
BUYRULDU 

yahut "ba'de't-tahiyye (ba'de's-seıam) in
ha olunur ki" formülleri kullanılarak na
kil- iblağ kısmına geçilmektedir. Ayrıca 
beylerbeyi buyruldularında makam müh
rünün kullanılması da XVII. yüzyılda baş
lamıştır. Şahsi mühürlerden daha büyük 
ebatta olan bu mühürler yazının hemen 
üstüne ve sağa basılırlardı (Bağdat vali
si 11065 / 16551. Erzurum muhafızı 11157/ 
17441. Malatya mutasarrıfı 11223/ 18081 ve 
Rumeli valisinin 11234/ 18191 buyruldula
rı : TSMA, nr. E 10.118/ 29, 5256, 4243 / 6, 
1874). Bununla birlikte beylerbeyi buy
ruldularının bir kısmında da mühür ba
sılmayıp imza yerinde olmak üzere pen
çe konulmuştur (Kıbrıs muhassılı 111791 
17661 ve Bender muhafızının 111 93 / 17791 
buyrulduları: TSMA, nr. E 5644; Uzunçar
ş ılı, TTK Belleten, V/ 17-18, lv. Lll) XVII. 
yüzyıldan itibaren beylerbeyi buyruldu
larında belgenin "buyruldu" olduğu , so
na konan "deyü buyruldu" klişesiyle mut
laka belirtilmiştir. Bazılarında ise belge
nin içinde bir veya iki yerde ayrıca buy
ruldu olduğuna işaret edildiği gibi han
gi vilayetin divanından çıktığına da "di
van-ı Lefkoşe" (Kıbrıs Muhass ılı Süleyman 
Paşa'nın 27 Zilkade 11791 7Mayıs 1766 ta
rihli buyruldusu: TSMA, nr. E 5644), yahut 
"divan-ı Silistre" (Silistre Valisi Mehmed 
Hüsrev Paşa'nın 26 Cemaziyelewel 1224/ 
9 Temmuz 1809 tarihli buyruldusu: TSMA, 
nr. E 3169/ 2) şeklinde işaret edilmiştir. 
Beylerbeyiler sadece görevli oldukları 

yerde değil buralara gidip gelirken yol 
üzerinde, kadı bulunmayan yerlerde da
va dinlediklerinde "kanun üzere buyrul
du" verirlerdi. 

Buyruldu grubuna giren belgelerin so
nu genellikle "deyü buyruldu" şeklinde 
bitmekle beraber bazan "buyruldu"nun 
konulmayıp "deyü" ile, bazan da "deyü" 
de konmayarak mesela sadece "amel ve 
hareket eyleyesiz" denilerek bitirildiği 

ve hemen arkasından da tarih atıldığı
na rastlanmaktadır. Bu şekilde bitenler
de hiç şüphe yok ki son kelimeler zım
nen ifade edilmektedir. Nitekim sadra
zam buyruldulaFının suretlerinin yazıldı
ğı buyruldu defterlerinde de buyruldu
ların sonları hep "eyleyesiz deyü" klişe
siyle bitirilmiştir. 

Kullanıldığı belgeye adını veren buy
ruldu kelimesi, başlangıçta oldukça açık 
ve okunaklı bir şekilde yazılırken zaman
la klişeleşmiş ve okunınası mümkün ol
mayan bir şekil almıştır. Onun içindir ki 
bu stilize şekli "emrimdir" diye okuyan
lar da olmuştur. Mesela IV. Mehmed'in 
bazı hatt- ı hümayunlarında buyruldu kli
şesine çok benzemekle beraber çizgile-
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rin sayısındaki fazlalıkla ondan ayrılan 

bir başka stilize şekle rastlanmaktadır 
ki bunun gerçekten "emrimdir" tarzın
da okunınası gerekir. 

Gerek merkezde gerekse taşrada ya
zılan bütün buyruldularda daima divani 
yazı kullanılmıştır. 
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ı BOZCANİ ı 
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(bk. EBÜ'I-VEFA ei-BÜZCANİ). 
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Şazeliyye tarikatının 

Derkaviyye kolunun 
Muhammed b. Habib el-Bı1zidi'ye 

(ö. 1327 /1909) 
nisbet edilen bir şubesi 

L 
(bk. DERKAVİYYE). 

