BUSRA
day ve üzümü yanında hayvancılığı ile
de meşhurdur. Roma~ Bizans ve İslam
devirlerinden kalan eski eserleri sayesinde XIX. yüzyılın başından beri turistik bir yer haline gelmiştir. Bugünkü nüfusu 5000 civarındad ır.
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Aslen Kuzey Lübnanlı Maranı bir aileye 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, modern sözlükler ve ansiklopediler yayım
lamışlardır.

Abdullah b. MlhaTI Beyrut'un Dibbiye
Butrus el- Bustanrnin Beyrut'ta kurmuş olduğu el-Medresetü'l-vataniyye'de Nasrf el-Yazrcr ve Yusuf el-Esir gibi ünlü kişilerin yanında yetişti. 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 Medresetü'l-hikme ve el-Medresetü'l-bıtrlyer
kiyye'de Arapça öğretmenliğ i yaptı . Burada etrafında şair, yazar ve ediplerden
seçkin bir grup topladı. el - Mecmau' lilmiyyü'l-Arabl bi-Dımaşk üyeliği ile elMecmau'l- ilmiyyü'l- Lübnan! geçici baş
kanlığında bulunan Abdullah el-Bustanr
Beyrut'ta öldü.
Eserleri. 1. el-Bustan. Abdullah el-Bustanl, kendisini şöhrete kavuşturan bu
Arapça sözlüğün mukaddimesini yazamadan öldüğü için eserin kaynakları
kasabasında doğdu.
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b. MThail
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Abdullah b. MiMil el-Bustani'nin
kaleme

hakkında

kesin bilgi yoktur. Ancak kiHüseyin Nassar, müellifin
Butrus el-Bustanf'nin Mulfitü'l-Mu.J:ıit'i
ni esas aldığı için el-Bustan'ın gerek
tertip gerekse muhteva bakımından ondan pek farkı olmadığını ifade etmektedir (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 uyarak el-Bustôn 'da kelimeleri "hemze"den "ya"ya kadar köklerinin birinci, ikinci, üçüncü harflerine göre sıralamış, türevleri 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 terimIeri ve şekil değişikliğine uğramadan
Arapça'ya giren kelimelerle (dahil) sonradan türetifen kelimeleri de (müvelled)
ihtiva etmektedir. Eserde lakap haline
gelmiş bazı özel isimlere de yer verilmektedir. Anistas el- Kermilf el- Bustôn 'ın
müellifini, eserinde yanlış nakillerde bulunduğunu, yanlış manalar verdiğini, eksik ve anlaşılmaz tarifler yaptığını, kelimeleri 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. Fakihetü'l-Bustôn. el-Bustôn ' ın müellif tarafından 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)
tabı tanıtan
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Abdullah ei-Bustanr ayrıca Batalyevsl'nin el-İ~tic;Iab if şerlfi Edebi'l - küttôb 'ını neşretmiş (Beyrut ı 90 ı). Fransız
tiyatrosundan etkilenerek beşi manzum
olmak üzere dokuz tiyatro eseri yazmış
tır. La Fontaine'in masa llarını manzum
olarak Arapça'ya çevirmesi, ayrıca Antere b. Şeddad'ın muallaka*sını taştir et-

