
BUGYETÜ't- TALEB 

te{Jab ii Tô.rfl].i Ij.aleb, Sıbt İbnü'I-Acemi 
(ö . 884/ 1479) Künüzü'~-~eheb ve İb
nü'ş -Şıhne (ö. 890/ 1485) Nüzhetü'n
nevô.:w ii ravii'l-menô.~ır adlarıyla bi
rer zeyil yazınışiardı (Keşfü'z-zunan, I, 
249; iA, VI, 570). 

Bugyetü't- taleb üzerinde çalışan Bar
bier de Meynard ("Extraits du Diction
naire biographique de Kemal ed-Din", 
Recueil des Historiens des Craisades His

toriens Orientaux, Paris 1884, lll, 691-732), 
Hartwig Derenbourg ( Ousama b. Moun

kıdh, la vie d'Ousama Publications de 
L' ecole des Langues Orientales vivantes, 
ııe Serie-Vol. XII [l'e PartieJ Paris 1889, 
569-585), Sauvaget ("Extraits du Bugyat 
at Talab d'Ibn al-Adim", RE!, 119331. VII, 
393-409), B. Lewis ("Three Biographies 
from Karnal Ad-Din" , Fuat Köprülü Ar

mağanı, İstanbul 1953, s. 325-336). Sü
heyl Zekkar ("Biographie de Nizarn al
Mulk de Karnal al-Din Ibn al-Adim", 
Bulletin d 'Etudes Orientales, Damas 1971, 
XXIV, 227-248; Al]barü 'l-f\aramita, Bey
rut 1971 ), Ali Sevim (Bugyat At- Talab tr 
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tüphanesi'nde ise (nr 8i9l birer cildinin 
istinsah edilmiş olarak bulunduğu bi
linmektedir. istanbul kütüphanelerinde 
mevcut on cilt Puat Sezgin tarafından 
tıpkıbasım olarak yayımlanmıştır (Frank
furt 1986-1989). 
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Arnman 1988, sy. VII/40-91) eserin çeşit-

BUGYETÜ'l-VUAT 

( -~__,ı ı~) 

li bölümlerini tercüme etmiş ve yayım
lamışlardır. 

Bugyetü 't- taleb 'in bugün Topkapı Sa-
rayı Müzesi Kütüphanesi'nde sekiz (III 
Ahmed, nr. 2925), Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bir (Ayasofya, nr. 3036), Millet 
Kütüphanesi'nde bir cilt (Feyzullah Efen
di. nr. 1404) olmak üzere on cildinin mü
ellif hattı: Paris Bibliotheque National 
(nr. 2183). British Museum (Add. nr. 23354) 
ve Musul ei-Medresetü'I-Haseniyye Kü-
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Süyılti'nin 

(ö. 911/1505) 
dil alimlerinin 

biyografilerine dair eseri. 
_j 

Tam adı Bugyetii'l -vucô.t if taba~a
ti'l-lugaviyyfn ve'n-nuJ:ıô.t'tır. Tabaka
tü'n-nuJ:ıô.ti 'ş-şugrô. adıyla da anılır. Sü
yOti eserinde, kendisinden önce dil alim
lerinin hayatına dair hacimli kitaplar ya
zılmakla beraber bunların bir kısmının 

lüzumsuz menkıbevi bilgilerle doldurul
duğunu, hatta bazılarında doğum-ölüm 
tarihlerinin bile ihmal edildiğini söyle
mektedir. Müellif bu konuda doyuru
cu bir eser kaleme almak üzere 868'de 
( 1463) araştırma yapmaya başlamış ve 
300 cilde yakın eseri tarayıp inceleyerek 
meşhur olsun olmasın bütün dilcilerin 
hal tercümelerini yedi ciltte toplamıştır. 
1464'te Mekke'de görüştüğü dostu Ha
fız Necmeddin b. Pehd'in tavsiyesi üze
rine sadece önemli şahsiyetleri bir ara
ya getirerek bu çalışmasını Bugyetü'l
vu 'ô.t adıyla özetlemiş ( 1466). geri kalan 
malzemeyi de el- Eşbô.h ve 'n- ne~ô., ir 
fi'n-naJ:ıvve TuJ:ıietü'l-J:ıabib bi-nuJ:ıô.

ti Mugni'l-lebfb adlı eserlerinde kullan
mıştır. Nahivci olmakla beraber bir baş
ka ilim dalında daha fazla şöhret kaza
nan kimseleri Bugyetü'l-vu 'ô.t'a alma
mıştır. 

