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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 
( i.S..)""';) 

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 



dört gün beklemelerinin adet olduğunu 
belirttikten sonra, Hz. Peygamber'in Hz. 
Hatice adına ticaret için buraya geldi
ğinde devesinin çöktüğü yere büyük bir 
cami yapılmış olduğunu ve Havran böl
gesi halkının camiyi ziyaret ettiğini ya
zar. Camiu Mebreki'n-naka adlı bu ca
minin inşa sebebi olarak, Suriye'ye (Şam) 
gönderilen Kur'an-ı Kerim'in ilk nüsha
sını taşıyan devenin burada çöktüğü ve 
nüshanın burada muhafaza edildiği ri
vayeti de bulunmaktadır. 

Bizans ve Sasanf imparatorlukları ara
sındaki büyük savaş (613 veya 614) Ez
riat ile Busra'da vuku bulmuş ve Busra 
bu savaşta tahrip edilmişti. Savaşın ne
ticesi Mekke'deki müslümanlarla müş
rikler arasında da tartışılmış ve ROm sü
resinin ilk ayetleri bu sırada nazil ol
muştur. Bu sürenin 3. ayetindeki ..... en 
yakın bir yerde ... " ibaresinin Busra ve 
Ezriat'a işaret ettiği rivayet edilmektedir 
(TaberT, Cami u'l·beyan, XXJ, 13; a.mlf .. 
Tarih, 1, 1007) 

Hz. Peygamber, bazı devlet başkanla

rını İslamiyet' e davet için yazdırdığı mek
tuplardan birini de Bizans imparatoru 
Herakleios'a verilmek üzere Dihye b. Ha
life ile Busra valisine göndermiş ve on
dan bu mektubu kaysere ulaştırmasını 
istemişti; Busra valisi de mektubu o sı
ralarda Hıms'ta bulunan Herakleios'a 
yollamıştı. Hz. Peygamber Busra emirine 
de İslamiyet'e davet için Haris b. Umeyr 
ile ayrı bir mektup göndermiş, ancak 
bu elçi MOte'de öldürülmüştü . Kaynak
lar, Hz. Peygamber'in Busra'ya gönder
diği elçinin öldürülmesini MOte Savaşı'
nın sebebi olarak kaydederler. Hicret
ten sonra da müslümanların ticaret için 
Busra'ya gitmeye devam ettikleri bilin
mektedir. Nitekim Hz. EbO Bekir. ResO
Iullah'ın vefatından önce Bedir Gazvesi'
ne iştirak etmiş olan iki sahabi ile bir
likte ticaret için Busra'ya gitmiştir. Hz. 
Peygamber'in hadislerinde bazı mesa
felerin açıklanması için Busra'nın kul
lanıldığına şahit olunmaktadır. Mesela 
cennetin kapısının genişliği dile getiri
lirken iki kanadının arasının Mekke ile 
Busra'nın arası kadar geniş olduğu (Bu
harf. "Tefsir", 171 5 ; Müslim, "İman", 327) 
söylenmiş, kıyamet alametleri zikredi
lirken de Hicaz'da çıkacak bir ateşin Sus
ra'daki devenin boynunun görülmesini 
sağlayacağı (Müsned, V, 144 ; BuharT, "Fi
ten", 24; Müslim, "Fiten", 42) bildirilmiş
tir. 

Busra, Halife Hz. EbO Bekir'in emri 
üzerine Halid b. Velid tarafından kısa 

süren bir muhasaradan sonra 13 (634) 
yılı başlarında barış yoluyla alınmıştır. 

Emevfler zamanında Dımaşk'ın başşe
hir olmasıyla birlikte Busra ·nın önemi 
azalmaya başlamış ve bu durum Abba
sfler döneminde de devam etmiştir. EbO 
Ganim idaresindeki Karmatiler, 906 yı
lından sonra diğer Suriye şehirleri yanın
da Busra'yı da işgal ve tahrip etmişler
dir. 988 tarihinden itibaren Fatımiler'in 
idaresine giren şehir, Selçuklu emirle
rinden Atsız b. Uvak tarafından 1071 yı
lında Selçuklu Devleti'ne bağlanmıştır. 

