~dad'ından alındı~ı görülecektir. Nitekim kitabın başına düşülen bir kayıtta 
da Bişr'in hayatının Tiir1hu Ba~dad'tan alındıltı yazılıdır (vr. 1b). ' 

88 Kahire 1358; İskenderiye 1971 (Akiiidü's-selef içinde, s. 357-565 ). 
89 Darimt, a.g.e., s. 359-360. · 
90 Alı Sam'l en-Neşşar·Ammar, Cem' ı et·Talibt, a.g.e., s. 46. ..: 
91 Bk. Zehebt, M1zanu'l·i'tidal, II, 639; Fuat Sezgin, a.g.e., I, 617. Hatlb el-Ba~

dad1 ve İbnü'n Nedim ( 438/1047) eserin anılan zata ait oldu~u görüşündedir· 
ler. Taı:'lhu Baltdad, X, 449; el-Fihrist, s. 184, (Beyrilt 1964). 
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, cehiiııyy~" olarak blldirmek~edir92 • Çeşitli yazma nilshaları da bulunan9 3 eser 
. ~~to]_9~ıi,<.I{Aht~~~~~~;-i·)~;;\',::·~'r' :·:!',';'- : .. L:;:::_: ·':.',, , . . . . : . . . .' .. 
;,·,.-.,;~··>:,,,;· ~.':~:joNuç:·.'·.;· .,, · · ... 

·.·,\·,'·,· .. ·._::_·_F_··~.<.:.·_·_~: •• _.··. ~ . . , 
• :' .• , • j, .\; ·'' •.··: •• • .••• ,' 

' ·· ~::·:·: fllernt· asniisoıfç~yie~t ile ·}ıi.· asi.r başlarının· önemlllsimlerinden olan Bişr, 
· Cehm'in ortaya ·attıgı hiılk:ı Kur' gn_ ·g6rUşilnU serbestÇe' tartışmada ve yay·mada, bu 
·görUşı.ın-'aıya&İef· a'raCılı~iyla beniriısetllme hareketinde mUesslr olmuş bir kişidir. 
o, renkİl ve kalmaşık Illi fikir yapısıhÜahlp oiması ve herhangi bir mezhebe' mutlak 
ba~lanmamlısı sebebiyle pekçoK 'cereY"ari tarafından dışlanmiş ve fakat görüşleri ha· 
disçUerl, mu tezlle ve e~l-1 sUnnet kel!mcılarını ve fıkıhçıları sürekli meşgul etmiştir. 
. . . : ,_·. t' •': . . . :· :-. :' ' :~ ~: .·· -> '. . . ;·, ~. . . ' . . 
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