BUHÜTi
run ateşin ortasına atıiabilmesi için seramik, tunç, gümüş ve altından yapılan
avuç şeklinde kaşıklarla küçük kürekler
kullanılmıştır. Anadolu'da da ne oldukları kesin bilinmeyen, avucunda küçük
bir tas tutan kol biçimi Hitit seramiklerinin (bk. Alp, s. 524-530), özellikle Mısır
duvar resimlerinde rastlanan benzerlerine göre buhur kaşığı olmaları kuwetle muhtemeldir. Tevrat'ta bizzat Rab tarafından 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 (thuribulum) 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 buhurdan tiplerinin ayaklı yapılmasının sebebi, ateşin verdiği kızgınlığın buhurdanın
konulduğu yere geçmesini, kapaklı yapılmasının sebebi ise içine kokuyu bozacak yabancı maddelerin düşmesini engellemektir. Kilise buhurdanları genellikle ayaklı ve üzeri yüksek kapaklı tas
şeklindedir. "Asma buhurdan" denilen
bu tip buhurdanlar üç yanına tesbit edilen zincirlerle elde taşınmakta , ayrıca
kapağın tepesine bağlı ortadaki bir zincir de yukarı doğru çekilmek suretiyle
buhurdan sallanırken ateşin rüzgar alması ve dumanın daha fazla çıkması temin edilmektedir.
Türk- islam maden sanatında önemli
bir yer işgal eden hayvan şeklindeki buhurdanların ilk örnekleri VIII. yüzyıl Horasan atölyelerine aittir. Bu durum Türkler'in buhurdan geleneğini Doğu'dan,
özellikle Çin'den aldıklarını gösterir. Çünkü Batı 'daki buhurdanların hayvan şek
linde yapılmaması veya hayvan şekille
riyle süslenmemesine karşılık başlangı
cı milat öncesi as ı rlara giden Çin buhurdanları hemen daima, ağız ve burunlarından duman çıkacak biçimde resmedilen ejder ve aslan gibi figürlerle süslenmiştir. Bunlar tunç veya porselenden
yapılmış, bir kaide üzerinde duran üç yahut dört ayaklı, genellikle şekillerine köşeli hatlar hakim olan, üzerieri kapaklı
manga! tipi buhurdanlardır. En güzel örneklerine Büyük Selçuklu (XI-XII. yüzy ı l 
lar) devrinde rastlanan hayvan biçimli
Türk- islam buhurdanları tunç veya pirinçten yapılmış , ortalama 70 cm. yük-

sekliğinde:

boş, ayakta duran yırtıcı
heykeller! şeklindedir. Vücutlarının uygun bir yerinde (genellikle
göğüs) menteşeli bir kapak, bazılarının
muhtelif yerlerinde özellikle ağız ve burunlarında, bazılarının ise kafes gibi hemen bütün vücutlarında bir süsleme düzeni içinde açılmış delikler bulunmaktadır. Müslümanlar tarafından, islam maden sanatının başlangıcından itibaren
hayvan biçimli buhurdanların yanı sıra
en güzel örneklerine Fatımiler'de, Memlükler'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, altlarında kendi model ve ölçülerine uygun
birer tepsi bulunan ayaklı tas (kadeh) veya üç ayaklı kase şekillerinde yapmışlar
dır. Bu buhurdanların, daha önceki örneklerde olduğu gibi tepesi tutarnaklı
yarım küre, yarım yumurta veya sivri
miğfer şeklinde birer kapağı bulunmakta ve bu kapaklar üzerinde bitkisel motifler halinde düzenlenmiş çeşitli delikler yer almaktadır. Çoğunluğu tombak,
pirinç ve bakırdan yapılıp yaldızlanmış
olan bu buhurdanların gümüş ve altın
dan yapılanları ve kıymetli taşlarla süslenmiş olanları da mevcuttur.
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Kuzey Mısır'da Dekahiiye vilayetine
Buhüt köyüne nisbet edilerek BuhütT (Behütf) diye anılır. 1000 (1591) yı
lında doğdu. Yahya b. Müsa el-HaccavT,
Abdurrahman b. Yüsuf el-BuhütT, Abdullah ed-DenevşerT. Abdülkadir ed-DenevşerT. Ahmed el-VarisT, Yüsuf el-BuhütT
ve Muhammed el-MerdavT gibi devrin
önde gelen alimlerinden ders okudu. Hicaz, Necid, Suriye ve Kudüs başta olmak
üzere islam dünyasının her tarafından
Hanbeli fıkhını öğrenmek isteyenler onun
yanına geldiler. İbrahim b. Ebü Bekir esSalih!, Abdülbaki ed-Dımaşki, Yüsuf elKermT, Yasin el-LebTdT. Muhammed elHalvetT. Muhammed el-BuhütT ve Muhammed b. Ebü's-Sürür el-BuhütT önde
bağlı

