
BÜSELiK 

karnın yapısında da yer alır. Bunlardan 
acem- büselik, arazbar- büselik, bayatı
büseli k, bayati- araba n- büselik, büselik
aşiran, evç- büselik, gerdaniye- büselik, 
hicaz- büseli k, hicazkar-büseli k, hi sar
büselik, mahur- büselik, muhayyer- bü
selik, neva- büselik, saba- büselik, şeh
naz- büselik, tahir- büselik kendi adını 

taşıyan birleşik makamlardır. Büselik is
mi kullanılmayan, ancak bünyesinde, ye
rinde veya şed (transpoze) olarak büse
lik dörtlü veya beşiisi bulunduran niha
vend, sultaniyegah, ferahfeza vb. ma
kamlar da vardır. 

Büselik makamına örnek olarak Itrl'
nin, "Her gördüğü periye gönül mübte
la olur" mısraı ile başlayan hafif usulün
deki bestesi, Sultan lll. Selim'in, "Bir pür
cefa · hoş dilberdir" mısraı ile başlayan 
yürük aksak şarkısı ve İsmail Dede Efen
di'nin din dışı sahadaki ilk bestesi olan 
ağır aksak semai usulündeki, "Zülfünde
dir benim baht-ı siyahım" mısraı ile baş
layan şarkısı gösterilebilir. 
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BÜSİRİ, Ahmed b. Ebô Bekir 
( (.).)::"",:ll J.;ı$.1 ıY. ...,..ı ) 
Ebü'l-Abbas Şihabüddln 

Ahmed b. Ebi Bekr b. İsmail el-Buslrl 
(ö. 840/1436) 

Zevaid kitapları teliftyle tanınan 
Mısırlı muhaddis. 

762 ( 1361) yılında Mısır 'ın batı yöre
sindeki Ebü Sir'de doğdu. Ömer b. isa'
dan hafızlık yaptı ve kıraatini geliştirdi. 
Hocasının teşvikiyle Kahire'ye gitti. Ora
da fıkıh ve nahiv okudu. İzzeddin b. Ce
maa, Bulkini, Zeynüddin el-lraki, Nüred
din el-Heysemi ve yaşça kendisinden kü
çük olan İbn Hacer el-Askalani gibi mu
haddislerin derslerine devam etti. Ho
cası 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 sebebiy
le sakin bir hayat içinde Kur'an okuyup 
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ibadet etmeyi pek sever, insaniardari 
uzak kalmayı tercih ederdi. Bundan do
layı hadis rivayetinden çok hadis kitap
larıyla meşgul olmuştur. Çağdaşları onun 
hadiste bir otorite olmadığını da kayde
derler. 

Eserleri. Büsiri'nin en tanınmış eserle
ri zevaid* konusundaki kitaplarıdır. 1. 
MişbôJ:ıu'z-zücace if zeva 'idi İbn Ma
ce. İbn Mace'nin es-Sünen'inde bulun
duğu halde kütüb-i hamse*de yer al
mayan hadisleri ihtiva eder. Büsiri Sü
nen-i İbn Mace'deki hadislerin sened
Ierini sağlamlık açısından değerlendir
miş, ancak haklarında farklı görüşler bu
lunan senedieri değerlendirmeye tabi 
tutmamıştır. Muhammed Fuad Abdülba
ki İbn Mace'nin es-Sünen'ini neşreder
ken Büsiri'nin bu eserindeki değerlen
dirmelerden faydalanmıştır. Eser bazı 

