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rini tamamen reddetmekte, filozoflara 
ise bazı görüşlerinde, özellikle çıkış nok
talarında hak vermekteyse de ulaştıkla
rı sonuçlara katılmamaktadır. İbn Seb'ln 
bu üç grubu eserin her yerinde ağır bir 
dille eleştirirken mutasawıfların görüş 
ve tutumlarını daha yumuşak üslOpla de
ğerlendirmekte. ancak "mukarreb" veya 
"muhakkık" adını verdiği zümreyi hem 
bilgi hem de amel bakımından öteki 
zümreterin üstünde tutmaktadır. Bu ara
da kelamcı. fakih, filozof ve mutasawıf
ların düşüncelerini geniş ve açık ifade
lerle aktardığı halde muhakkıkların gö
rüşlerini oldukça kısa, muğlak ve birta
kım sembolik ifadelerle geçiştirdiği dik
kati çekmektedir. 

Eserin mantığa ayrılmış olan ilk kısmı 
tarif (had) konusuyla başlar; ardından 

varlığın mahiyeti ve varlık hakkında doğ

ru bilgilere ulaşmayı sağlayan on kate
gori üzerinde durur. Mantığın gerekliliği
ne işaret edildikten sonra Porphyrios'un 
lsôgücf'sinin mantıktaki yeri ve önemi 
vurgulanır, bu eser ve müellifi tanıtılır. 
Bundan sonra beş külli* incelenir : ayrı
ca Kindl'den beri devam eden telakkiye 
göre bunlara bir de şahıs küllfsi eklenir 
(bk. s. 62; krş. KindL Resa'il, s. 126) Ka
tegorilerle hareket, şey, söz, haber, zıt
lık, zaman, vacip, mümkin, mümteni', şe
kil, kıyas gibi felsefe ve mantık terimle
ri ayrıntılı olarak ele alındıktan sonra 
ilim konusuna geçilir. ilim hakkında da
ha önce yapılmış tarifler özetlenir : bun
lar arasında özellikle fukaha, Eş'arfler, 

filozoflar ve mutasawıfların tarif ve açık
lamaları ayrıntılı ve tenkitli olarak ince
lenir. Burada İbn Seb'in'in, Mu'tezile'nin 
anlayışına uygun olarak, şeriatın verdiği 
bilgilerin aynı zamanda akli bilgiler ol
duğunu, şeriatın sadece bu bilgileri tekit 
ettiğini belirtınesi (s ı 05) ilgi çekicidir. 

İbn Seb'in tabiat ve varlık tabakaları 
konusunda küliller ve cüz 'fleri inceler
l<en Aristo, Hipokrat, İbn Sina ve Gazza
li gibi düşünürlerin görüşlerine de temas 
etmekte ve bunları yer yer eleştirmek
tedir. Eserde felsefenin tarifi ve ilimierin 
tasnifi yapıldıktan sonra tasawuf hak
kında özlü bilgi verilir ; sGfilerin merte
beleri ve bilgilerinin değeri üzerinde du
rulur. Müellif, mutasawıftan daha üst 
mertebede gördüğü mukarrebin ulaştı

ğı ilmin tarifini ve sınırlarını bu kitabın 
kaldıramayacağını belirttikten sonra ken
disinin "asrın muhakkıkı ve reisi" oldu
ğunu (s. 135) söyler; fakih, Eş'ari, filOzof, 
mutasawıf ve mukarreb (veya muhakkıl<) 

şeklinde sıraladığı beş zümrenin akıl an
layışlarının özetini verir. Burada Pisagor'-
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dan İskender Afrodisi'ye kadar çeşitli 
Yunan filozoflarıyla Farabi, İbn Sina, Gaz
zali, İbn Bacce ve İbn Rüşd ' ün görüşleri 
üzerinde durulur ve bunlar tenkit edilir. 
Özellikle Gazzali tasawuf. felsefe, kelam 
ve fıkıh arasında gidip gelmek, bazan 
da şaşırıp kalmakla suçlanır ve görüş
lerinin tutarsızlığına örnekler verilir (s. 
144-1 4 5) 

