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kabını taşıdığı rivayet edilmektedir (bk. 
a.y.). Coğrafyacı İbn Rüste ise (X. yüzyı l) 
Hz. Ömer'in Medine'deki mescide, üzeri 
insan figürleriyle süslü Suriye işi bir gü
müş buhurdan hediye ettiğini bildirmek
te (el ·A' laku'n-ne{fse, s. 66) ve bu bilgi
ler İslam'ın ilk yıllarında mescidlerde bu
hur yakmanın bir gelenek haline geldi
ğini göstermektedir. Ancak buhurun Hz. 
Ömer'in minbere oturduğu sırada yakıl
masından anlaşıldığına göre bu gelenek 
yalnız cuma ve bayram namazıarına in
hisar etmiş olmalıdır. Nitekim yine İbn 
Rüste. kendi yaşadığı devirde buhurun 
daha çok saraylarla konaklarda halife 
ve beyler tarafından kullanıldığını, ba
zan da cami ve mescidlerde yakıldığını 

' söylemektedir (bk a.y.) XII. yüzyıl sey
yahlarından İbn Cübeyr, ramazan ayın
da Mekke'de kıldığı bir namazdan bah
sederken camide bol miktarda buhur ya
kıldığını açıklamakta (er·Rif:ıle, s. I 29). 
XIII. yüzyılda ise Mevlana duayı buhur 
dumanma benzetmektedir (Meşnevf, VI, 
beyit nr. 42 ı 6-4217). Nadir bulunduğu 
için pahalı bir madde olan buhurun za
manla camilerde cuma, bayram ve te
ravih namazları sırasında da yakılmasın
dan vaz geçilmesine karşılık yine İslam'
ın ilk asırlarından itibaren özel olarak 
kullanılmasına devam edilmiştir. Mese
la Malik b. En es· in ( ö ı 79 1 795 ), yalnız 
hadis dersi verirken Hz. Peygamber'e bir 
saygı nişanesi olmak üzere boy abdesti 
alarak en temiz elbiselerini giyip güzel 
kokular süründüğü ve odasında buhur 
yaktırdığı (Kadi iyaz. ı . 154), Abbasi Hali
fesi Me'mün ·un (8 ı 3-833) her salı günü 
sarayıha topladığı alimlerin, huzura alın
malarından önce yemek yedirilerek bu
hurdan yakılmış odalarda tütsülendiril
dikleri (Mes'üdi, IV, 19) bilinmektedir. Bu
gün de mevlid, tasawuf müziği icrası ve 
sünnet töreni gibi dini veya kökeni din
den kaynaklanan toplantılarda bu gele
nek devam ettirilmekte ve Kahire gibi 
geleneklerine bağlı İslam şehirlerinin es
ki çarşılarında, elde dolaştırılan buhur
danlar ücret karşılığı dükkaniara soku
larak havaları tütsülendirilmektedir. Mi
lattan önce XI. yüzyıldan beri, altın ka
dar kıymetli buhur sayesinde zengin ol
duğu bilinen ve halen dış gelirlerinin % 
1 O'unu buhur ihracatından elde eden 
dünyanın bir numaralı buhur üreticisi 
Yemen'de ise buhur kullanımı günlük 
hayatın içine girmiş olup topluca oturu
lan hemen her yerde buhur yakılmakta 
ve özellikle mübarek günlerde, buhur 
dumanma tutulmuş çömleklere konula
rak kokulandırılmış sular içilmektedir. 
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Bazılarının adları Eski Mısır. Mezopo
tamya, İbrani ve Hint kaynaklarında da 
tesbit edilen başlıca tütsü maddeleri öd 
ağacı, sandal ağacı, ladin. günnük, şe
ker kamışı, tarçın , Çin tarçını. reçine. 
balzam ve kurutulmuş limon kabuğu gi
bi maddelerle bazı böcek cinsleri ve ko
kulu topraktır. Bunlar çubuk, talaş , toz 
ve kabuk şeklinde yakılabildikleri gibi 
bazıları belirli oranlarda bir araya geti
rilerek özel bir karışım halinde de kulla
nılmaktadır. Tevrat'ta Rab tarafından ha
zırlanışı tarif edilen ve din dışı amaçlar
la kullanılması haram kılınan buhur böy
le bir özel karışırndır (Çıkış , 30/ 34-38) . 
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İçinde tütsü yakılan 
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Aslı bahürdan olan buhurdan Arapça'
da, yakılınca güzel kokulu duman çıka
ran öd ağacı ve amber gibi tütsü mad
delerine verilen bahür isminden Farsça 
-dan " -lık " ekiyle yapılmış "tütsülük" an
lamında Osmanlıca bir kelimedir. Türk 
toplumunda, Araplar'ın buhurdana ver-

Pismis 
toprak 
buhurdan 
(m.ö. 1200-1000) 

Asma buhurdan (Bizans devri) 

dikleri aynı anlamdaki mibhare ve mık
tare isimleri tutulmamış, ikinci bir isim 
olarak micmer veya micmere (ateşlik) be
nimsenmiştir. 