Asma
buhurdan
(Anadolu
Selçukluları

devri)

ve

Ayakl ı

buhurdan
(Osmanlı

devri)
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gelen talebeleri arasında yer alır. 1O Reblülahir 1051' de ( 19 Temmuz 1641) Kahire'de vefat etti.
Buhutl Hanbeli fıkhına dair birçok şerh
ve haşiye yazmış olup Hanbeli alimlerinin, "Şeyh Mansur ve talebesi Halvetr ninkilerden sonra artık başka haşi
yeye ihtiyaç yoktur" dedikleri rivayet
edilir.
Eserleri. 1. Keşşiifü'l-kınt{ an (metn)i'lİ~m1 '•. Musa b. Ahm~d el- Haccavf'nin
(ö. 968/ 1560) el-İ~nit adlı eserinin şer
hidir. Kahire'de önce dört cilt, daha sonra altı cilt olarak basılmıştır (1319-1320,
1367). Ayrıca Hilal Musaylihl Mustafa tarafından da altı cilt halinde neşredilmiş
tir (Riyad ı 968; Beyrut 1982). z. Deka, ik u
üli'n-nühd li-ŞerJ:ıi1-Müntehd. Takıy
yüddin İbnü'n-Neccar'ın Müntehe'l-İra
dôt'ının şerhidir. Şerf:ıu Müntehe'l-İra

dat diye de anılan ve defalarca basılan
bu eserin giriş bölümünde Buhutl, metnin bizzat müellifi tarafından yapılan şer
hini yetersiz gördüğünü, bunun için müellifin şerhiyle kendisinin Keşşôfü'l-lp
nd' ını özetleyerek bu şerh i meydana getirdiğini söylemektedir. Buhütf Müntehd
üzerine İrşddü üli 'n- nühô li- De~ii, ikı'l~Müntehd adıyla bir de haşiye yazmıştır. 3. er-Raviü'l-mürbt. İbn Kudame el-Makdisf'nin (ö 620 / 1223) el-Muknt adlı eserine Müsa b. Ahmed el-Haccavf'nin Zddü1-müsteknt adıyla yaptı
ğı ihtisara yazdığı şerh olup çeşitli baskıları yapılmıştır (Dımaşk 1304; Hindistan
1305 ; Kahire 1324, 1348, 1352). Eser daha sonra Ahmed Muhammed Şakir ve
Ali Muhammed Şakir (Kahire 1954) ile
Muhammed Abdurrahman Avad'ın (Beyrut 14051 1985) tahkikleriyle de neşredil
miştir. er-Raviü'l-mürbt Suudi Arabistan üniversitelerinde Hanbeli fıkhı ders
kitabı olarak okutulmaktadır. 4. Minehu'ş-şife'ş-şdfiydt

ii

şer]J.i'l-Müfredat

(Kahire 1343/ 1924) İbn Abdülhadl elMakdisf'nin en-Na?mü'l-müfidü'l-ahmed ii Müfreddti'l- İmdm AJ:ımed adlı
manzumesinin şerhidir. Eser Abdullah
b. Muhammed tarafından el-Minehu'ş
şdfiyôt adıyla da neşredilmiştir (Katar,
ts) s. 'Umdetü't-talib. Hanbeli fıkhını
özetleyı;p bu eser, daha sonra Osman b.
Ahmecfen-Necdl (ö 10971 1686) tarafın
dan Htddyetü'r-rdgıb li -Şerhi 'Umdeti~t- tdlib adıyla şerhedilmiştir (Kahire
ı3'79, nşr. Hasaneyn Muhammed Mahluf).
Salih ., b. Hasan el-Buhutl 'Umde'yi Vesiletü'r-rdgıb li- 'Umdeti't-talib adıyla
manzum hale getirmiştir ( GAL Suppl.,
ll, 448)
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BUK'A
(~)

İslam dünyasında

L

türbe, zaviye ve özellikle
eğitim yeri için kullanılan bir terim.

