BÜSELiK
karnın yapısında da yer alır. Bunlardan
acem- büselik, arazbar- büselik, bayatı
büseli k, bayati- araba n- büselik, büselikaşiran, evç- büselik, gerdaniye- büselik,
hicaz- büseli k, hicazkar-büseli k, hi sarbüselik, mahur- büselik, muhayyer- büselik, neva- büselik, saba- büselik, şeh
naz- büselik, tahir- büselik kendi adını
taşıyan birleşik makamlardır. Büselik ismi kullanılmayan, ancak bünyesinde, yerinde veya şed (transpoze) olarak büselik dörtlü veya beşiisi bulunduran nihavend, sultaniyegah, ferahfeza vb. makamlar da vardır.

Büselik makamına örnek olarak Itrl'nin, "Her gördüğü periye gönül mübtela olur" mısraı ile başlayan hafif usulündeki bestesi, Sultan lll. Selim'in, "Bir pürcefa · hoş dilberdir" mısraı ile başlayan
yürük aksak şarkısı ve İsmail Dede Efendi'nin din dışı sahadaki ilk bestesi olan
ağır aksak semai usulündeki, "Zülfündedir benim baht-ı siyahım " mısraı ile baş
layan şarkısı gösterilebilir.
BİBLİYOGRAFYA:

Ezgi, Türk Musikisi, ı, 33, 37, 75·76 ; IV, 206·
207; Are!, Türk M us ikisi, s. 19; Öztuna, BTMA,
I, 164·165; Hormoz Farhat. "Biisalik", E Ir., IV,
568.
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Ebü'l-Abbas Şihabüddln
Ahmed b. Ebi Bekr b. İsmail el-Buslrl
(ö. 840/1436)

L

Zevaid kitapları teliftyle tanınan
Mısırlı muhaddis.

762 ( 1361) yılında Mısır 'ın batı yöresindeki Ebü Sir'de doğdu. Ömer b. isa'dan hafızlık yaptı ve kıraatini geliştirdi.
Hocasının teşvikiyle Kahire'ye gitti. Orada fıkıh ve nahiv okudu. İzzeddin b. Cemaa, Bulkini, Zeynüddin el-lraki, Nüreddin el-Heysemi ve yaşça kendisinden küçük olan İbn Hacer el-Askalani gibi muhaddislerin derslerine devam etti. Hocası lraki henüz hayatta olduğu halde
İbn Hacer'den devamlı şekilde istifade
ederek onun Lisanü'l-Mfzan, en-Nüket
'ale'l-Kaşif adlı eserlerini ve daha başka
kitaplarını yazdı. Yazısı güzel olduğu için
birçok eseri istinsah etti. Bir Şafii alimi
olan Büsiri 18 Muharrem 840'ta (2 Ağus
tos 1436) Remle'de vefat etti.
Büsiri, herhalde asabi mizacı sebebiyle sakin bir hayat içinde Kur'an okuyup

468

tAksak

~; j
Bir

~ r
.. n

BOselik
makamı

mis ... li.

var ..

r:auw

ol

ma

dı

. . . .

ğı

....

den.

gün.

a.

; BRU a&J.
yan.

ca ..

nı

m

seyir örneği

ibadet etmeyi pek sever, insaniardari
uzak kalmayı tercih ederdi. Bundan dolayı hadis rivayetinden çok hadis kitaplarıyla meşgul olmuştur. Çağdaşları onun
hadiste bir otorite olmadığını da kaydederler.

