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BÜRDE 

(bk. HIRKA-i ŞERİF). 

BÜREK es-SARİMİ 
(~___,....ll ~._r.ll) 

el-Hacdk b. Abdiilah el-Bürek 
es-Sar!m! el-Harid 

(ö. 40/661) 

~ 

Muaviye b. Ebu Süfyan'a 
suikast girişiminde bulunan Harici. 

L ~ 

Asıl adı Haccac'dır, fakat daha çok Sü
rek lakabıyla tanınır. Temlm kabilesinin 
Sarlm koluna mensuptur. Önceleri Hz. 
Ali'nin taraftarlarından olan Sürek, Hz. 
Ali ile Hz. Muaviye arasındaki ihtilafın 

çözümünün hakemiere havale edilmesine 
karşı çıkarak Hz. Ali'den ayrılmış ve Ha
ricller'in safına geçmiştir. Hakem Vak'a
sı'na. "Hüküm ancak Allah'ındır" diyerek 
ilk itiraz edenin Bürek olduğu söylen
mektedir (Müberred, lll, ı 106). 

Sürek, Abdurrahman b. Mülcem ve 
Amr b. Bekir hac münasebetiyle bulun
dukları Mekke'de bir toplantı yaparak 
doğru yoldan ayrıldıkianna inandıkları 

Hz. Ali, Muaviye ve Amr b. As'ı öldürmek 
suretiyle hem Nehrevan 'da katledilen 
Hariciler'in intikamını almaya, hem de 
bütün müslümanları rahata kavuştur

maya ant içtiler. Abdurrahman b. Mül
cem'in Ali b. Ebu Talib'i, Amr b. Bekir'in 
Amr b. As'ı. Sürek'in de Muaviye b. Ebu 
Süfyan'ı 17 Ramazan 40 (24 Ocak 661) 
tarihinde sabah namazı için mescide git
tikleri zaman öldürmesini kararlaştırdı
lar. Daha sonra da her biri Şam, Küfe ve 
Mısır'a hareket ettiler. Sürek es-Sarlml 
kararlaştırılan gün ve vakitte Şam Mes
cidi'nde zehirli kılıcıyla Muaviye'ye sal
dırdı , fakat onu öldüremedi. Derhal ya
kalanan Sürek. Ali b. Ebu Talib'in bir ar
kadaşı tarafından Küfe'öe öldürülmüş 
olması gerektiği haberini vererek affe
dilmesini istedi. Ancak Muaviye'nin em
riyle orada öldürüldü. 
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BÜREYDE b. HUSAYB 

( ~l.:r. ·~.r.) 
Ebu Abdiilah Büreyde b. 

ei-Husayb b. Abdiilah ei-Eslem! 
(ö. 63 /682-83 [?]) 

Horasan bölgesinde 
en son vefat eden sahabi. 

~ 

Eslem kabilesinin Sehmoğulları kolu
na mensuptur. Adının Amir, künyesinin 
Ebü Sehl, Ebü Sasan veya Ebü'I-Husayb 
olduğu da rivayet edilmektedir. Mekke
li müşriklerin hicret sırasında Hz. Pey
gamber'i diri veya ölü olarak ele geçire
ne büyük mükafatlar vaad ettiğini du
yan Büreyde, arazisinden geçmekte olan 
Hz. Peygamber ile yanındakileri durdu
rup kimliklerini öğrenmek istedi. Fakat 
bu esnada Resülullah' ın konuşmasından 

etkilenerek müslüman oldu ve adamla
rıyla beraber onun arkasında namaz kıl
dı. Hz. Peygamber'in Medine'ye bayrak
sız girmesini uygun görmediği için ken
di sarığını çözüp mızrağına bağladı ve 
arazilerinden çıkıncaya kadar onlara mu
hafızlık yaptı. Hz. Peygamber'den bir sü
re sonra o da hicret ederek Medine'ye 
yerleşti. Bedir ve Uhud gazvelerinde bu
lunamadı; fakat daha sonra Hz. Peygam
ber' le birlikte on altı gazveye katıldı. 