Günümüzde Büddü 'l- 'arif'in üç yaz
ma nüshasının bulunduğu bilinmektedir. 
Bunlardan biri Berlin Kütüphanesi'nde 
(nr 1744) mevcuttur (Brockelmann, I, 465). 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Carullah, 
nr. 1273) kayıtlı bulunan nüsha 124 va
raktan ibaret olup müellifin vefatından 
on yıl sonra 14 Receb 679'da (9 Kasım 
1280) Muhammed b. Muhammed el-At
tar tarafından kOfi kırması hattıyla is
tinsah edilmiştir. Bu iki nüsha arasında
ki benzerlik bazı araştırmacılarda bun
lardan birinin diğerinden veya her ikisi
nin aynı asıldan istinsah edilmiş olduğu 
kanaatini uyandırmıştır (Büddü'l- 'ari{, na
ş irin mukaddimesi, s. 6; Teftazani, s. 104) . 

Ayrıca her iki nüsha, İbn Seb'in'in öğren
cisi Ebü'l-Hasan et-Tüsterl'nin istinsah 
ettiği başka bir nüsha ile mukabele gör
müştür. Core KettGre, yukarıda sözü edi
len el-Ma~aletü'l - vücudiyye adlı yaz
manın Tüsteri nüshasından eksik ve ha
talı bir istinsah olabileceğini belirtmiş
tir. Üçüncü yazma nüsha da Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Bağ

datlı Vehbi Efendi, nr. 833) Diğerlerinden 

farklı olarak İfşô 'ü '1- hikmeti'l-ilahi yy e 
adını taşıyan bu nüsha 396 varak oll!P 
nesih hattıyla yazılmıştır. Bu son nüsha
da müstensih ve tarih kaydı bulunma
makla birlikte yazı stili ve yaldızlı oluşu 
onlardan sonra istinsah edildiğini göster
mektedir. Eserin hangi asıldan istinsah 
edildiğine dair de bir kayıt yoktur. An
cak diğer iki nüshaya göre hayli metin 
farklılıkları taşıması, onlardan veya on
ların dayandığı asıldan istinsah edilme
diğini ortaya koymaktadır. 

Büddü'l- 'arif, Core Kettüre tarafın
dan Berlin nüshası ile Carullah nüsha
sına dayanılarak yayımlanmıştır (Beyrut 
1978). 
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BÜDELA 

(bk. ABDAL). 

BÜDEYL b . VERKA 

(. 19.)_, if. J.. . .ı; ) 

Büdeyl b. Verka' b. Abdil'uzza 
(Amr) ei-Huza! 
( ö. ll 1632 [?]) 

Huzc'la kabilesinin reisi, sa habi. 
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Arap dahilerinden olduğu söylenen Bü
deyl 'in (İbn Hazm, s. 239) Mekke fethin
de müslüman olduğuna dair rivayetler 
bulunmakla beraber bütün Huzaalılar'ın 
Hudeybiye Antiaşması ' ndan sonra İsla
miyet'! kabul ettiği dikkate alınırsa, İbn 
Hacer'in de kaydettiği gibi, Büdeyl'in fe
tih yılından önce Müslümanlığı kabul et
tiği anlaşılır. Hz. Peygamber müslüman 
olması için daha önce Büdeyl'e bir mek
tup göndermiş, ResGlullah ' ın Hz. Ali'ye 
yazdırdığı bu mektup sonraki yıllarda 

bu ailenin iftihar vesilesi olmuştur. 

Hicretin 6. yılında (628) Hz. Peygam
ber Kabe'yi ziyaret etmek üzere ashab-ı 
kiramla Hudeybiye'ye vardığı zaman Bü
deyl bazı Huzaalılar' la birlikte onların ya
nına geldi. Mekke'de bir evi bulundu
ğu için Kureyşliler'in müslümanlar aley
hindeki faaliyetlerini biliyordu. Hz. Pey
gamber'le görüştükten sonra Mekkeli
ler'in yanına giderek müslümanların Ka
be'yi ziyaret etmekten başka bir niyet
leri olmadığını, hatta Kureyşliler ' le an
laşma yapmayı bile düşündüklerini, an
cak umre yapmaları engellendiği tak
dirde savaşı bile göze alacaklarını ha
ber verdi. 