_j 
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BÜCEYR b. BECRE 

( •.r.:o cr.~) 
Büceyr b. Becre et -Tal 

(ö. 16/ 637) 

Şair sahabi. 
_j 

Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bu
lunmayan Büceyr'in ilk olarak Tebük Se
feri 'ne katıldığı bilinmektedir. Hz. Pey
gamber Tebük'te bulunduğu sırada Ha
lid b. Velid kumandasındaki Büceyr'in 
de dahil olduğu 400 kişilik bir birliği, Dü
metülcendel bölgesinin reisi Ükeydir b. 
Abdülmelik'i yakalayıp getirmekle gö
revlendirdi. Hz. Peygamber'in önceden 
haber verdiği şekilde Ükeydir'i yaban sı
ğın avlarken yakaladılar. Büceyr bu ola
yı anlatan şiirini Hz. Peygamber'in hu
zurunda okuyunca Resül-i Ekrem onu 
çok beğendi ve kendisine " ağzına sağlık" 

diye dua etti. Bu dua bereketiyle dok
san yaşındayken bile Büceyr'in bir tek 
dişinin dökülmediği rivayet edilir. Hz. 
Ebü Bekir devrindeki ridde* olayiarına 

dair şiirleri bulunan Büceyr Kadisiye Sa
vaşı'nda şehid düşmüştür. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Vakıdf. el-Megiizf, lll, ı 026-1027; İbn Hişam, 
es-Sfre, IV, 170; İbn Abdülber, el- istr'ab, 1, 68; 
İbnü ' I-Esir, Üsdü'l-gabe, ı, 196; İbn Seyyidün' 
nas. Minef:ıu'l-midah (nşr. iffet Visal Hamza ), 
Dımaşk 1407 / 1987, s . 53-54 ; Zehebf, Tecrfdü 
esma 'i'ş -şaf:ıabe, Kahire 1971 , 1, 43; İbn Hacer, 
e/-İsabe (Bicavl), ı, 268-269; Ali Fehmi Cabic, 
Hüsnü'ş-şaf:ıabe, İstanbul 1324, 1, 225; Köksal, 
islam Tarihi (Medine). IX, 219. 

L 

~ MücTEBA UouR 

BÜCEYR b. ZÜHEYR 

(,.nA>jı:.r.~) 

Büceyr b. Züheyr b. Ebi 
Sülma el -Müzenl 

Şair sahabi. 
_j 

Cahiliye devrinin yedi büyük şairinden 
Züheyr b. Ebü Sülma'nın oğlu, "Kaside-i 
Bürde" şairi Ka'b b. Züheyr 'in kardeşi
dir. Şiirlerinde hikmet unsuru önemli bir 
yer tutan Züheyr, Hz. Muhammed'e nü
büwet gelmeden bir yıl önce vefat eqer
ken son peygamberin pe~ yakında or
taya çıkacağını söylemiş ve ona iman et
melerini oğullarına vasiyet etmişti. Ka' b 
ile Büceyr İslam dinine karşı ancak Mek
ke'nin fethi gibi büyük bir zaferden son
ra ilgi duymaya başladılar. İki kardeş Hz. 
Peygamber'le görüşmek üzere birlikte 
yola çıktılar ; fakat Ka'b Medine'ye bir-



kaç menzil mesafede Ebrakul'azzaf de
nilen yerde kalmayı tercih etti; bir riva
yete göre ise onun burada beklemesini 
Büceyr istemişti . kendisi de Medine'ye 
gidip Resotuilah ile görüştü ve müslü
man oldu. 