kaynaklarda Zeva'idü İbn Mace 'ale'l
Kütübi'l- .IJ.amse adıyla da zikredildiği 

için Brockelmann bunu iki ayrı kitap ola
rak tanıtmaktadır (GAL Suppl., II. 72) . 
MişbôJ:ıu 'z- zücace Müsa Muhammed 
Ali-İzzet Ali Atıyye tarafından iki cilt ha
linde Kahire'de (ts.). Kemal Yüsuf el-Hüt 
tarafından yine iki cilt halinde Beyrut'
ta (1986) basılmıştır. Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde eserin müellifi meçhul bir 
de haşiyesi bulunmaktadır (Hafıd Efen
di, nr. 3 5, 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 ha
disleri bir araya toplayan bu eserin, mü
ellifin kendi hattıyla yazılmış ll ve lll. 
ciltleri Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Ha
dis. nr. 357) bulunmaktadır (Zirikli, ı. 104). 
3. İtJ:ıatü ·ı- .IJ.ıyere bi- zeva 'idi ·ı - mesa
nidi'l- 'aşere. İtJ:ıafü's-sadeü'l-mehe
re adıyla da anılan kitap Tayalisi, Mü
sedded, Humeydi, İbn Ebü Ömer, İshak 
b. Rahüye, Ahmed b. Menl', İbn Ebü Şey
be, Abd b. Humeyd, Haris b. Ebü üsa
me ve Ebü Ya'la el-Mevsıll'nin müsned
lerinde olup Kütüb-i Sitte'de bulunma
yan hadisleri toplamaktadır. İtJ:ıafü'l-.IJ.ı-

nı m 

yere ile Büsiri'nin hacası İbn Hacer'in 
el-Metalibü'l- 'aliye adlı zevaidinin kay
nakları tamamen aynıdır. Müellif 823 
(1420) yılında tamamladığı bu eserini 
daha sonra senedierini · zikretmeksizin 
ihtisar etmiş, onu da 832'de (1429) bi
tirmiştir. 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 ze
vaidinden deriemiş ve Münzirl'nin et-Ter
gib ve't-terhfb adlı eserine zeyil olarak 
kaleme almıştır. Ancak eseri tertip ede
rek 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). 
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BÜSİRİ, Muhammed b. Said 
( (.).)'.:""_,:ı 1 .!.:!- ıY. .......... ) 

Ebu Abdiilah Şerefüddln 
Muhammed b. Said b. Hammad 

b. Muhsin el-Buslrl 
(ö. 695/1296 (?]) 

Hz. Peygamber için yazdığı kasidelerle 
üne kavuşan şair. 

_j . 

1 Şewal 608'de (7 Mart 1212) Yuka
rı Mısır'da Behnesa şehrine bağlı Beh
şim'de doğdu. Kaynaklara göre Serberi 
asıllı olup Fas'taki Hammad Kalesi'nde 
Habnunoğulları diye tanınan bir aileden 
gelmektedir (Safedi. III, 106). Nisbelerin
den birinin Sanhaci olması da onun as
len Mağribli olduğunu göstermektedir. 



Babası tarafından Büsirli olduğu için Bü
siri, annesi tarafından da Delaslı oldu
ğu için Delasi nisbeleriyle anılmaktadır. 
Bazan da bu iki kelimenin birleşmesiyle 
meydana gelen Delasiri nisbesini kulla
nır. 

Ailesiyle birlikte Delas'a yerleşen Bü
sirfnin gençlik yılları burada geçti. Tah
sili hakkında ayrıntılı bilgi yoksa da ge
leneğe göre o da ilk öğrenimi sırasında 
Kur 'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmalıdır. 

Daha sonra Kahire'ye giderek Şeyh Ab
düzzahir Mescidi'ndeki derslere katıldı. 
Burada İslami ilimierin yanı sıra dil ve 
edebiyat tahsil etti. Özellikle hadis ve si
yerle meşgul oldu. Yahudi ve hıristiyan
lara karşı yazdığı reddiyelerden onun 
Tevrat ve İncilleri incelediği anlaşılmak
tadır. Kendisine hisbe* teşkilatında gö
rev verilmek istendiyse de, "Ben çarşı 