Haçlı seferleri sırasında önemli bir uç 
merkezi haline gelen Busra kale ile tah
kim edilmiş ve şehre kuwetli bir askeri 
birlik yerleştirilmiştir. 1147 yılında Sus
ra Emfri Altıntaş, Dımaşk Atabegi Muf
nüddin Üner'e kızıp şehri Kudüs Kralı lll. 
Baudouin'e vermek istemiş ancak bu hı
yanet gerçekleşmemiştiL Busra 117 4'te 
Selahaddin-i EyyObfnin idaresine geçti. 
Selahaddin-i EyyObf Haçlılar'ın hücum
larından daha iyi korunabilmesi için şeh
ri tahkim ve ayrıca imar etti. Nitekim 
Kudüs Kralı IV. Baudouin 1182 yılında 
Havran ve Busra dolayiarını yakıp yık

mış, fakat Busra şehrine bir şey yapa
mamıştır; · esasen şehir bir daha hıristi
yanların· eline hiç düşmemiştir. Moğol
lar'ın Suriye'yi işgalleri sırasında diğer 

kale ve şehirler gibi Busra da tahrip edil
miştir. Ancak Memlük Sultanı Baybars 
Moğol işgalinden (1261) sonra şehri kur
tarmış ve iman için buraya Mısır'dan us
talar göndermiştir. 

Busra Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti
ne geçtiği sıralarda Havran bölgesinin 
merkezi değildi. Yavuz Sultan Selim Mü
zeyrib 'de bir kale yaptırdı ve bölgenin 
idari merkezini oraya nakletti. Busra, 
Şam vilayetine bağlı Havran livasına da
hil birkaç yüz hanelik, Eski Şam adı ile 
bilinen ve Şam beylerbeyine belli bir mik
tar vergi veren bir köy haline geldi. Ev-

Tarihi Busra şeh rinden bir görünüş 

BU SRA 

liya Çelebi Busra'nın 300 haneli ve cami
li marnur bir köy olduğunu söyler. Ana
dolu'da yaşayan bazı Türkmen aşiret
leri kışı geçirmek üzere Busra 'ya gelir
ler ve baharda tekrar yerlerine dönerler
di. Busra'da. sahabi Mikdad b. Esved'in 
soyundan gelen ve kendilerine Mikda
diyye denilen büyük bir aile yaşıyordu. 
Bu ailenin Osmanlı Devleti ve bilhassa ll. 
Abdülhamid nezdindeki itibarı sebebiy
le Hicaz demiryolu inşa edilirken Müzey
rib - Busra arası tali bir hat ile uzatıl

mıştır. 

Roma- Bizans döneminden kalma sur
lar, müslümanlar tarafından kaleye çev
rilen tiyatro. hipodrom, halkın babü' l
kandil dediği iki zafer takı, üç hamam. 
bir saray, bir katedraı. üç kilise. rahip 
Bahfra'ya izafe edilen bir bazilika, büyük 
bir çarşı ve içinde deniz savaşı oyunları
nın tertip edildiği çok büyük bir havuz 
başta olmak üzere birçok tarihi yapı ve 
yapı kalıntısına sahip bulunan Busra is
lam eserleri bakımından da çok zengin
dir. Em eviler zamanında 102 (720-21) 

yılında yapılmış olan ve Busra halkının 
Camiu'l-aros dediği ei-Camiu'I-Ömerl. 
günümüze kadar ayakta kalabilen en 
eski cami örneklerinden biridir. Cami bir
kaç defa tamir edilmiş, bazı değişiklik- · 
lere uğramış ve doğu tarafına EyyObiler 
zamanında bir hamam yapılmıştır. Ca
miu'I-Hızır diye bilinen diğer bir cami 
1133 yılında Emir Gümüştegin tarafın
dan yaptırılmış olup bir dehlizle geçilen 
dört köşe minaresinin büyük bir kısmı 
yıkıktır. Şehrin güney tarafında bulunan 
Camiu Mebreki'n-naka'ya bitişik olan bir 
medrese 1136 yılında inşa edilmiştir. 