Bu olaydan iki yı l sonra Huzaa kabile
sinden birkaç kişiyle birlikte Medine'ye 
giden Büdeyl, Kureyşliler tarafından des
teklenen Bekiroğulları ' nın saldırısına uğ

radıklarını ve bu yüzden kabile mensup
larından birçoğunu kaybettiklerini Hz. 
Peygamber'e haber verdi. Müslümanla
rın müttefik! olan Huzaalılar'a saldırmak 
Hudeybiye Antiaşması · nın açıkça ihla
li anlamını taşıdığı için Hz. Peygamber 
Mekke fethi hazırlıklarına başladı. Bü
deyl'i Büsr b. Süfyan ile birlikte, Huzaa·
nın bir kolu olan kendi kabileleri Ka'bo
ğulları'nı Mekke fethine katılmak üzere 
ramazan ayında Medine'ye getirmekle 
görevlendirdi. Mekke fethedildiği gün Hz. 
Peygamber Mekkeliler'e eman verirken 
Büdeyl'in evine sığınanların da canları

nı kurtarmış olacaklarını ilan etti. Daha 
sonra Büdeyl kabilesiyle birlikte Huneyn 
Savaşı'na katıldı. Bu savaşta elde edilen 



esirlerle ganimet mallarının Ci'rane'ye 
götürülüp orada korunması görevini Hz. 
Peygamber Büdeyl'e verdi. Bu görevin 
başka sahabilere verildiği de rivayet edil
mektedir. Tebük Savaşı'nda da bulunan 
Büdeyl 'in vefat tarihi hakkında çeşitli 

rivayetler vardır. Onun Sıffin 'de vefat et
tiğine dair rivayet doğru değildir. Zira 
Sıffin'de şehid düşen Büdeyl'in oğlu Ab
dullah ' tır. Hz. Peygamber'den önce Ve
fat ettiğine dair olan rivayetler daha kuv
vetlidir. Hz. Peygamber'in Büdeyl'e Ve
da haccı esnasında, Mina günleri diye de 
anılan kurban bayramının ilk günlerin
de oruç tutulmayacağını söylemesi ve 
bugünterin yeme içme günleri olduğu
nu müslümanlara duyurmasını emretme
sinden, ayrıca Hz. Peygamber'den önce 
öldüğü rivayetinden hareketle onun 11 ·
de (632) vefat ettiği sonucu çıkarılabilir. 
Bu sebeple Ebü'ş-Şeyh'in Büdeyl 'i isfa
han fatihlerinden biri olarak gösterme
si de doğru değildir. 

Büdeyl'den oğlu Selem ile Habibe bint 
Şerik hadis rivayet etmişlerdir. 
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Kaşgarlı Mahmud (XL yüzyıl) Büğdüz
ler'i Oğuz boyları listesinde sekizinci sı
rada zikreder ve damgalarının şeklini ve
rir. Eserini Hindistan'da 1206 yıllarında 
yazmış olan Fahreddin Mübarek Şah'ın 
Türk kavimleri listesindeki Oğuz beyleri 
arasında Büğdüzler'in de adı geçmek
tedir. Reşidüddin Fazlullah ' ın (XIV yüzyıl) 

Cami 'u 't- tevarfl] adlı eserindeki tam 
ve daha tafsilatlı Oğuz boyları listesinde 
Büğdüzler' in kardeşleri, taşıdıkları adın 
manası, onkunları (totem kuşları), ülüşle-

ri (şölenlerde koyun etinden yiyecekleri k ı 

sım) ve damgalarının şekli bildirilmiştir. 
Buna göre Büğdüzler Oğuzlar'ın Üçok 
koluna mensup olup igdir, Yıva ve Kınık 
boylarıyla birlikte Oğuz Han'ın altı oğ

lundan biri olan Deniz Han'dan gelmiş
lerdir. Büğdüz adının manası "her
kese karşı alçak gönüllü olan, yardımcı 
(hizmet edici)" demektir. Onkunları avcı 
kuşlardan çakır, ülüşleri koyunun "aşığ
lu" denilen kısmıdır. Eserini )01. yüzyılın 

birinci yarısında yazmış olan Yazıcıoğlu 
Ali'nin Selçukname'sindeki Oğuz boy
ları listesi de Cami'u't-tevaril]'ten alın
mıştır. 