pazar işlerinden anlamam· diyerek ka
bul etmedi. Bir müddet vezir Zeyneddin 
Ya'küb b. Zübeyr'in yanında çalıştı, fa
kat hamisi bu görevden alının ca ( 1261) 
Bilbis'e gitmek zorunda kaldı. Orada 
kendisine maliye işlerinde katiplik ve 
muhasiplik görevi verildi. 1265 yılında 
adiiye teşkilatında bazı değişiklikler ya
pan ei-Melikü'z-Zahir ı. Baybars'a yaz
dığı bir kasideden onun bu tarihte Ka
hire'de bulunduğu, dolayısıyla Bilbis'te
ki görevinin uzun sürmediği anlaşılmak
tadır. Yine bu dönemde küçük yaştaki 
çocukların Kur'an-ı Kerim'i okuyup ez
berlemeleri için Kahire'de bir mektep 
(küttab) açtığını, fakat beklediği ilgiyi gö
remediği için burayı kapatarak el-Ma
hall~ şehrine gittiğini şiirlerinden anla
mak mümkündür. Büsiri, dönemin vali
si tarafından kendisine bağlanan aylı

ğın hıristiyan memurlarca kasten geç 
ödendiğini, hatta bazan aylar geçtiği hal
de ödeme yapılmadığını şiirlerinde an
latır ve bu sebeple olanları acı bir şekil
de hicveder. ei-Mahalle'de bulunduğu 
sırada bacağının kınldığı ve bundan son
ra Seha'ya gittiği yine şiirlerinden anla
şılmaktadır. Her ne kadar Brockelmann 
( GAL, I, 264-267) Büsiri'nin on yıl Kudüs'
te yaşadığını, sonra Medine'ye, oradan 
da Mekke'ye giderek on üç yıl orada ika
met ettiğini ve bu süre zarfında Kur'an-ı 
Kerim öğretimiyle meşgul olduğunu söy
lüyorsa da klasik kaynaklarda bu bilgi
ler mevcut değildir. 

Büsiri'nin Şazeli tarikatının kurucusu 
Ebü'l- Hasan eş- Şazelfye intisap ettiği 
bilinmektedir. Nitekim şeyhin ölümü üze
rine yerine geçen Ebü'I-Abbas Ahmed 
ei-Mürsf'ye hitaben yazdığı 142 beyitlik 
"dal" redifli bir mersiyede onun zama-

Büsiri 
Camii

lskenderive 1 
Mısır 

nın kutbu ve imamı olduğunu söyler. 
Hatta ünlü mutasawıf İbn Ataullah ei
İskenderi ile birlikte şeyhin en gözde 
müridi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
İbn Ataullah ilahi aşk temasını işlerken 
Büsiri Peygamber sevgisini terennüm 
ediyordu. 

Kısa boylu olan ve zayıf nahif bir bün
yeye sahip bulunan Büsiri'nin hayatı sı
kıntılar içinde geçmiştir. Gerek çocukla
rının çok ve karısının hırçın oluşu, ge
rekse mesai arkadaşlarının yolsuzlukları 
onun için daima huzursuzluk kaynağı ol
muştur. Hak söz konusu olunca son de
rece titizlik gösteren şair bu anlayışın
dan ötürü uzun süre aynı işte kalama
mıştır. Hayatının sonlarına doğru felç 
olan Büsirf. rivayete göre Hz. Peygam
ber için yazdığı bir kaside sayesinde bu 
hastalıktan kurtulmuş ve uzunca bir 
ömürden sonra seksen küsur yaşların
da İskenderiye'de vefat etmiştir. Ölüm 
tarihi kaynaklarda farklı olarak yer al
maktadır. Mesela İbn Şakir ei-Kütübfye 
göre 696 ( 1296-97), Süyütfye göre 695 
(1295-96). Katib Çelebi'ye göre ise 694'
tür ( 1294-95). Her ne kadar Makrizi onun 
Kahire'deki Mansüri Hastahanesi'nde öl
düğünü, ayrıca Mağribli bir seyyah olan 
Ayyaşide 1073'te (1662-63) Kahire'de 
imam Şafii'nin kabrine yakın bir yerde 
Büsiri'nin mezarını ziyaret ettiğini söylü
yorsa da bu doğru değildir. Çünkü onun 
kabri İskenderiye'de sahile yakın, kendi 
adıyla anılan caminin içindeki sağ mak
sürededir. Herhalde adı geçen müellif
ler 598'de (1201) ölen Ebü'I-Kasım Hi
betullah b. Ali el- En sari el- Hazreel ei
Manastıri ile Büsiri'yi birbirine karıştır
mışlardır. Çünkü Hibetullah, ei-Manas
tıri nisbesiyle anıldığı gibi ei-Büsiri nis
besiyle de anılmaktadır. 

