BUÇUKTEPE VAK ' ASI
liği içinde yer aldı. Eski Akkirman, Kili
ve İsmail vilayetleri. yani tarihi Bucak'ın
ana bölümü ise Moldavya'dan ayrılarak
Ukrayna Cumhuriyeti'ne bağlandı ve
Odessa obiastının bir parçası haline getirildi: böylece Bucak coğrafi, tarihi ve
kültürel özelliğini korumaya devam etmiş oldu.

Halen Moldavya'da kendini Rumen sayan ve nüfusun % 6S'ini oluşturan bir
kitle siyasi bakımdan hakim durumdadır. Moldavya 1991 'de Sovyetler Birliği'n
den ayrılma kararı manasma gelen bağımsızlığını ilan etti ve Romanya'ya katılma kararı aldı. Moldavya (Besarabya)
ile Romanya arasında sınır kısmen kalkmış olup iki bölge halkı yalnız kimlik cüzdanı ile bir bölgeden diğerine seyahat
edebilmektedirler. Bu arada Moldavya
sını rla rı içinde kalan ve sayıları 170.000
civarında olan Türk asıllı Gagauzlar da
yaşadıkları Komrat bölgesini muhtar ilan
ettiler. Ukrayna Cumhuriyeti'ne bağlı tarihi Bucak bölgesinde ise Rumen nüfusu
azınlıktadır. Bu bölgede Osmanlı devrinde olduğu gibi dinleri, dilleri ve milliyetleri farklı bir halk yaşamakta ve bu halkı
çok sayıda Ukraynalı , Besarabyalı, Rumen. Bulgar. Gagauz, Rum. Yahudi, Arnavut ve çeşitli Orta Asya cumhuriyetlerinden gelmiş Türkler oluşturmaktadır.

berreyn ve hakanü'l-bahreyn es-Sultan
Mahmud Han azze nasruhü), arka yüzünde ise yer ve tarih yazılıdır.
Tunus'un sikkelerinden daha güzel ve
daha dikkatlice darbedilmişlerdir. Başlı
ca çeşitleri şun l ardır : 3 batak şık (yahut
pataka = riyal dirhem), 6 nısıf batak şık
(nısıf riyal dirhem), 4 rub'iye bucu, 8 semen bucu, 24 mevzüne (bucu yahut ri yal
bucu), 48 harrübe.
Bunlardan alışverişte en çok kullanı
lanları 4 rub'iye ve 8 semen bucudur.
Para birimi olan bucu veya riyal bucunun çiftesi de vardır ki buna zevc bucu denilmektedir.
Mevzüne ise Cezayir parası olmayıp
Merakeş'te darbedilmiştir. Ova! biçimde, üzeri yazısız bir gümüş parçadır. Cezayir'de kullanılmayan bu parça bucunun 24'te biridir.
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Cezayir' de çıkarılmış olan
gümüş bir sikke.
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12.40 gr. 38 mm. ağırlığında olup en
önemli parçalar 1808-1839 yılları arasında basılanlardır. Ön yüzünde Sultan
ll. Mahmud'un isim ve unvanı (Sultanü'l-
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1446'da Edirne'de vuku bulan ve
Il. Mehmed'in birinci saltanatından
uzaklaştınlmasına sebep olan
ilk yeniçeri ayaklanması.

ll. Murad 1444'te Macarlar'la ve Kaile barış antlaşmaları imzalamış, böylece devleti batıda ve doğu
da emniyete aldıktan sonra hayatta kalan tek oğlu Şehzade Mehmed lehine
tahttan feragat etmiş ve Manisa'ya çekilmişti. ll. Mehmed o sırada henüz on
iki yaşlarında idi. Divan-ı Hümayun ise
Veziriazam Çandarlı Halil Paşa, Rumeli
Beylerbeyi Hadım Şehabeddin Paşa, Zağanos Mehmed Paşa, Saruca Paşa ve Kazasker Molla Hüsrev'den teşekkül ediyordu. Fakat ll. Murad'ın bu inziva hayatı çok sürmedi. Macarlar Osmanlı tahtına çocuk denecek yaşta birinin geçmesini fırsat bilerek, Karamanoğlu'nun da
tahrikiyle, on yıllığına imzalanmış Szegedin Antiaşması'nı (12 Temmuz 1444)
bozarak Osmanlı Devleti'ne savaş açtı
'lar (ı Eylül 1444) Macarlar'a başta papalık olmak üzere Eflak ve Sırp prenslikleriyle Alman ve İtalyanlar da katıldı
ve böylece Avrupa 'da büyük bir Haçlı
kuweti toplandı. Haçlılar ' ın Bulgar topraklarını yağmalayarak Varna'ya kadar
ramanoğulları