Kaynaklarda hakkında yeterli bilgi bu
lunmayan Büceyr, daha sonra. birçok İs
lam düşmanının kaçıp sığındığı Taif'e gi
dip yerleşen kardeşi Ka'b'a haber gön
dererek kendisinin müslüman olduğu
nu. artık eski dinlerinin hiçbir hükmü 
kalmadığını bildirdi. Kardeşinin müslü
man olmasına öfkelenen Ka' b ona gön
derdiği bir şiirde Hz. Peygamber'i hicve
dince görüldüğü yerde öldürülmesi em
redildi. Bunun üzerine Ka'b'a tekrar ha
ber gönderen Büceyr, yaptıklarına piş
man olarak Medine'ye geldiği ve Hz. Pey
gamber'den af dilediği takdirde bağış
lanacağını. aksi halde öldürüleceğini bil
dirdi ve kardeşinin Medine'ye gelerek 
müslüman olmasına vesile oldu. 

Taif Seteri'ne katılan Büceyr'in Mek
ke'nin fethiyle Taif ve Huneyn seferleri
ne dair söylediği şiirler siyer ve megazl 
kitaplarında yer almaktadır. 
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B ÜCEYRİ 
(iS_&.\) 

Ebu Hafs Ömer b. Muhammed 
b. Büceyr ei-Hemedanl es-Semerkandl 

(ö. 311 / 923) 

Muhaddis. 
_j 

Dedesine nisbette Büceyri veya İbn 
Büceyr diye anılır. 222'de (837) Mave
raünnehir'deki Re'sülkantara (HuşOfegan) 
köyünde doğdu. Bir muhaddis olan ba
bası Muhammed b. Büceyr ile birlikte 
devrin birçok ilim merkezini defalarca 
dolaştılar. Mısır'a vardıklarında bu ülke
nin en tanınmış hadis hafızı olan Ahmed 
b. Salih vefat etmiş olduğu için ondan 
hadis rivayet edemediler. Bu arada Bü
ceyri, isa b. Hammad Zuğbe, Bişr b. Mu
az ei-Akadi, Amr b. Ali ei-Fellas ve Bün
dar gibi hocalardan hadis öğrendi. Ken
disinden de Muhammed b. Muhammed 

b. Sabir, Muhammed b. Bekir ed-Dihkan, 
isa b. Musa ei-Kisai gibi muhaddisler 
hadis rivayet ettiler. Hadis tahsili için 
yaptığı uzun seyahatleriyle tanınan ve 
güvenilir bir muhaddis olan Büceyrfnin 
tefsir ilmiyle de meşgul olduğu anlaşıl
maktadır. 

Büceyri'nin bilinen tek eseri el- Ca
mi'u'l -müsned'dir. Kaynaklarda el-Ca
mi 'u's-şaJ:ıiJ:ı adıyla da anılan eserin ye
gane nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'
de bulunmaktadır (Hadis. nr. 276, kısım 
30). Ayrıca et- Telsir adlı bir eseri oldu
ğu nakledilmekte ise de hakkında hiç
bir kaynakta bilgi verilmemektedir. 
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BÜDDÜ'I-ARiF 
( u)..ıı.u ı 

Endülüslü filozof ve 
mutasavvıf İbn Seb'in'in 

(ö . 669/1270) 
mantık, felsefe ve tasavvufa 

dair eseri. 
_j 

İbn Seb'in'in sayısı tam olarak bilinme
yen kitap ve risaleleri arasında en önem
lisinin Büddü'l- 'arif olduğu ilgili bütün 
kaynaklarda belirtilmektedir. Eserin adı 
yazma nüshalarında ve bibliyografik kay
naklarda değişik şekillerde kaydedilmiş
tir. Bugün bilinen üç yazma nüshadan 
ikisi Büddü'l- 'arif ve 'alpdetü'l-mu
half-lplp'l-mücerribi'l -kôşif ve tariku's
sôliki'l- mütebettili'l- 'akii, biri de İt
şa,ü 'l-J:ıikmeti'l-ilahiyye başlığını ta
şımaktadır (Ebü'l-Vefa et-Teftazani bunu 
yanlışlıkla inşa' ü'l-f:ıikmeti'l-ilahiyye şek

linde göstermiştir, b k. ibn Seb 'rn ve felse
fetühü'ş-şüfiyye, s. 105) Eseri Büddü'l
'arif adıyla neşreden Core KettOre, vak
tiyle İskenderiye'deki ei-Mektebetü'I-Be
lediyye'de bulunan. fakat şimdi sadece 
mikrofilmi mevcut olan el-Malf-iiletü'l
vücı1diyye başlıklı, hayli eksik ve hatalı 
bir nüshasından da söz etmektedir (Büd

dü'l- 'arif, naşirin mukaddimesi, s. 6). İbn 
Şakir el- KütObi Peva tü '1- V efeyafta (Il. 