Eserleri. Büsiri'nin eserlerinin tama
mına yakını manzum olup çoğu Hz. Pey-
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gamber hakkında yazılan kasideLerden 
ibarettir. Şiirleri yapı ve üslüp bakımın
dan son derece sağlam ve liriktir. Edebi
yat tarihçileri, onun şiirlerinin çağdaşları 
olan Yahya b. Abdülazim ei-Cezzar 
(ö 679/ 1280) ile Ömer b. Muhammed 
e1-Verrak ' ın (ö. 695 / 1296) şiirlerinden 

daha mükemmel olduğunu söylerler (bk. 
SüyütT, I, 273). 1. Kaşidetü'l-bürde*. Sa
mimi bir Peygamber aşığı olan Büsiri'yi 
şöhretin zirvesine ulaştıran şiiri , hayatı

nın sonlarına doğru felçli olduğu bir sı
rada yazdığı rivayet edilen bu kasidedir. 
160 beyitten ibaret olan ve bir çok defa 
basılan kasideye şair el-Kevdkibü'd
dürriyye ii medl:zi l]ayİl '1- beri yy e adı
nı verdiği halde sonradan Kaşidetü '1-
bürde olarak üne kavuşmuştur. 2. Di
vanü'l-Bı1şiri. Büsiri aslında şiirlerini bir 
divanda toplamış değildir. İslami edebi
yarta onun Kasidetü'1-bürde ile e1-Ka
sidetü'1-hemziyye'sinin dışında kalan 
şiirlerine pek önem verilmediği anlaşıl
maktadır. Darü'l- kütübi'l- Mısriyye'de 
bulunan sonraki bir döneme ait divanın 
iki nüshası (Edeb, nr. 23 11 ; Teymüriyye, 
Şi'r. nr. 826) Büsiri'nin bütün şiirlerini ih
tiva etmemektedir. Muhammed Sey
yid Kilani divan üzerinde bir mastır tezi 
hazırlamış ve başka kaynaklardan bula
bildiği şiirleri de ilave ederek eseri ya
yımlamıştır (Kahire 1374 / 1955). 3. el-Ifa
şidetü'l-hemziyye* ii medhi'n-nebe
viyye. ~aşidetii'l-bürde'den sonra şa
irin en meşhur eseri olan 455 beyitlik bu 
kasidenin diğer adı Ümmü'1-~ura ii 
medl].i l]ayri'l- veril ' dır. Kaside gerek 
müstakil olarak gerekse şiir mecmuaları 
içinde birçok defa basılmıştır. 4. ~ul]

rü '1- me cad ii vezni Biinet su cad. 204 
beyitten oluşan bu kaside meşhur şair 
Ka'b b. Züheyr'in "lam" redifli kasidesi
ne nazire olarak yazılmıştır (bk. Dfva