Buhurdanın tarihi buhur yakma gele
neği kadar eski değildir. Buhurun, yakı
lan kurbanların manevi temizliği için on
larla birlikte ateşe atılması şeklinde baş
layan ilk kullanım tarzı önceleri özel bir 
kap yapılmasını gerektirmemiştir. Mev
cut buluntular buhurdanın, milattan ön
ce IV. binyıl içinde buhurun Mezopotam
ya ·da başlı başına bir takdim e olarak 
tannlara sunulmaya başlaması ile birlik
te ortaya çıktığını göstermektedir. Bu
hurdan buhurun kullanılış şekline para
lel biçimde iki ayrı model üzerine geliş
miştir. Daha eski olan birinci tip, yanla
rında kapı ve pencereleri, genellikle te
pesinde bacası bulunan pişmiş toprak
tan yapılmış 70- 80 cm. yüksekliğinde 
küçük birer kulübe ve daha çok da ku
le şeklindedir. Kullanma tarzı açısından 
odun sobasına benzeyen bu tip buhur
danlarda alttan ateşlenmek suretiyle içi
ne doldurulan öd ağacı gibi bitkisel bu
hurun doğrudan kendisi yakılmaktadır. 

Avrupa buhurdanlarının da çeşitli mer
haleler geçirdikten sonra Xlll. yüzyılda 
yine 5000 yıl önceki ilk örnekler gibi pen
cereli bina ve kule şeklinde yapılmaya 
başlaması (TA, VIII , 360) dikkat çekicidir. 
Milattan önce ll. binyılda ortaya çıktığı 
görülen ikinci tip ise manga! şeklinde
dir ve toz halindeki buhur, yanmakta 
olan ateşin üzerine serpilmek suretiyle 
kullanılmaktadır. Bu iki tip buhurdan 
arasındaki önemli fark, birincisinin bir 
köşede için için yanmasına karşılık di
ğerinin rahip veya büyücü tarafından tö
ren sırasında aktif olarak kullanılması
dır. Buhur sunağı denilen ikinci tip bu
hurdanlar genellikle taştan, dört köşe 
ve dört ayaklı veya masif şekillerde ya
pılmışlardır. Buhur sunaklarında buhu-



run ateşin ortasına atıiabilmesi için se
ramik, tunç, gümüş ve altından yapılan 
avuç şeklinde kaşıklarla küçük kürekler 
kullanılmıştır. Anadolu'da da ne olduk
ları kesin bilinmeyen, avucunda küçük 
bir tas tutan kol biçimi Hitit seramik
lerinin (bk. Alp, s. 524-530), özellikle Mısır 
duvar resimlerinde rastlanan benzerle
rine göre buhur kaşığı olmaları kuwet
le muhtemeldir. Tevrat'ta bizzat Rab ta
rafından Müsa peygambere tarif edilen 
buhur sunağı akasya ağacından yapılmış 
ve altınla kaplanmıştır (Çıkış, 30/ ı -6) 

Süleyman peygamberin Meseld-i Aksa'
ya koydurduğu buhur sunağı ve kaşık
ları ise diğer eşyanın pek çoğu gibi som 
altından yapılmıştır (1. Krallar, 71 48). 

Eski Yunan ve Roma buhurdanları (thu
ribulum) ayaklı ve iki kulplu meyvelik şek
lindedir ; üzeri sahan kapağı gibi yüksek 
ve konik, süslemeli bir kapakla kapatıl
makta, dumanlar bu kapakta bulunan 
deliklerden çıkmaktadır. Ekseri buhur
dan tiplerinin ayaklı yapılmasının sebe
bi, ateşin verdiği kızgınlığın buhurdanın 

konulduğu yere geçmesini, kapaklı ya
pılmasının sebebi ise içine kokuyu bo
zacak yabancı maddelerin düşmesini en
gellemektir. Kilise buhurdanları genel
likle ayaklı ve üzeri yüksek kapaklı tas 
şeklindedir. "Asma buhurdan" denilen 
bu tip buhurdanlar üç yanına tesbit edi
len zincirlerle elde taşınmakta, ayrıca 

kapağın tepesine bağlı ortadaki bir zin
cir de yukarı doğru çekilmek suretiyle 
buhurdan sallanırken ateşin rüzgar al
ması ve dumanın daha fazla çıkması te
min edilmektedir. 