gelmeleri üzerine Osmanlı vezirleri ll.
Mehrried'in başkanlığında toplanıp Sultan Murad'ı tekrar iş başına getirmeye
karar verdiler. Sultan Murad bir rivayete
göre Edirne'de tahta çıkmış , daha doğ
ru olan bir başka rivayete göre ise sadece Osmanlı ordusuna kumanda etmiş,
ll. Mehmed Varna Savaşı sırasında padişahlığını korumuş ve Halil Paşa ile birlikte Edirne muhafazasında kalmıştır.
Haçlı kuwetlerine karşı kazanılan Varna
Zaferi'nden (10 Kasım 1445) sonra Sultan
Murad bir süre Edirne'de kalmışsa da
tahta geçmediği anlaşılmaktadır. Çünkü bu sırada İslam ülkelerine gönderilen bazı fetihnameler ll. Mehmed adına
yazılmış, gelen cevapnameler de yine
onun adına gelmiştir.
O sıralarda Edirne'de ll. Murad ile oğ
lu Sultan Mehmed'i tutan devlet adamları arasında büyük bir anlaşmazlık vardı. Veziriazam Çandarlı Halil Paşa ve yeniçeriler Osmanlı tahtında Sultan Murad'ı
görmek isterken Şehabeddin, Zağanos
ve Saruca Paşa gibi vezirler ll. Mehmed'i
tutuyorlardı. Çandarlı'nın barışçı politikasına karşılık rakipleri genç padişahı
fetihlere, özellikle istanbul· un fethine
teşvik ediyorlardı. Bu sebeple Il. Murad
oğluna ve onu teşvik eden vezirlere bir
ihtarda bulunmak zorunda bile kalmış
tı. Bu arada Halil Paşa ll. Murad'ı tekrar
Osmanlı tahtına geçirmek için planlar
yapıyordu. Hatta veziriazamın genç hükümdarı kolayca kandırarak Varna Zaferi· nin ardından nezaketen babasına
taht teklifinde bulundurduğundan bile
söz edilir. Güya Il. Murad bu teklifi nas ı l olsa kabul etmeyecek ve yine ll. Mehmed Osmanlı tahtında kalacaktı. Bir baş
ka rivayete göre ise Il. Murad Varna Seferi' nden veya bir avdan dönerken askerle görüşmüş ve onların kendisini istediklerinden emin olduktan sonra ikinci defa saltanatı kabul etmiştir.
Il. Mehmed'in birinci saltanatından
çekilmesinin asıl sebebi olan ve tarihlere Buçuktepe Vak'ası olarak geçen olay
da yine bu sırada Edirne'de çıkmıştır.
Osmanlı tarihinde görülen bu ilk yeniçeri ayaklanmasının zahiri sebebi, Osmanlı para birimi olan akçenin ayarının düşürülmesidir. Çünkü bu ilk para ayarlaması askeri ve piyasayı zarara sokmuş
tu. Kaynakların bildirdiğine göre aylardır maaşlarını alamayan yeniçeriler paranın değerinin düşürülmesinden rahatsız olmuşlar ve isyan çıkarmışlardır. Rumeli Beylerbeyi Hadım Şehabeddin Paşa'nın evini yağmalamışlar, bu arada Şe-
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ll. Mehmed'in sarayına
zor kurtarabilmiştir. Yeniçer,:iler daha sonra şehrin doğusunda
ki tepeye çekilmişlerdir. isyan, yeniçeri
maaşlarına yarım (buçuk) akçe zam yapılarak yatıştırılmış ve o zamandan beri
bu tepe Buçuktepe adıyla anılmıştır. isyancılar bu şekilde yatıştırılmışsa da asker artık genç padişahtan yüz çevirip babasın ın hükümdar olmasını istemiştir.
Mbeddin

BİBLİYOGRAFYA:

Paşa

sığınarak canını

öte yandan Buçuktepe Vak'ası'nın II.
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mış, böylece Sultan ll. Mehmed'in tahtı
tehlikeye düşmüş ve Edirne'de bir iktidar boşl uğu doğmuştur. Bunun üzerine
Çandarlı'nın gizlice gönderdiği haberle
1446'da Edirne'ye gelen ll. Murad yeniden Osmanlı tahtına çıkmış, Şehzade
Mehmed de yanında güvenilir adamları
olduğu halde Manisa'ya dönmüştür.
Osmanlı tarihinde Buçuktepe Vak'ası
ile asker ilk defa politikaya alet edilmiş
ve bundan böyle yeniçerilerin nüfuzu sürekli artmıştır.
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mevkiinde şehir mezarlığı bulunmakta-

