
miştir. 2. 'ibre ve ?ikrd (ed· Deuletü '1-
'0şmaniyye kable 'd-düstar ue ba 'deha) 

Osmanlı bürokrasisini iyi bilen Süleyman 
el-Bustani mebus seçilmeden önce ya
zıp yayımladığı (Kahire 1908) bu kitapta 
Il. Meşrutiyet öncesi ve sonrasında dev
letin medeni, siyasi, sosyal ve ekonomik 
durumunu anlatır. Özellikle din hürriye
ti konusu üzerinde duran müellif hükü
metin ihmali yüzünden kaybolan mem
leket servetinden her vesile ile bahse
der ve bu servetin işletilmesi için teklif
Ierde bulunur. Arap milliyetçisi olmadı
ğı için devletin selametini hıristiyanlarla 
müslümanlara eşit haklar verilmesinde 
ve devlet dili olarak Türkçe'nin bütün 
Osmanlı ülkesinde mecburi dil olmasın
da görür. Süleyman el-Bustani bu dü
şüncelerini daha sonraki siyasi hayatın
da da değiştirmemiş, nazırlığı sırasında 
imparatorluğun I. Dünya Savaşı'na gir
mesine karşı çıkmış, savaşa girildiği tak
dirde imparatorluğun dağılacağını. bu
nun da bölge halkları için felaket olaca
ğını ısrarla belirtmiştir; sonra da böyle 
bir vebali yüklenemeyeceğini ifade ede
rek nazırlıktan istifa etmiştir. 3. e1-İhti
zd1ü'1- 'Arabi ve'1-istinografya. Dô.'lre
tü'1-ma 'ô.rif'in IX. cildinde yayımlanan 
(s 497-501) "Stenografya" maddesini be
ğenen Hidiv Tevfik Paşa stenonun Mısır 
okullarında Arapça'ya uygulanmasını is
temiş, Bustani de konuyu daha ayrıntılı 
şekilde ele alarak bir risale halinde ya
yımlamıştır ( 1920) 

Arapça manzum İlyada tercümesiyle 
tedavi için gittiği İsviçre'de yazdığı "ed
Da'" ve "eş-Şifa'" adlı iki kasidesi Bus
tanfnin iyi bir şair olduğunu göstermek
tedir. Ancak başka şiiri bulunduğu bilin
memektedir. Dört cilt kadar olan Arap 
tarihine dair eseriyle hatıraları ve seya
hat notları ise henüz basılmamıştır. 
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BUSTANÜ'l -ARİFİN 

( ~_;l.li.;,L...Y. ) 

Ebü'I-Leys es-Semerkandi'nin 
(ö. 373/983) 

ibadet, zühd ve ahlaka dair eseri. 
_j 

Tarikatların teşekkülünden önceki züh
di tasawuf döneminde yazılmış olan eser 
genellikle fıkhi ve ahlaki konuları ihtiva 
etmektedir. Müellif eserin önsözünde 
halkın ve aydınların bilmesi gereken ko
nuları bir araya getirdiğini, bu bilgileri 
birçok kitaptan derlediğini. delile muh
taç olan meseleleri Kitap, Sünnet ve ule
manın fikirlerine dayanarak açıkladığını 
belirtmektedir. 

Kati b Çelebi'nin 1 SO bölüm olduğunu 
belirttiği (Keş{ü'z-zunan, 1, 243). ancak 
matbu nüshalarında 1 S9 bölüm olduğu 
görülen eserin ilk on yedi bölümü eği
tim ve öğretimle fetva, hadis rivayeti. 
vaaz, münazara ve kadılık gibi konulara 
dairdir. Sonraki dört bölüm tefsirle ilgili 
konulardan oluşur. Daha sonra ise şiir 

