
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 
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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!-
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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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