nü'l-Büşfrf, s. 172-1 85). 5. e1-Mui]rec 
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ve'l-merdudeale'n-naşô.rô. ve'l-yehud. 
Yahudilik ve Hıristiyanlığa reddiye ola
rak yazılan 284 beyitlik bu kasidede şair, 
şiirle ifade edilmesi güç olan meseleleri 
nesir halinde yazarak aralara serpiştir
diğinden bu eser nazım- n esir karışımı 
olup başarıli bir reddiye sayılmaktadır 
(b k. Dfuanü 'l·BQsfr~ s. 127- 171 ). 6. el-Ka
şfdetü1-mugariyye fi's-şalô.ü 'ald {ı~y
ri'l-beriyye. Otuz dokuz beyitten ibaret 
olan bu kasideye hemen hemen bütün 
evrad mecmualarında rastlamak müm
kündür (bk. Dfuanü'l·Büşfr~ s, 224 -226). 
7. Ta~dfsü'l-Ijarem min tednisi'g-ga
rem. Doksan sekiz beyitten oluşan bu 
kaside, 1256 yılında Medine-i Münewe
re'de çıkan ve Ravza -i Mutahhara ile 
Hücre-i Saadet'in yanmasına sebep olan 
yangın dolayısıyla yazılmıştır. Şair bu ka
sidesini Ümmü'n-nô.reyn künyesiyle de 
anmaktadır (bk. Dfuanü'l·Buşrr~ s. 63-69). 
Büsiri'nin ayrıca el-Kasidetü'l-{ıamriy
ye, et- Tevessül bi'l-Kur , dn, el-](asi
detü'l- Yô.,iyye, el-Lô.miyye fi medhi'n
nebeviyye, el- L ô.miyyetü '1- ulô. adlı 

eserleri de vardır (bk. Brockelmann, GAL 
Suppl., I, 470-472) 

Bunlardan başka devlet büyüklerine 
yazdığı kasideleri ve o dönemde Mısır'
daki sosyal ve ahlaki hayatı eleştirdiği 
birçok şiiri bulunmaktadır. 
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BU SRA 
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Hz. Muhammed'in 
peygamber olmadan önce 

iki defa gittiği 
Suriye' deki tarihi şehir. 

_j 

Busra (Bozrah ), Suriye 'nin güneyinde 
Yermük nehrinin kaynağına yakın bir 
yerde Cebel-i Dürüz'ün (Cebel-i Arab) ba
tı yamacında, denizden 850 m. yüksek
likte verimli bir ovada kurulmuştur. Bu
günkü Ürdün-Suriye sınırının 30 km. ka
dar kuzeyinde, bağlı bulunduğu Der'a'
riın (eski ad ı Ezriat) 41 km. güneydoğu
sunda ve Şam'ın 141 km. güneyinde yer 
alır. Çeşitli kaynak, kitabe ve paralarda 
adı Busra. Bostra. Bassara ve Bosora ola
rak geçmekte, Osmanlı Devleti zamanın
da ise ırak'ta aynı ismi taşıyan diğer bir 
yerleşim merkeziyle karıştınlmaması için 
Eski Şam veya Eski Şam Busra adıyla 
anıldığı görülmektedir. Şehrin ismine ilk 
defa lll. Tutmasis'in (m .ö. 1504- 1450) şe

hirler listesinde ve ei-Amarna arşivinde 
(m.ö. XIV. yüzyıl) Buzruna şeklinde rast
lanır. Bu isim, milattan önce 175-135 yıl
ları arasındaki olayları anlatan ve milat
tan önce 100 yıllarında yazılmış olduğu 
kabul edilen ı. Makkabiter kitabında da 
görülmektedir (5 1 26, 28) 

Bütün bölgeye hakim olan coğrafi ko
numu dolayısıyla büyük bir stratejik öne
me sahip olan şehir, Romalılar'ın önün
de tutunamayan Nabatiler'in başşehir
leri Petra'yı terketmeleri üzerine bu dev
letin merkezi oldu ve Roma hakimiye
tinden sonra da burada Nabati dili ko
nuşulmaya devam etti. Roma imparato
ru Trajanus'un emriyle Suriye Valisi Cor
nelius Pal ma tarafından 106 yılında Na
batiler'den alınarak Arabistan eyaletinin 
merkezi ve üçüncü Kyrene (Cyrenaica) 
lejyonunun karargahı haline getirildi: 
ayrıca bazı eserlerin ilavesiyle yeniden 
imar edilen şehre Nova Trajana Bostra 
adı verildi. imparator Marcus Aurelius 
zamanında (161-180) surları bedevilere 
karşı tahkim edildi ve idari yapısı ile hal
kına uygulanan vergi usullerinde ciddi 
değişiklikler yapılarak önemli bir tica
ret merkezi olması sağlandı. O dönem
de Busra panayın Eyle- Petra yoluyla Kı
zıldeniz'den ve San'a- Necran- Ta if-Mek
ke- Medine-Hicr-Te bük- Petra (veya Am
man) yoluyla da Hint, Çin ve Yemen'den 
gelen malların satıldığı önemli bir pazar 
olmuştu ve Urfa, Antakya, Akdeniz sahil
leri, Hire ve Basra körfezine giden kervan-