Müreysi Gazvesi öncesinde istihbarat gö
revlisi olarak düşmanın savaş hazırlıkla
rını büyük bir maharetle tesbit etti; sa
vaştan sonra da esirlerin muhafazasına 
memur edildi. Hudeybiye'ye giden islam 
ordusuna kılavuzluk yaparak orduyu Mek
ke keşif kollarının takibinden kurtardı. 
Hayber'in fethinde bulundu. Mekke'nin 
fethi sırasında Eslem kabilesine ait iki 
sancaktan birini Büreyde taşıyordu. 9 
(630) yılında Hz. Peygamber tarafından 
Eslem ve Gıfar kabilelerine zekat arnili 
olarak gönderildi. Tebük Seferi için ka
bilesini savaşa hazırlamakla görevlendi
rildL Bir ara Hz. Peygamber'in katipliği
ni yaptı. Resülullah üsame ordusunun 
sancağımda ona vermişti. 

Hz. ömer devrinde kumandan olarak 
görev alan Büreyde Basra şehrinin ku
ruluşuna kadar Medine'de kaldı, daha 
sonra Basra'ya yerleşti. Hz. Osman za
manında Horasan'ın fethine katıldı. Ye
zld b. Muaviye döneminde 62 (681-82) 
veya 63 (682-83) yılında vefat edinceye 
kadar Merv'de kaldı. 

Büreyde b. Husayb Hz. Peygamber'
den 164 hadis rivayet etmiş, kendisinden 
de iki oğlu Süleyman ve Abdullah ile Ebu 

Nadre el-Abdi, Şa ' bl, Abdullah b. Evs ei
Huzal ve başkaları rivayette bulunmuş
tur. Büreyde'nin rivayet ettiği hadisler
den biri Buharl ve Müslim'de, ayrıca bir 
tanesi Buharfde, on bir tanesi de Müs
lim'de yer almaktadır. Rivayet ettiği di
ğer hadisler başta dört büyük sünen ol
mak üzere diğer hadis kitaplarında ve 
Müsned'de (V, 346-361) mevcuttur. 

Hayber'in fethinde surlarda açılan ge
dikten içeri dalanlardan biri de Büreyde 
idi. O sırada üzerinde kırmızı bir elbise 
bulunduğu için herkes kendisini farket
mişti. Daha sonra Büreyde alçakgönüllü
lüğe aykırı bulduğu bu halinden daha 
büyük bir günahını hatırlamadığını an
latırdı. Hz. Peygamber'in bir sefer sıra
sında konakladıkları yerde kalan bazı 

eşyayı onun sırtına koyduğunu ve ken
disine "yük devesi" (ez-zamile) diye ilti
fat ettiğini naklederdi (Heysemi, IX, 398). 
Büreyde at sırtında düşmana saldırmak
tan daha güzel bir hayat şekli olmadığı
nı söylerdi. 
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BÜREYMİ 

( ı..s"tf. ) 

Doğu Arabistan'da bir bölge 
ve bu bölgede aynı adı taşıyan 

küçük bir yerleşim merkezi. 
~ 

Bugün Suudi Arabistan, Uman ve Bir
leşik Arap Emirlikleri arasında bölün
müş olan Büreymi bölgesi Ebüzabi'ye 
127 km. mesafededir. En yakın Suüdi 
yerleşim merkezi Ahsa 'ya uzaklığı ise 
600 kilometrenin üzerindedir. Hurma 
yetiştirmeye ve diğer ziraı faaliyetlere 
elverişli mümbit topraklara sahip olan 
Büreyml bölgesinde Büreyml, Ayn, Şa'ra, 
Hm, Kattare, Kimi ve Mu'taraz gibi yer-