255) eserin adının kısaca el-Büd oldu
ğunu. bunun da "la büdde li'l-arif min
hü" (arif için gerekli olan) ifadesinin kısa!-

BÜDDÜ' 1- ARiF 

tılmış şekli sayıldığını belirtmiştir. Mak
karl ise eseri Bed,ü'l- 'arif adıyla kay
detmiştir (!'leff:ıu 'qrb, ll , 199) İtalya lı 
müsteşrik Michele Arnari eserin adının 
Beddü'l- 'arif diye okunmasını teklif et
miş ve bunu Fransızca'ya "separation de 
connaissances" şeklinde çevirmiş, Dani
markalı müsteşrik Mehren de Bed , ü 1-
'arif okunuşunu tercih ederek bunu Fran
sızca'ya "le noviciat de soufi" diye tercü
me etmiştir. Ancak Buddü'l- 'arif dışın
daki adlandırmalar kabule şayan görül
memektedir. Çünkü bizzat müellifın, baş
ka risalelerinde bu esere Büddü '1- 'arif 
adını zikrederek atıflarda bulunduğu Tef
tazani tarafından adı geçen eserde gös
terilmiştir (s 98). Buna rağmen öyle gö
rünüyor ki araştırmacıları . kitabın adın

daki "büdd" kelimesini başka türlü oku
maya zorlayan sebep bu kelimenin söz
lük anlamıdır. "Büdd" Farsça'daki büt 
kelimesinin Arapçalaştırılmış şeklidir ve 
Farsça'da olduğu gibi Arapça'da da "put" 
veya "putların bulunduğu yer" anlamın
da kullanılmıştır. Ancak müellifin "büdd" 
kelimesinden böyle bir anlamı kastet
mediği. bunu tamamen mecazi anlamda 
mabud ve Allah yerine kullandığı açıktır. 
Nitekim eserin yalnız adında değil için
de de "büdd" kelimesi en az dört yerde 
geçmekte olup bunların birinde (s. 30) 

"salikin iradesi (kasd) ve şevk ile kendi
sine yöneldiği ma bu d". ikisinde (s . 35 ı. 
361) "her şeyde tecelli eden Hak". birin
de de (s. 324) "zatının dışında kalan her 
şeyin varlığının kendisine bağlı bulundu
ğu vacibO'I-vücOd" anlamında kullanıl
mıştır. 

İbn Seb'fn'in bir öğrencisi. hocasının 
bu eseri on beş yaşında iken telif etti
ğini söylemişse de (Makkari, ll , 199), Tef
tazani'nin de kaydetti ği gibi (i b n Seb 'rn 
ve felsefetühü'ş-şüfiyye, s. 105). esasen 
akla yatkın olmayan bu iddianın yanlışlı
ğı. müellifın eseri, yaklaşık 643'te ( 1245) 
Endülüs'ten Mağrib'e geçmesi ve Sicilya 
Kralı ll. Frederik' le yazışmasından son
ra kaleme almış olmasından da anlaşıl
maktadır. 

Büddü'l- 'arif'in muhtevasını tam bir 
tasnife tabi tutmak zor olmakla birlikte 
eserin genelinde mantık. akıl ve nefis 
konularıyla bunların etrafındaki felsefi, 
kelaml ve tasawufi meseleler üzerinde 
durulmuştur. İbn Seb'fn, eserin hemen 
her yerinde ele aldığı konular hakkında 
filozoflar. Eş'arT kelamcılar ve mutasav
vıflar ile zaman zaman fakihlerin görüş
lerini geniş olarak aktarmakta, bunlar
dan kelamcıların ve fakihlerin görüşle-
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