Cami 'u 't- tevaril] 'teki "Türkler' in Ta
rihi ve Oğuz Han'ın Cihangirliğinin Hika
yesi " bölümünde de Büğdüzler' in adı ge
çer. Burada anlatıldığına göre son Oğuz 
yabgusu (meliki ) Ali Han, Oğuz elinden 
ayrılarak suyun öte yanında oturan bir 
kısım Oğuzlar ' a çok genç yaştaki oğlu 
Kılıcarslan'ı vali tayin etmiş ve ona Şah 
Melik unvanını vermiş, yaşlı ve tecrübeli 
beylerinden Kuzucu'yu da Şah Melik'in 
atabegliğine getirmiştir. Kuzucu Büğdüz 
boyundandı. Ancak Şah Melik atabegi 
Kuzucu'nun öğütlerini dinlemeyip ba
şında bulunduğu Oğuz topluluğuna zul
metmeye başladığını gören beyler onu 
öldürmeye karar verirler. Bunun üze
rine Şah Melik atabegi ile birlikte Yeni 
Kent'te oturan babası Ali Han' ın yanına 

kaçar, o da Atabeg Kuzucu'nun sözle
rini dinlemeyerek oğlunu zincire vurdu
rup zulme uğrayan beylere teslim et
mek ister. Bu bilgi Büğdüzler' in, Oğuz

lar'ın islamiyet'ten önceki tarihlerinde 
rol oynamış boylardan biri olduğunu gös
termektedir. 

Dede Korkut destanlarında Büğdüz
ler Emen Bey ile temsil edilirler. Fakat 
Emen Bey bu destanlarda büyük ihtimal
le bir yanlışlık eseri olarak Bozok beyle
ri arasında zikredilmiŞtir. Bununla bir
likte Büğdüz Emen'in kendi kolu olan 
Üçoklu beylerine küsüp oymaği ile Bo
zoklar'ının yanında oturmuş olması ve 
bundan dolayı Bozaklar'dan (Taş Oğuz= 
Dış Oğuz) sayılması mümkündür. Emen 
Bey'in lakabı "bıyığı kanlu"dur (öfkeli ve 
cesur). Fakat Büğdüz Emen için şeref ve
rici husus, onun Hz. Peygamber'i ziyaret 
ettiğinin söylenmesidir. Bununla ilgili 
olarak Büğdüz Emen öğülürken, "Varu
ban Peygamber'in yüzünü gören, gelü
ben Oğuz'da sahabesi olan" denilmekte
dir. Emen'in büyük beylerden Kazılık Ko-
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ca oğlu Yigenek'in dayısı olduğu da bi
linmektedir. Yine bu destanlarda Büğ
düz Emen'in Depe Göz adlı olağan üstü 
yaratıkla savaştığı, fakat başarılı olama
dığı da söylenir. Bütün bu bilgiler, Büğ
düzler'in XI -XII. yüzyıllarda Seyhun boy
larının Karaçuk dağları kısmında yaşa
yan Oğuz-eli'nde önemli bir mevkiye sa
hip olduklarını ortaya koymaktadır. 

XVI. yüzyılda Anadolu'da Büğdüzler'e 
ait yirmi iki yer adı tesbit edilebilmiştir. 
Buna göre Büğdüzler Oğuz boylarının 
yer adları sayısına göre düzenlenmiş cet
velinde on yedinci sırada bulunmakta
dır. Bu yer adları Anadolu'nun bir Türk 
ülkesi haline gelmesinde Büğdüzler'in 

önemli rol oynadıklarını göstermektedir. 
Bütün Büğdüz abaları erken bir zaman
da toprağa bağlanmışlardır. Bundan do
layı Hazar ötesi Türkmenleri arasında 
bu isimde hiçbir topluluk görülmediği 
gibi XVI. yüzyılda Anadolu'da sadece Su
riye'de Hama sancağında altmış beş ver
gi nüfuslu bir Büğdüz oymağı tesbit edil
miştir. )011. yüzyılda yirmi iki olan yer 
adından ise günümüze ancak üçü gele
bitmiştir. 
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