
BUÇUKTEPE VAK' ASI 

Mbeddin Paşa ll. Mehmed'in sarayına 
sığınarak canını zor kurtarabilmiştir. Ye
niçer,:iler daha sonra şehrin doğusunda
ki tepeye çekilmişlerdir. isyan, yeniçeri 
maaşlarına yarım (buçuk) akçe zam ya
pılarak yatıştırılmış ve o zamandan beri 
bu tepe Buçuktepe adıyla anılmıştır. is
yancılar bu şekilde yatıştırılmışsa da as
ker artık genç padişahtan yüz çevirip ba
basının hükümdar olmasını istemiştir. 

öte yandan Buçuktepe Vak'ası'nın II. 
Mehmed 'i tahttan uzaklaştırmak için 
Çandarlı Halil Paşa tarafından tertipien
miş olduğu yolunda kuwetli deliller var
dır. Çünkü bu olayda doğrudan Çandar
lı'nın baş rakibi ve genç padişahın birin
ci adamı Şehabeddin Paşa hedef alın
mış, böylece Sultan ll. Mehmed'in tahtı 
tehlikeye düşmüş ve Edirne'de bir ikti
dar boşluğu doğmuştur. Bunun üzerine 
Çandarlı'nın gizlice gönderdiği haberle 
1446'da Edirne'ye gelen ll. Murad ye
niden 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 sü
rekli artmıştır. 

Edirne'de halen aynı adı taşıyan ma
hallenin biraz dışında kalan Buçuktepe 
mevkiinde şehir mezarlığı bulunmakta
dır. 

Buçuktepe Mezarlığı ve mezarlığın girişi- Edirne 
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~ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

BU'D 
( ..ıa:JI) 

Hak'tan uzak kalma anlamına gelen 
bir tasawuf terimi, 

kurbun karşıtı 
(bk. KURS). 

_j 

buna da "meftür bu'd" denir. Bu görüş
te olanlar akıl, nefis, cisim, madde ve 
süretten ibaret beş cevhere altıncı cev
her olarak "mücerred bu'd"u ilave eder
ler. Boşluğun gerçek varlığı olmadığını 
savunan filozoflar ise mücerred bu'd gö
rüşünü reddetmişler ve "cisimle kaim 
olan uzantı" anlamında bir tek bu'd ka
bul etmişlerdir. 

Cisimlerin boyutlarını teşkil eden üç 
bu'ddan yükseklik (tül), iki nokta ara
sındaki tek boyutlu mesafedir; buna çiz
gi de denir. Genişlik (arz), ilk bu'du dik 
olarak kesen ve onunla birlikte yüzeyi 
(satıh) oluşturan ikinci mesafe, derinlik
se (umk), diğer iki bu'du dik olarak ke
sen üçüncü mesafedir. Böylece bu üç 
bu'd bir yerde birleşerek hacmi meyda
na getirir. Bununla birlikte İbn Sina'ya 
göre her cismin bu üç bu'du birden ta
şıması ve üç yüzeyli olması gerekmez. 
Zira yükseklik, genişlik ve derinlikten 
her biri çizgiyi hatırlatır. Oysa mesela 
kürede çizgi yoktur ve tek yüzeyi var
dır. Aynı şekilde üç bu' d birbirinden uzun 
ve kısa oluşlarına göre ayırt edilir. Hal
buki küpte bütün boyutlar birbirine eşit 
olduğundan farklı üç bu'ddan söz edile
mez. Esasen cismin kendisi cevher olup 
ondaki bu'dlar, şekiller vb., cismin ma
hiyetinde bulunmayan ve ona sonradan 
katılmış olan arazlardır. 

Astronomide bu'd, "yıldızla felek -i 
a'zam arasındaki mesafe" anlamında 

kullanılır. 
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Bu'd genel olarak "iki şey arasındaki 
en kısa mesafe" (boyut, imtidad) diye ta
rif edilir. Kelam ilminde bu'd, hala* ile 
aynı manada olmak üzere, gerçek varlı
ğı olmamakla birlikte, cisimde bulundu
ğu veya kendi başına var olduğu farze
dilen ve cismin kendisine bürünmesine 
elverişli olduğu düşünülen itib.ari bir bo
yuttur. 

Klasik felsefede boşluğun (hala) ger
çek varlığı olduğunu düşünen atomist 
filozoflara göre bu'd, ya maddeye nüfuz 
edip cisimle birlikte bir araz olur ki bu
na "ta' limi cisim" denir; veya kendi ba
şına varlığını sürdüren maddeden ba
ğımsız soyut (mücerred) bir cevher olur, 
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BUDAPEŞTE 

(bk. BUDİN). 

BUDİN 

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 
Macaristan'ın 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. Macaris-