Emir Mufnüddin Üner 1147'de Busra Ka
lesi'ne büyük bir burç yaptırmıştır. Haç
lılar'ın saldırılarından korunmak için özel
likle EyyObiler zamanında bu kaleye sur 
ve burçlarla bir sarnıç ve bir mescid ila
ve edilmiştir. 1202 yılında EyyObf hüküm
ctarı 1. ei-Melikü'I-Adil tarafından bir iç 
kaleye çevrilen Roma tiyatrosunu orta
ya çıkarmak maksadıyla yapılan çalış

malar sırasında bu ilavelerin bir kısmı 
yıkılmıştır. Çarşı ise varlığını Xl. yüzyıla 

kadar korumuştur. Aslı Roma - Bizans 
eseri olan ve müslümanlarca tamir edile
rek Birketü'l-hac adı verilen 122 X1SS m. 
ebadında, 8 m. yüksekliğindeki taştan 
yapılmış sarnıç da günümüze kadar ulaş
mıştır (Busra'daki islam eserlerinin inşa 

ve tamir tarihlerini gösteren kitabeler için 
bk. Kervran v.dğr, s. 29). 

Busra bugün Suriye'nin önemli bir ta
hıl. sebze ve meyve merkezi olup buğ-
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day ve üzümü yanında hayvancılığı ile 
de meşhurdur. Roma~ Bizans ve İslam 

devirlerinden kalan eski eserleri saye
sinde XIX. yüzyılın başından beri turis
tik bir yer haline gelmiştir. Bugünkü nü
fusu 5000 civarındadır. 

Ayrıca Bağdat yakınlarında Busra adı
nı taşıyan bir de köy bulunmaktadır. 
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Lübnanlı eğitimci ve sözlük yazarı. 

_j 

Aslen Kuzey Lübnanlı Maranı bir aile
ye mensuptur. Bu aile Araplar arasında 
muhtelif sahalarda uyanışın öncülüğünü 
yapmıştır. Kültür seviyesi yüksek olan 
aile mensupları özellikle eğitim, basın ve 
edebiyat alanlarında görev almış, Arap 
diline büyük hizmetlerde bulunmuş, mo
dern sözlükler ve ansiklopediler yayım
lamışlardır. 

Abdullah b. MlhaTI Beyrut'un Dibbiye 
kasabasında doğdu. Butrus el-Bustanr
nin Beyrut'ta kurmuş olduğu el-Medre
setü'l-vataniyye'de Nasrf el-Yazrcr ve Yu
suf el-Esir gibi ünlü kişilerin yanında ye
tişti. Bir süre İskender Arnman ile Kıb
rıs'ta Cüheynetü1-al]bdr adlı bir dergi 
çıkardı. Osmanlı hükümeti bu derginin 
ülkeye girmesini yasaklayınca dergiyi 
kapattılar. Daha sonra Beyrut'ta Medre
setü'l-hikme ve el-Medresetü'l-bıtrlyer
kiyye'de Arapça öğretmenliği yaptı . Bu
rada etrafında şair, yazar ve ediplerden 
seçkin bir grup topladı. el - Mecmau' l
ilmiyyü'l-Arabl bi-Dımaşk üyeliği ile el
Mecmau'l- ilmiyyü'l-Lübnan! geçici baş
kanlığında bulunan Abdullah el-Bustanr 
Beyrut'ta öldü. 