Süyüti faydalandığı kaynakların önem
li bir kısmını eserin hem önsözünde hem 
de sonunda zikretmiştir. Bugyetü'l-vu'ô.t 
alfabetik sıraya göre düzenlenmiş ol
makla beraber Muhammed ve Ahmed 
ile başlayan isimleri öne almıştır. Eserin 
son kısmında ise aranan şahsın kolayca 
bulunabilmesi için bazı kişilerin meşhur 
künye, lakap ve nisbeleri yine alfabetik 
olarak sıralanmıştır. Daha sonra birer 
ikişer sayfa halinde müttefik ve müfte
rik*, mü'telif ve muhtelif* isimler, so
nu "veyh" ile bitenler, baba, oğul, torun, 
kardeş ve akraba olanlar kısaca veril
miş ve nihayet senedinde nahivci ve dil
cilerin bulunduğu seksen beş hadis et
Taba~iitü'l-kübrô.'dan seçilerek eserin 
sonuna bir bölüm halinde eklenmiştir. 

Gramer ve sözlük çalışmalarının baş
langıcından X. yüzyıla kadar 2209 dil ali
minin hal tercümesini ihtiva eden Bug
yetü'l-vu 'at sahasının en önemli eser
lerinden biridir. Biyografilerde ayrıntı

dan çok özlü bilgiler verilmekle yetinil
miştir. Biyografi sahiplerinin belli başlı 

hocaları ve talebeleriyle doğum ve ölüm 
tarihleri ve şair olanların şiirlerinden ör
nekler verilmiş, ayrıca bazı ilgi çekici hal
leri de zikredilmiştir. Süyüti bu eserin
de, dilcilere dair kendisinden önce yazı
lan dağınık bilgileri bir araya toplamış
tır: ayrıca, el -İ~iin ve el -Müzhir'de yap
tığı gibi, günümüze ulaşmayan veya he
nüz neşredilmeyen birçok kitaptan çe
şitli bölümler nakletmiştir ki bu da ese
rin bir başka önemli yönüdür. 

Bugyetü'l- vu 'dt, Muhammed b. Ab
dullah b. Humeyd (ö . 1295/ 1878) tara-



fından Mülal]l]asıı Bugyeti'l-vu 'ô.t adıy
la ihtisar edilmiş olup müellif nüshası 
Haydarabad Asafiye Kütüphanesi 'nde bu
lunmaktadır (nr. 342) . Birçok kütüphane
de yazmaları bulunan Bugyetü'l-vu 'ô.t' ı 
ilk defa 1839 yılında Hallandalı müsteş
rik A. Meursinge Latince açıklamalarla 
Leiden'de neşretmiştir. Daha sonra Mu
hammed Emin el- Han cl tarafından Ka
hire'de ( 1326), son olarak da Muhammed 
Ebü'I-Fazl İbrahim'in tahkikiyle iki cilt 
halinde yine Kahire'de ( 1384/ ı 964) ya
yımlanmıştır. 
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Maveraünnehir'de tarihi bir şehir. 
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Zerefşan ırmağının aşağı havzasında