~

"Yer, arazi parçası, ülke" anlamına gelen buk'anın çağulu bika'dır. Asım Efendi, çevresindeki toprak parçalarından
farklılık gösteren araziye buk'a denildiğini belirtir (Kamus Tercümesi, "buk'a"
md.) Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın
Hz. Müsa'ya hitap ettiği yerden bahsedilirken "el -buk'atü'l-mübareke" ibaresi kullanılmaktadır (el-Kasas 28 / 30). Hadis-i şeriflerde de yine "yer, arazi" manasına çeşitli terkipler halinde buk'a, buka' ve bika' birkaç yerde geçmektedir
(Wensinck, Mu'cem, "buk'a" md.).
Buk'a tarihi seyir içerisinde bölgelere
göre değişik anlamlarda kullanılmıştır.
İran bölgesinde din ulularının türbeleri
ve bunların müştemilatına buk'a adı verilmiştir. Nitekim Tard , ik u '1- ]J.a~ii, i~'
te (III, 480-494) dördü İmam MOsa el-Kazım'ın eviadına ait olmak üzere otuz üç
kişiye ait buk'alar hakkında ayrı ayrı bilgi verilmektedir.
Buk'a "zaviye" karşılığında da yaygın
olarak kullanılmıştır. Niksar' da Daniş
mendliler'den Melik Nizameddin Yağıba
san'ın 552 ( 1157) tarihli vakfiyesinde bir
"buk'a -i mübareke" inşasından söz edilmektedir. Ayrıca Anadolu'nun çeşitli şe
hirlerinde genellikle Selçuklu döneminden kalma buk'aların mevcudiyeti Osmanlı dönemi tahrir*lerindeki kayıtlar-

dan anlaşılmaktadır. Daha yaygın bir şe
kilde ise muhtemelen medrese ile sıb
yan mektebi arasındaki bir eğitim kurumunu ifade etmek için kullanılmıştır.
Anadolu'da, özellikle Suriye, Filistin ve
Mısır'da bu nevi buk'alara sık sık rastlanmaktadır.

Osmanlılar döneminde genellikle daha önceki Türk ve İslam devletlerinden
kalma, eğitim maksadıyla kullanılan
buk'alara tayinler yapıldığı. buralarla ilgili çeşitli ihtilafların kayıtlara yansıdığı
görülmektedir. Mesela Ankara şer'iyye
sicillerinde kayıtlı 997 ( 1589) tarihli bir
fermanda Ankara'daki Kızılbey Medresesi'nin vakfiye şartları gereği olarak buk'a
sayıldığına ve bu husustaki ihtilafın nasıl halledileceğine temas edilmektedir.
Aynı şekilde 998 ( 1590) tarihli bir be ratta da Ankara'daki Selimiye buk'asının
mahsulünden yapılan tahsisartan bahsedilmektedir. Mısır kadısına gönderilen
967 ( 1559-60) tarihli bir ferman da, idaresi altındaki yerlerde bulunan medrese ve buk'aların ilim sahibi ehil kimselere verilmesi. ehil olmayanlara da engel olunması istenmektedir (BA, MD, III,
hüküm 839) Buk'anın mahiyeti, idaresi
ve Osmanlı döneminde uygulamada aldığı şekiller konusunda en önemli kaynak. Anadolu kazaskerliği dönemindeki
(154 7-15 51) i craatından dolayı tah ki kata
maruz kalan Sinan Efendi hakkında tutulan soruşturma defteridir. Bu defterde, birçok kadılık ve müderrisliğe olduğu gibi özellikle güney eyaletlerindeki
on bir ayrı buk'aya değişik zamanlarda
yapılan tayinlerle ilgili soruşturmalara
da yer verilmiştir. Buradan, aşağı dereceli, muhtemelen 1O akçenin altındaki
medreselere bazan buk'a denildiği ve
buralara mahallf kadının teklifiyle tayin
yapıldığı anlaşılmaktadır. Mesela soruş
turma sırasında Ayıntab'daki (Gaziantep)
7 akçelik Zülkadriye Medresesi'nin Ayın
tab kadısının arzı ile imtihan yapılmadan
Şemseddin Efendi 'ye verilmesinin sebebi sorulduğunda Kazasker Sinan Efendi, bu nevi aşağı dereceli medreselere
buk'a denildiğini ve genellikle buralara
şehrin kadısının arzı ile tayin yapıldığını
belirtmiştir. Aynı durum yine bu şehir
deki Hacı Müsa buk'asına yapılan tayinde de görülmektedir.
Diğer taraftan, bir medresede müderris olan kimseye aynı yerde bulunan bir
buk ' anın taltif maksadıyla ilaveten verildiği, böylece müderrisin iki yerde ders
verip ücret aldığı görülmektedir. Mesela Halep'te 25 akçelik bir yerde müder-