Türk- islam maden sanatında önemli 
bir yer işgal eden hayvan şeklindeki bu
hurdanların ilk örnekleri VIII. yüzyıl Ho
rasan atölyelerine aittir. Bu durum Türk
ler'in buhurdan geleneğini Doğu'dan, 

özellikle Çin'den aldıklarını gösterir. Çün
kü Batı'daki buhurdanların hayvan şek
linde yapılmaması veya hayvan şekille
riyle süslenmemesine karşılık başlangı
cı milat öncesi ası rlara giden Çin buhur
danları hemen daima, ağız ve burunla
rından duman çıkacak biçimde resme
dilen ejder ve aslan gibi figürlerle süs
lenmiştir. Bunlar tunç veya porselenden 
yapılmış, bir kaide üzerinde duran üç ya
hut dört ayaklı, genellikle şekillerine kö
şeli hatlar hakim olan, üzerieri kapaklı 
manga! tipi buhurdanlardır. En güzel ör
neklerine Büyük Selçuklu (XI-XII. yüzy ı l 

lar) devrinde rastlanan hayvan biçimli 
Türk- islam buhurdanları tunç veya pi
rinçten yapılmış, ortalama 70 cm. yük-

sekliğinde: içi boş, ayakta duran yırtıcı 
hayvan ve kuş heykeller! şeklindedir. Vü
cutlarının uygun bir yerinde (genellikle 
göğüs) menteşeli bir kapak, bazılarının 
muhtelif yerlerinde özellikle ağız ve bu
runlarında, bazılarının ise kafes gibi he
men bütün vücutlarında bir süsleme dü
zeni içinde açılmış delikler bulunmakta
dır. Müslümanlar tarafından, islam ma
den sanatının başlangıcından itibaren 
hayvan biçimli buhurdanların yanı sıra 
en güzel örneklerine Fatımiler'de, Mem
lükler'de ve Selçuklular'da rastlanan üç 
ayaklı tepsi ve yine üç ayaklı silindirik 
gövdeli, kubbe kapaklı buhurdanlar da 
kullanılmıştır . Osmanlılar manga! tipini 
tercih etmişler ve buhurdanları, altla
rında kendi model ve ölçülerine uygun 
birer tepsi bulunan ayaklı tas (kadeh) ve
ya üç ayaklı kase şekillerinde yapmışlar
dır. Bu buhurdanların, daha önceki ör
neklerde olduğu gibi tepesi tutarnaklı 
yarım küre, yarım yumurta veya sivri 
miğfer şeklinde birer kapağı bulunmak
ta ve bu kapaklar üzerinde bitkisel mo
tifler halinde düzenlenmiş çeşitli delik
ler yer almaktadır. Çoğunluğu tombak, 
pirinç ve bakırdan yapılıp yaldızlanmış 
olan bu buhurdanların gümüş ve altın

dan yapılanları ve kıymetli taşlarla süs
lenmiş olanları da mevcuttur. 
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Halvetiyye tarikatının 
Ramazaniyye kolunun 

Muhammed el-Buhuri el-Edirnevi'ye 
(ö. 1039/ 1629-30) 

nisbet edilen bir şubesi 
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(bk. RAMAZANiYYE). 
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ABDÜLKEHiM EFENDi 
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Mansur b. Yunus b. Salahiddin 

(ö. 1051 / 1641) 

L 
Hanbeli fakihi. 
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Kuzey Mısır'da Dekahiiye vilayetine 
bağlı Buhüt köyüne nisbet edilerek Bu
hütT (Behütf) diye anılır. 1000 (1591) yı

lında doğdu. Yahya b. Müsa el-HaccavT, 
Abdurrahman b. Yüsuf el-BuhütT, Abdul
lah ed-DenevşerT. Abdülkadir ed-Denev
şerT. Ahmed el-VarisT, Yüsuf el-BuhütT 
ve Muhammed el-MerdavT gibi devrin 
önde gelen alimlerinden ders okudu. Hi
caz, Necid, Suriye ve Kudüs başta olmak 
üzere islam dünyasının her tarafından 
Hanbeli fıkhını öğrenmek isteyenler onun 
yanına geldiler. İbrahim b. Ebü Bekir es
Salih!, Abdülbaki ed-Dımaşki, Yüsuf el
KermT, Yasin el-LebTdT. Muhammed el
HalvetT. Muhammed el-BuhütT ve Mu
hammed b. Ebü's-Sürür el-BuhütT önde 
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