ve rüyanın şer'i hükümleri, giyim, yeme 
içme ve uyku adabı, alışveriş, evlenme, 
çalışma ve ibadet gibi fıkhi ve ahlaki ko
nularla günlük hayatın çeşitli meselele
rine dair görüşler yer almaktadır. Müel
lif her bölümde önce konu ile ilgili fıkhi 
hükmü belirtmekte. sonra bu hükümle
rio Kur'an ve Sünnet'teki delillerini gös
tererek sahabe, tabiin ve alimierin gö
rüşlerine yer vermektedir; fıkhi mesele
ler in çözümünde ise Hanefi fıkhını esas 
almaktadır. Semerkandf'nin Tenbihü'1-
giifilin adlı eseri gibi Bustdnü'1- 'ô.rifin 
de daha çok vaaz ve nasihat üslübuyla 
yazılmış olup tasawuf ve tarikat muhi
tinden ziyade medrese ve vaaz çevrele
rinde okunagelmiştir. Müellif, burada 
naklettiği bazı mevzü hadisler sebebiy
le hadisçiler tarafından tenkit edilmiştir 
(bk. Zehebi, XVI, 323) 

Bustdnü '1- 'drifin 'in İstanbul kütüp
hanelerinde pek çok yazma nüshası bu
lunmaktadır. Bunların içinde en eskisi, 
SS7'de (1162) istinsah edilmiş olan Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndeki (Ayasofya, 
nr. 0 .1686) nüshadır (diğer yazma nüsha
ları için bk. Sezgin, ı. 449) Eser müstakil 
olarak (Kalküta 1868; istanbul 1286, 1289, 

1296; Bul ak 1289) ve Tenbihü '1- gütilin 
ile birlikte birçok defa basılmıştır (Kal
küta 1869; Kahire 1303, 1306, 1309, 1315, 

1319; Bombay 1304; Beyrut 1403/ 1983; 

Dımaşk 1405/ 1985). Her iki eser bir ara
da Abdülkadir Akçiçek tarafından Türk
çe'ye tercüme edilmiştir (istanbul 1977) 

BÜŞENCT, Ebü ' 1- Hasan 

Meşhur muhaddis İmam Nevevfnin de 
(ö 676/ 1277) zühd, ahlak ve adab ko
nularını ihtiva eden Bustdnü'1- 'ô.rifin ad
lı bir eseri vardır. Bu eser Muhammed 
el- Hacca c tarafından neşredilmiştir ( 1402 

IDarü's-Sabünfl) 
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(bk. MUSTAFA PAŞA, Buşatlı). 
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Ebü'l- Hasen All b. Ahmed 
(ö. 348/959) 

Fütüvvet hareketinin ilk temsilcilerinden 

L 
Horasanit sı1fi. 

_j 

Herat yakınlarındaki Büşenc'de doğ
du. Gençlik döneminde Ebü Osman en
Nişabürf' nin sohbetinde bulunduktan 
sonra memleketinden ayrılarak Irak' a 
gitti. Burada İbn Ata ve Ceriri gibi tanın
mış süfflerden istifade etti. Meşhur sü
ff Şibli ile bazı tasawuff konuları tartış
tı. Daha sonra gittiği Dımaşk'ta Ebü Amr 
ed- Dımaşki ve Tahir el-Makdisf'nin soh
betlerine katıldı. Uzun süre ayrı kaldığı 
memleketine dönünce zındıklıkla suçlan
dı ve bu yüzden Nişabur'a gitmek zorun
da kaldı. Burada bir zaviye kurarak ölü
müne kadar tam bir inziva hayatı yaşadı. 

Tevhid ilmine ve tasawuff hayata da
ir çağdaşı diğer mutasawıflardan daha 
geniş bilgiye sahip olduğu bildirilen Bü
şencf' nin fütüvvet* ve tecrit* konula
rında takip ettiği yol hakkında bazı men
k\beler rivayet edilir. Büşenci fütüweti 
"hak hukuk gözetmek, sürekli muraka
be halinde bulunmak, içte olmayan bir 
şeyi dışta göstermemek" diye tarif eder. 
İnsanın yalnız iken de haram olan bir şe
yi yapmaması ve içi ile dışının bir olma
sı ise mürüwettir. Tevhid Allah'ı, O'nun 
kendisini bize tanıttığı gibi tanımak. son
ra da O'ndan başkasına ihtiyaç duyma
maktır. Tövbe de işlenen günah hatır

landığında ondan haz almamaktır (Hüc
vfrT. s. 385) Fütüwet ve melamet ehlinin 
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