Eserleri. 1. el-Bustan. Abdullah el-Bus
tanl, kendisini şöhrete kavuşturan bu 
Arapça sözlüğün mukaddimesini yaza
madan öldüğü için eserin kaynakları 

Abdullah 
b. MThail 
ei-Bustanl 

hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak ki
tabı tanıtan Hüseyin Nassar, müellifin 
Butrus el-Bustanf'nin Mulfitü'l-Mu.J:ıit'i
ni esas aldığı için el-Bustan'ın gerek 
tertip gerekse muhteva bakımından on
dan pek farkı olmadığını ifade etmek
tedir (el·Mu'cemü ' l· 'Arabf, II, 726-727). 
XIX. yüzyılın ikinci yarısından günümüze 
kadar yazılan birçok sözlükte olduğu 

gibi Abdullah ei-Bustanr de Zemahşe
rT'nin Esasü'l-belaga'sındaki usule uya
rak el-Bustôn 'da kelimeleri "hemze"
den "ya"ya kadar köklerinin birinci, ikin
ci, üçüncü harflerine göre sıralamış, tü
revleri de bu köklerin altında toplamış
tır. Her maddeyi kendi arasında fiil, isim 
ve sıfat şeklinde düzenlemiş, sırasıyla 

önce mücerred fiilin mazi, muzari ve 
masdarlarını, sonra mezfd fiillerin, daha 
sonra da aynı kökten türeyen isimlerle 
sıfatiarın yine mücerredden mezlde doğ

ru gitmek suretiyle mana ve kullanışia
rını vermiştir. el - Bustan teknik terim
Ieri ve şekil değişikliğine uğramadan 

Arapça'ya giren kelimelerle (dahil) son
radan türetifen kelimeleri de (müvelled) 
ihtiva etmektedir. Eserde lakap haline 
gelmiş bazı özel isimlere de yer verilmek
tedir. Anistas el- Kermilf el- Bustôn 'ın 
müellifini, eserinde yanlış nakillerde bu
lunduğunu, yanlış manalar verdiğini, ek
sik ve anlaşılmaz tarifler yaptığını, keli
meleri yanlış kullandığım ve vezinleri 
yanlış olarak tesbit ettiğini ileri sürerek 
sert bir dille tenkit etmiştir (MMİADm., 
XI, 226-236). Sustani'nin talebesi olan 
Hürl Butrus ei-Bustanr esere, hocasının 
düşündüğü şekilde, diller ve Arapça'nın 
özellikleriyle Arapça sözlükler hakkında 
elli yedi sayfalık bir mukaddime yazmış
tır. Büyük boy 2784 sayfadan ibaret olan 
el-Bustan'ın ı. cildi müellif hayatta iken 
(ı 927), Il. cildi onun ölümünden sonra 
Beyrut'ta (ı 930) yayımlanmıştır. 2. Faki
hetü'l-Bustôn. el-Bustôn 'ın müellif ta
rafından yapılan muhtasarıdır (Beyrut 
ı930). 3. ljitab fi't-tôrfl].i'l- cam. Şakir 
Avn'ın yardımıyla Fransızca'dan Arapça'
ya tercüme ettiği umumi tarihe dair bir 
eserdir (Beyrut ı882). 4. Kitôbü'n-Nahv. 
Cermanüs Perhad'ın sarf ve nahve dair 
Bal_ışü'l-metalib adlı eserinin Il. cildinin 
birtakım ilavelerle neşridir (Beabda ı 900) 

Abdullah ei-Bustanr ayrıca Batalyev
sl'nin el-İ~tic;Iab if şerlfi Edebi'l -küt
tôb 'ını neşretmiş (Beyrut ı 90 ı). Fransız 

tiyatrosundan etkilenerek beşi manzum 
olmak üzere dokuz tiyatro eseri yazmış
tır. La Fontaine'in masallarını manzum 
olarak Arapça'ya çevirmesi, ayrıca Ante
re b. Şeddad'ın muallaka*sını taştir et-