istanbul'un Fethinden Önce Yazılmış Tarihi
Takvimler (nşr. Osman Turan), Ankara 1984,
s. 47; Die altosmanischen anonymen chroniken (nşr. F. Giese). ı, Breslau 1922, s. 70, 205;
Oruç b. Adil, Tevarfh -i Al-i Osman, s. 58-59;
Neşri, Cihannüma (Unat). ll, 647·657; XVI. Yüzyılda Yazılmış Grekçe Anonim Osmanlı - Tarihi
(haz. Şerif Baştav), Ankara 1973, s. 134·135;
Hoca Sacl"eddin. Tacü't-tevarfh, ı , 375-387; Solakzade, Tarih, s. 173·179 ; Hüseyin, Bedayiu 'l·
vekayi' (nşr. A. S. Tveritinovoy), Moskova 1961,
1, 373·381; Dimitri Kantemir, Osmanlı impara·
tariuğu'nun Yükse/iş ve Çöküş Tarihi (tre. Özdemir Çobanoğlu), Ankara 1979, 1, 99-100;
Hammer (Ata Bey), ll, 224-225; Cevad Paşa ,
Tarih -i Askeri-i Osman[, istanbul 1299, 1, 219220 ; Danişmend, Kronoloji, ı , 212-218; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1, 439·440; Fr. Babinger, Mahomet ll le Conquerant et son Temps
(1432-1481), Paris 1954, tür.yer.; Mustafa Akdağ , Türkiye'nin iktisadi ve içtimar Tarihi, İs·
tanbul 1979, 1, 383·385, 421-422; S. Shaw- E.
K. Shaw, Osmanlı imparatorluğu ve Modern
Türkiye (tre. Mehmet Harmaneı ). istanbul 1982·
83, ı, 84-87; Halil incalcık, Fatih Devri Üzerin·
de Tetkikler ve Vesikalar /, Ankara 1987, s.
69-109; E. Verner, Büyük Bir Devletin Doğuşu: Osmanlı/ar, Halk Ayaklanmaları ve As·
kerf Feodalizm (tre. Yı lmaz Öner), istanbul 1988,
ll, 100 -105; Ali. "Murad-ı
Sikkeleri",
TTEM, XN /14 (91) (1926), s . 82.

Sam

~

ABDÜLKADiR ÖzcAN

BU'D
( ..ıa:JI)
Hak'tan uzak kalma anlamına gelen
bir tasawuf terimi,
kurbun karşıtı

dır.
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buna da "meftür bu'd" denir. Bu görüş
te olanlar akıl, nefis, cisim, madde ve
süretten ibaret beş cevhere altıncı cevher olarak "mücerred bu'd"u ilave ederler. Boşluğun gerçek varlığı olmadığını
savunan filozoflar ise mücerred bu'd görüşünü reddetmişler ve "cisimle kaim
olan uzantı" anlamında bir tek bu'd kabul etmişlerdir.
Cisimlerin boyutlarını teşkil eden üç
bu'ddan yükseklik (tül), iki nokta arasındaki tek boyutlu mesafedir; buna çizgi de denir. Genişlik (arz), ilk bu'du dik
olarak kesen ve onunla birlikte yüzeyi
(satıh) oluşturan ikinci mesafe, derinlikse (umk), diğer iki bu'du dik olarak kesen üçüncü mesafedir. Böylece bu üç
bu'd bir yerde birleşerek hacmi meydana getirir. Bununla birlikte İbn Sina'ya
göre her cismin bu üç bu'du birden taşıması ve üç yüzeyli olması gerekmez.
Zira yükseklik, genişlik ve derinlikten
her biri çizgiyi hatırlatır. Oysa mesela
kürede çizgi yoktur ve tek yüzeyi vardır. Aynı şekilde üç bu' d birbirinden uzun
ve kısa oluşlarına göre ayırt edilir. Halbuki küpte bütün boyutlar birbirine eşit
olduğundan farklı üç bu'ddan söz edilemez. Esasen cismin kendisi cevher olup
ondaki bu'dlar, şekiller vb., cismin mahiyetinde bulunmayan ve ona sonradan
katılmış olan arazlardır.
Astronomide bu'd, "yıldızla felek -i
a'zam arasındaki mesafe" anlamında

(bk. KURS).
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kullanılır.
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Cismin boyutlanndan her birini
ifade eden
klasik felsefe terimi.
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BUDAPEŞTE

Bu'd genel olarak "iki şey arasındaki
en kısa mesafe" (boyut, imtidad) diye tarif edilir. Kelam ilminde bu'd, hala* ile
aynı manada olmak üzere, gerçek varlı
ğı olmamakla birlikte, cisimde bulunduğu veya kendi başına var olduğu farzedilen ve cismin kendisine bürünmesine
elverişli olduğu düşünülen itib.ari bir boyuttur.
Klasik felsefede boşluğun (hala) gerçek varlığı olduğunu düşünen atomist
filozoflara göre bu'd, ya maddeye nüfuz
edip cisimle birlikte bir araz olur ki buna "ta'limi cisim" denir; veya kendi başına varlığını sürdüren maddeden bağımsız soyut (mücerred) bir cevher olur,
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Bugünkü Macaristan'ın başşehri
Budapeşte'nin bir kısmı olan
Buda'nın Osmanlılar dönemindeki adı
ve eyalet merkezi.
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Macarca Buda adıyla anılmakta olup
kuzeyinde Tuna ırmağı 
nın sağ yakasında yer alır. Nehrin sol
kıyısındaki Peşte, Buda'nın kuzeyindeki
Obuda (Eski Buda) ile birlikte bugünkü
Budapeşte şehrini teşkil eder. MacarisMacaristan'ın