BUSTANT, Butrus b. Bülus
mesi onun şiir sanatındaki kudretini göstermektedir. Sustani ile Anistas ei-Kermili arasında basında birtakım edebi münazaralar da olmuş, Kermili Abdülkadir
ei-Mağribi ile olan münazaralarını da
katarak bunları Müna?ara lugaviyye
edebiyye beyne <Abdillah el-Bustani
ve <Abdil~iidir el-Magribi adıyla kitap
halinde yayımiarnıştır (Kahire ı 3551 ı 936)
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dil a limi ve ansildopedi yazarı .
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1819'da Beyrut'un Dibbiye kasabasın
da doğdu. Marüni bir aileye mensuptur.
İlk tahsilini köyünde yaptı. Orta ve yüksek öğrenimini Aynivereka'da tamamladı. Yüksek öğrenimi sırasında Arap edebiyatı yanında Süryanice, Latince, İtal
yanca okudu; felsefe ve ilahiyatla ilgilendi. İngilizce'yi ise kendi gayretiyle öğ
rendi. Mezun olduğu yüksek okula öğ
retmen tayin edildi. Daha sonra Beyrut'a
gitti. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu
İbrahim Paşa 'yı Suriye'den çıkarmak için
Beyrut ve yöresini işgal eden İngilizler'in
yanında t ercüman olarak çalıştı. Bu görev onun hayatında bir dönüm noktası
teşkil etti. Çünkü bu sırada İngilizler vasıtasıyla tanıştığı Amerikan misyonerleriyle dost oldu ve sonunda Protestan
mezhebine girdi. Amerikalı misyonerlerle çalışan Dr. Cornelius Van Dyck'ın Beyrut yakınlarında Abeyh'te açtığı okulda
(1846) iki yıl öğretmenlik yaptı. 1848'de
BeyrJt·a dönerek 1862'ye kadar Amerikan konsolosluğunda tercüman olarak
çalıştı. Bir taraftan da Dr. Ely Smith 'in
başlattığı Kitab-ı Mukaddes'in Arapça'ya
tercümesiyle meşgul oldu. Bu maksatla
Yunanca ve İbranice'yi öğrendi. 1863'te
Beyrut'ta Medresetü'l-vataniyye adıyla
bir yüksek okul kurdu. Onun verimli ese-

ri sayılan bu okulda başta kendisi ve oğ
lu Selim ei-Bustani olmak üzere tanın
mış öğretmenler ders verdi.
Bu faaliyetieri yanında oğlu Selim'in
yardımıyla ilk gayri resmi Arapça gazete olan Nefiru Suriye (1860) ile el-Cinan (1870) dergisi ni, ayrıca el- Cenne
(1870) ve el-Cüneyne (1871) adlı gazet eleri çıkardı. Bunlarda ülkenin çeşitli
sosyal, kültürel ve eğitim konuları ile ilgili makaleler yazdı. Halkı ve aydınları
birliğe, beraberliğe, hoşgörü sahibi olmaya, eğitim ve öğretime ve ilmi konulara önem vermeye çağırdı .
Yurt içinde ve yurt dışında birçok ilmi
kuruluşun ve hayır müessesesinin üyesi olan Butrus ei-Bustani, ülkenin millf,
kültürel ve ahlaki problemlerini isabetli
bir şekilde değerlendiren eğitimci bir
yazardır. Bu sebeple "el-muallim" lakabı ile tanınmıştır. Butrus ei-Bustani bir
kalp krizi sonucu 1 Mayıs 1883'te Beyrut'ta öldü.
Eserleri. 1. Da ,iretü'l-ma <arif. Arapça'da modern usullerle kaleme alınan ilk
ansiklopedidir. Sekiz sayfalık mukaddimesinde ansiklopedinin mahiyeti, muhtevası , kaynakları ve kullanılış tarzı hakkında bilgi vermektedir. Eseri hazırlar
ken Hidiv İsmail Paşa'nın kendisine hediye ettiği nadir eserler ihtiva eden geniş kütüphane başta olmak üzere Batı dillerindeki yeni ansiklopedilerden,
eski ve yeni Arapça ve Batı dillerindeki
eserlerden. ilmine güvendiği muhtelif
şahıslardan faydalanmıştır. 1876'da yayımına başlanan eserin ilk cildini o sıra
da tahta çıkmış bulunan V. Murad'a ithaf etmiş , ilk altı cildini oğlu Selim eiBustanfnin yardımıyla çıkarmış (ı 876ı882) , VII. cildi tamamlayamadan ölmüş
tür. Eserin VII ve VIII. ciltlerini oğlu tamamlayarak yayımlamış (ı 883- ı 884). IX,
X ve Xl. ciltleri ise akrabalarından olan
Emin ei -Bustani ile Osmanlı Devleti Ayan
Meclisi üyesi, ziraat ve ticaret nazırı Süleyman ei-Bustani yayımlamışlardır (1887-