Eserleri. Büsiri'nin en tanınmış eserleri zevaid* konusundaki kitaplarıdır. 1.
MişbôJ:ıu'z-zücace if zeva 'idi İbn Mace. İbn Mace'nin es-Sünen'inde bulunduğu halde kütüb-i hamse*de yer almayan hadisleri ihtiva eder. Büsiri Sünen-i İbn Mace'deki hadislerin senedIerini sağlamlık açısından değerlendir
miş, ancak haklarında farklı görüşler bulunan senedieri değerlendirmeye tabi
tutmamıştır. Muhammed Fuad Abdülbaki İbn Mace'nin es-Sünen'ini neşreder
ken Büsiri'nin bu eserindeki değerlen
dirmelerden faydalanmıştır. Eser bazı
kaynaklarda Zeva'idü İbn Mace 'ale'lKütübi'l- .IJ.amse adıyla da zikredildiği
için Brockelmann bunu iki ayrı kitap olarak tanıtmaktadır (GAL Suppl., II. 72) .
MişbôJ:ıu 'z- zücace Müsa Muhammed
Ali-İzzet Ali Atıyye tarafından iki cilt halinde Kahire'de (ts .). Kemal Yüsuf el-Hüt
tarafından yine iki cilt halinde Beyrut'ta (1986) basılmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde eserin müellifi meçhul bir
de haşiyesi bulunmaktadır (Hafıd Efendi, nr. 35, 268 var ak). 2. Fe va' idü (Ce va·
hirü) '1 -münteJ:ü li-zeva 'idi'l-BeyhaJ:ü.
Beyhaki'nin es- Sünenü '1- kübra 'sında
olup Kütüb-i Sitte'de bulunmayan hadisleri bir araya toplayan bu eserin, müellifin kendi hattıyla yazılmış ll ve lll.
ciltleri Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Hadis. nr. 357) bulunmaktadır (Zirikli, ı. 104).
3. İtJ:ıatü ·ı- .IJ.ıyere bi- zeva 'idi ·ı - mesanidi'l- 'aşere. İtJ:ıafü's-sadeü'l-mehe
re adıyla da anılan kitap Tayalisi, Müsedded, Humeydi, İbn Ebü Ömer, İshak
b. Rahüye, Ahmed b. Menl', İbn Ebü Şey
be, Abd b. Humeyd, Haris b. Ebü üsame ve Ebü Ya'la el-Mevsıll'nin müsnedlerinde olup Kütüb-i Sitte'de bulunmayan hadisleri toplamaktadır. İtJ:ıafü'l-.IJ.ı-

yere ile Büsiri'nin hacası İbn Hacer'in
el-Metalibü'l- 'aliye adlı zevaidinin kaynakları tamamen aynıdır. Müellif 823
(1420) yılında tamamladığı bu eserini
daha sonra senedierini · zikretmeksizin
ihtisar etmiş, onu da 832'de (1429) bitirmiştir. 4. TuJ:ıietü '1- J:ıabfb li'l- J:ıabib
bi'z-zeva'id 'ale't-Tergib ve't-terhfb.
Büsiri bu eserini İtJ:ıaiü'l-.IJ.ıyere'den ve
Deyleml'ye ait Müsnedü'l-Firdevs'in zevaidinden deriemiş ve Münzirl'nin et-Tergib ve't-terhfb adlı eserine zeyil olarak
kaleme almıştır. Ancak eseri tertip ederek temize çekmeye imkan bulamadan
vefat etmiştir. TuJ:ıietü'l-J:ıabib'i daha
sonra oğlu t emize çekerken çok hata
yapmıştır (bk. Brockelmann, ll, 72).
BİBLİYOGRAFYA:

Büsiri Ahmed b. Ebü Bekir, Mişbahu 'z.züca·
ce (nşr. Müsa Muhammed Ali - izzet Ali Atıy
ye), Kahire, ts., 1·111; İbn Hacer, inba'ü'l-gumr,
VIII, 431·432; İbn F'ehd ömer b. Muhammed,
Mu 'cemü'ş-şüya!J. (nşr. Muhammed ez-Zahi).
Riyad 1402/1982, s. 55·56; Sehavi, eçl·Qav'ü'llami', I, 251-252 ; Süyüti, Hüsnü'l - muJ:ıaçla
ra, I, 363; İbnü'I-İmact, Şe?erat, VII, 233·234;
Brockelmann, GAL Suppl., I, 618 -619; ll, 71·
72; lzaf:ıu'l-meknan, ı, 17, 245; Sezgin, GAS,
I, 148; Kehhale, Mu'cemü'l·mü'elli{fn, 1, 175;
Zirikli, el-A'lam (Fethullah).l, 104.
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Ebu Abdiilah Şerefüddln
Muhammed b. Said b. Hammad
b. Muhsin el-Buslrl
(ö. 695/1296 (?])
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Hz. Peygamber için yazdığı kasidelerle
üne kavuşan şair.
1
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608'de (7 Mart 1212) YukaBehnesa şehrine bağlı Behşim'de doğdu. Kaynaklara göre Serberi
asıllı olup Fas'taki Hammad Kalesi'nde
Habnunoğulları diye tanınan bir aileden
gelmektedir (Safedi. III, 106). Nisbelerinden birinin Sanhaci olması da onun aslen Mağribli olduğunu göstermektedir.
rı Mısır'da