ki büyük vahada yer alır; bugün Özbe
kistan Cumhuriyeti sınırları içinde bu
lunmaktadır. Şehrin denizden yüksekli
ği 220 metredir. Kara ikliminin tesiri al
tında olup kışlar soğuk (ocak ortalama
s ı - 0 , 6 C), yazlar çok sıcaktır (temmuz or
talaması 29,5 C' ). Yıllık yağış tutarı orta
lama 135 mm. kadardır. Bu bölgede çok 
eski devirlerden beri şehirler kurulmuş 
olmalıdır. Büyük İskender devrinde Se
merkant'tan (Marakanda) başka Zeref
şan ırmağının aşağı mecrası üzerinde 
başka bir şehir daha vardı. Bu şehrin 
Buhara olup olmadığı bilinmemektedir. 
Hicretin ilk asırlarında bölgede Buhara 
dışındaki yerleşim merkezlerinden biri 
de Ramisen'dir (Reyamisen) : Ma kd isi bu
ranın eski Buhara'ya bağlı olduğunu söy
ler (AJ:ısenü 't-te~asfm, s. 282). V. yüzyıl 
Çin kaynaklarında Buhara' nın merkezi 
Nümickes'ten (BOmickes) Numi şeklinde 
söz edilir. Buhara adı ilk defa Pu- ha şek
linde 630 yılı civarında Çinli seyyah Hü
ang- Tsang tarafından kullanılır. Şehrin 
adının eski paralar üzerinde "Pwy'r ywB" 
şeklinde geçmesinden Buhara adının çok 

daha. önceleri kullanılmakta olduğu so
nucuna varılabilir. Bu kelimenin Sanskrit
çe vihara kelimesinin Türkçe'deki şekli 
buhardan türemiş olması da mümkün
dür. Belki de Nümickes şehrinde kurulan 
bir "vihara" (manastır) dolayısıyla şehre 

bu ad verilmiştir . 

Müslümanlar bu bölgeye geldikleri sı
rada şehrin hükümdarına Buhar-hudat · 
(Buhar - hudah ~ Buhara sahibi) deniliyor
du. Bir Çin kaynağına göre bu haneda
nın beylerinden biri 627 yılında ataları
nın yirmi iki batından beri bu şehirde 
hüküm sürdüklerini söylemiştir. Paralar 
üzerindeki "Pwy'r ywB" ibaresinden yer
li dilin Sağdea olduğu anlaşılmaktadır. 
İbn Havkal da Buhara halkının Sağdea 
ve Farsça konuştuğunu söyler (Şaretü'l
ari, s. 489) Bu da iranlılar'ın islam'dan 
önce bu bölgede kolaniler kurmalarının 
bir sonucu olmalıdır. 

Buhara'nın tarihi müslümanların bu 
bölgeye gelmeleriyle aydınlanmaya baş
lar. Yakut Hz. Peygamber'in bir hadiste 
Buhara'nın fethini müjdelediğini söyler 
(Mu'cemü'l-büldan, 1, 354). Şehir 54 (674) 
yılında Muaviye'nin Horasan Valisi Ubey
dullah b. Ziyad tarafından fethedilmiş
tir. Bu sırada şehrin hükümdan Bfdün 
(Taberf'ye göre Kabac veya Kayığ ) Hatun 
idi (Ya'kubi, lL 236-237 ; Ta beri, ll , 169) 
Taberi bu kadının Türk hakanının karısı 
olduğunu söyler. BidGn Hatun yapılan 
antlaşmaya göre yıllık 1 milyon dirhem 
ve 2000 muharip verecekti. Bu antlaşma 
iki yıl sonra Vali Said b. Osman tarafın
dan yenilenmekle beraber islam haki
miyeti devamlı olmadı ve şehir zaman 
zaman müslümanların kontrolünden çık
tı. Ancak EmevTier'in meşhur kumandan
larından Horasan Valisi Kuteybe b. Müs
lim 87-90 (706-709) yılları arasındaki se
ferleri sonunda Buhara halkıyla o yöre
deki Türk müttefiklerinin mukavemeti
ni kırdı ve şehre bir Arap garnizonu yer
leştirdi. Buhara 'nın etrafındaki çöller ve 
bozkırlar Türkler tarafından yurt tutul
duğuna göre şehirde Türk nüfusu da 
bulunmalıdır. U beydullah Buhara ' dan 
Basra'ya dönerken yanında 2000 yerli 
okçu götürmüştü. Bunlardan biri Reşid 
et-Türki idi (Taberf, ll , 268; Gihiz, s. 28). 
Nerşahf'ye göre BidGn Hatun oğlu Tuğ
şade (Taberf, ll , 1693'te Tu~ Siyade) adı
na naibe sıfatıyla on beş yıl hüküm sür
müştür. Fakat Taberi Tuğşade ' nin Ku
teybe b. Müslim tarafından 91 (71 O) yı
lında Buhara'ya tayin edilen genç bir hü
kümdar olduğunu söyler. Tuğşade müs
lüman olmuş, otuz yıl Buhara'da hüküm 