1900). Eser bu şekilde ancak "Osma·niye"
maddesine kadar gelebilmiştir. Zamanına göre önemli bir ansiklopedi olan
Da, iretü ·ı- ma<arif'te genel kültür ve
Arap- İslam kültürü dışındaki maddelerin çoğunun Ame rikalı misyonerler tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Arapİslam kültürü ve medeniyetini ilgilendiren maddeler ise çeşitli kitaplardan özetlenerek alınmıştır. Büyük bir gayretin
neticesi olan bu eserin bugün artık fazla bir değeri kalmamıştı r (Ömer Ferruh,
lll, 300) . Ayrıca eserin İslami konularda
güvenilir bir kaynak olmadığı anlaşılmak
tadır (bk. Enver el-CündT, s. 267). 2. MuJ:ıitü 'l - Muhit". Firüzabadfnin el-~iimu
sü'l-muJ:ıit adlı sözlüğünü esas alarak
yeni bazı terimler ilavesiyle hazırladığı
Arapça'daki bu ilk modern sözlük iki cilt
halinde yayımlanmıştı r (Beyrut 1870). 3.
Kutrü'l-MuJ:ıit (1-11, Beyrut ı 867- ı87ı ).
MuJ:ıitü '1- Mul_ıi(in muhtasarıdır. Baş
ta Brockelmann olmak üzere (iA, II, 824 ;
GAL Suppl., ll, 768) bazı kaynaklar sözlüğün adını "deniz damlası" anlamında
~atrü'l-mui_ıit şeklinde yazıyarıarsa da
müellifin mukaddimede belirttiği gibi
doğrusu ~utrü'l-Mul_ıft'tir. 4. el-Hey,etü'l-ictima <iyye ve'l-mu~iibele bey0
ne']- ava,idi'l- <Arabiyye ve'l-İfrenciy
ye (Beyrut ı864) . Araplar'la Batı toplumunun sosyal ve kültürel açıdan mukayese ve kritiğini konu alan bir eserdir.
s. Siretü Es cad eş-Şidya~ (Beyrut ı860) .
Ahmed Faris eş-Şidyak ' ın kardeşi olan
Es'ad eş-Şidyak'ın Marüni mezhebinden
Protestan mezhebine geçişi dolayısıyla
MarünTier'in kendisine yaptığı işkence
leri, çeşitli hıristiyan mezhepleri arasın
daki mezhep taassubunun sebep ve neticelerini ele alan önemli bir eserdir. 6.
Misbôl_ıu't-talib ii Bal_ışi'l-metalib (Beyrut ı854). Cermanüs Perhad'ın (ö. ı 732)
gramere dair Bal:ışü'l-metalib adlı eserinin şerhi olup bunun kullanı lı şma dair
bir de Miftal_ıu'l-Mişbiil_ı'ı va rdır (Beyrut ı868) . Bu son çalışmanın baş tarafından bir bölümü Türkçe'ye tercüme
edilmiştir ("Miftahu'l-Misbah", Mekteb,
ı3ı2 h. / ı3ıO r., sy XIX, s. 299-300, sy.
XXIII, s. 449-451 ).
Bunlardan başka Butrus ei-Bustanfnin kendi çıkardığı gazete ve dergilerde
neşredilen makaleleri. bazı tercümeleri
ve muhtelif konferansları kitap halinde
yayımlanmıştır (bk. SerkTs, ı. 558-559) .

Butrus
b. BOius
ei-Bustani

Brockelmann er-Resa,ilü'l - <aşriyye,
Cevahirü'l-edeb ve Üdebô,ü'l - <Arab
adlı kitapları yanlış olarak Butrus el-Bustanfye nisbet etmektedir (OAL Suppl.,
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