lar buradan geçiyordu. Severus Alexan
der (222-235) şehrin statü"sünü "colonia" 
seviyesine çıkarttı : daha sonra ise Sus
ra'da doğan ve bu sebeple lakabı "Arap" 
olan Marcus Julius Philippus (244-249) 
şehre "metropolis" unvanını verdi ve bu
rada adına para bastırdı. Büyük Constan
tinus zamanında (306-337) önce pisko
posluk merkezi haline getirilen şehir da
ha sonra Antakya patrikliğine bağlana
rak Arabistan başpiskoposluğunun mer
kezi yapıldı ve bölgede Hıristiyanlığın ya
yılmasında önemli bir rol oynadı. Busra 
ve diğer Arap topraklarının Roma impa
ratorluğu 'na ilhak edilmesinden sonra
ki birkaç asırlık döneme "Busra devri " 
denilmiştir. Suriye ve Havran bölgesi hal
kı, Nabatiler'in yıkıldığı ve Busra'nın Ro
ma imparatorluğu sınırları içine alındığı 
yılı "Busra takvimi" adı ile tarih başlan
gıcı yapmışlardır. 22 Mart 1 06 miladi 
tarihinde başlayan bu takvim, Havran'da 
bulunan imruülkays' ın mezar kitabesin
de ölüm tarihi olarak kullanılmıştır. 

Kuruluşundan beri bazı yahudi toplu
luklarının da yaşadığı Arap şehri Bus
ra 'ya, Yemen'deki setierin yıkılmasından 
sonra zaman zaman başka Arap kabile
leri de gelip yerleşmişlerdir. Busra Gas
saniler'in de merkezi olmuş, Gassani 
emirleri ve Bizans döneminde tayin edi
len Arap asıllı valiler şehrin ünlü. pana
yırından Bizans adına vergi toplamışlar
dır. 

Cahiliye devrinde Busra, Kur'an - ı Ke
rim'de temas edildiği gibi (bk. Kureyş 

106/ 1-4), kışın güneye, yazın kuzeye gi
den Kureyş kervanlarının çok sık ziya
ret ettikleri Gazze, Eyle ve Ezriat gibi 
kuzey şehirlerinden biri idi. Bundan do
layı Kureyşli tacirler burayı çok yakından 
tanırlardı. Nitekim bu devirdeki Arap şi
irlerinde Dımaşk'tan çok Busra'nın zik
redildiği görülmektedir. Hz. Muhammed 
bi'setten önce iki defa Busra'ya gitmiş
tir. Dokuz veya on iki yaşında iken am
cası Ebu Talib ile gittiği ilk seyahat sı
rasında, Busra'da bir manastırda yaşa
yan rahip Bahfra onu görmüş ve kendi
sinin peygamber olacağını söylemiştir. 

İkinci seyahatini ise yirmi beş yaşında 
Hz. Hatice'nin kervanını yönetirken yap
mıştır. Bu seyahati sırasında konakladı
ğı yeri farkeden rahip Nestüra kendisi 
hakkında, "Bu ağacın altına peygamber
den başkası inmedi" demiştir (İbn Sa'd, 
1, 130). İbn BattQta, hacıların Dımaşk'tan 
ayrıldıktan sonra küçük bir şehir olan 
Busra'ya gittiklerini ve geride kalanla
rın kafileye yetişebilmeleri için orada 