BUHARA 

sürdükten sonra Ramazan 121 (Ağustos 

739) tarihinde Semerkant'ta Horasan 
Valisi Nasr b. Seyyar'ın ordugahında eş
raftan iki kişi tarafından öldürülmüştür. 
Onun devrinde Türkler bölgeyi geçici ola
rak birkaç defa ele geçirdiler; 11 O (728-
29) yılında bir ara Buhara 'yı da işgal et
tiler (Taberf, ll, 1514, 1529) 
Tuğşade ' nin öldürülmesi üzerine ye

rine oğlu Kuteybe hükümdar oldu ve ön
celeri müslümanların takdirini kazandı. 
133 (750-51) yılında Şerik b. Şeyh'in Ab
basller'e karşı isyanı üzerine Ebu Müs
lim'in kumandanı Ziyad b. Salih Buhar
hudat'ın yardımıyla isyanı bastırdı. Fa
kat Kuteybe birkaç yıl sonra Ebü Müs
lim tarafından Buhara bölgesinde İsla
miyet'in zayıflamasından mesul tutula
rak öldürüldü. Yerine geçen kardeşi Bün
yat da Halife Mehdi devrinde zınd ı klar

dan Mukanna' taraftarlığıyla itharn edi
lerek idam edildi. Bundan sonra Buhar
hudatlar şehrin idaresindeki önemlerini 
kaybettiler. Bununla beraber ellerinde 
geniş araziler kaldı. Buharalılar Mukan
na 'ın 163'te (780) öldürülmesine kadar 
onun yanında yer aldılar. 

Emevller zamanında ve Abbasiler'in 
ilk devrinde Buhara'da yerli hükümdar
dan başka Merv'deki Horasan valisi ta
rafından tayin edilen bir emir veya amil 
bulunuyordu. Horasan Valisi Fazi b. Sü
leyman et-TGsi Buhara ve Soğd'u Türk 
akıniarına karşı surlarla çevirdi (ı 66/ 
782) . Yeri dolayısıyla Buhara diğer Mave
raünnehir şehirlerinden daha çok Merv'
le ilişki içindeydi. Hatta Buhar-hudat'ın 
Merv'de bir sarayı vardı (Taberi. ll, 1888. 
1937, 1992) Buharalılar Abbasi Valisi Ali 
b. isa b. Mahan'a karşı da ayaklandılar. 
Fakat bu isyan HarGnürreşid'in emiri 
Herseme b. A'yen tarafından bastırıldı 

(193 / 809) lll. (IX.) yüzyılda Horasan va
lileri merkezlerini Merv'den Nişabur'a 

taşıyınca Buhara'nın idaresi Maveraün
nehir'in diğer kısımlarının idaresinden 
ayrıldı. 260 (874) yılına kadar Buhara Sa
manller'e bağlı değildi. Doğrudan Hora
san'daki Tahirller'e bağlı bir valinin ida
resindeydi. Buhara Emiri Ya'kub b. Leys 
es-Saffar'ın Tahirller'i ortadan kaldır

ması üzerine Ya'kub Buhara'da kısa bir 
müddet Horasan hükümdan olarak ta
nındı ve adına hutbe okundu. Bu sırada 
şehir halkı ile ulema Samanller'den Se
merkant hakimi Nasr b. Ahmed'e baş 
vurarak şehri ona teslim ettiler. Nasr 
da küçük kardeşi ismail'i Buhara valili
ğine tayin etti (260 / 874) . Böylece Buha
ra 389 (999) yılına kadar Samanller ta-
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