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B ÜR GÜ 

(bk. CAR). 

BÜRHAN 

(bk. BURHAN). 

BÜRÜK 

(bk. CAR). 

BÜSEYNE 

(~) 

Emevi devri şairlerinden 
Cemil b. Abdullah b. Ma'mer'in 

(ö. 82/701) 
birçok şiirine konu olan sevgilisi 

(bk. CEMİL). 

BÜSEYSE b. AMR 

(bk. BESBES b. AMR). 

BÜSR b. EBÜ ERTAT 

( ;;!1,_) (f.! rJ. ~ ) 
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Ebu Abdirrahman Büsr b. Umeyr b. Ertat 
b. Uveymir el-Amiri el-Kureşl 

(ö. 86/705 [?]) 

Sahabi, Emevi valisi ve kumandanı. 
L ~ 

Doğum tarihiyle ilgili değişik rivayet
ler varsa da en yaygın olan görüşe göre 
hicretten iki yıl sonra Mekke'de doğdu 
(624). Babasının künyesine nisbetle Büsr 
b. Ebü Ertat, dedesinin adına nisbetle 
de Büsr b. Ertat adıyla bilinir. Halid b. 
Velid ile birlikte Suriye'deki fetihlere, da
ha sonra da Amr b. As'ın emrinde Mı-
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sır'ın fethine katıldı. Amr bu sefer sıra
sında onun cesur, atılgan, fedakar ve 
savaş taktiğine vakıf bir genç olduğunu 
anladı ve Trablusgarp'ı fethettikten son
ra kendisini Veddan'a gönderdi (23 / 643-
44). Büsr Veddan'ı fethederek geri dön
dü. Daha sonra Abdullah b. Sa'd b. Ebü 
Serh kumandasında İfrfkıyye seferine iş
tirak etti. 

Büsr Hz. Osman'ın ateşli bir tarafta
rıydı. Onun şehid edilmesini hiçbir za
man hazmedemedi. Hz. Ali ile Muaviye 
arasındaki mücadelede Muaviye'nin ta
rafında yer aldı ve bütün gücüyle onu 
destekledi. Kinde kabilesinin nüfuzlu re
isi Şürahbfl b. Sımt'ı da Muaviye'nin saf
larına çekti. Hz. Ali taraftarlarını sindir
rnek ve halkı Muaviye'ye biat ertirmek 
için Medine'ye, Mekke'ye ve Yemen'e git
ti. Buralarda Hz. Ali taraftariarına karşı 
şiddete başvurdu ve Hz. Osman'ın aley
hinde olduğuna inandığı şahısların evle
rini yaktırdı. Hz. Ali'nin Yemen valisi 
Ubeydullah b. Abbas' ın küçük yaştaki iki 
oğlunu öldürdü. Bunun üzerine Hz. Ali. 
Cariye b. Kudame es-Sa'df ile Vehb b. 
Mes'üd 'u 4000 kişilik bir kuwetle ona 
karşı sevketti. Cariye Necran'a varınca 
Büsr oradan kaçmak zorunda kaldı. Hz. 
Hasan'ın bazı şartlarla halifelikten fera
gati üzerine Muaviye tarafından Basra 
valiliğine tayin edildi (41 / 661-62) Bir yı
lı aşkın bir süre bu görevi yürüttükten 
sonra 43'te (663-64) Bizans'a karşı de
niz seferine memur edildi. Büsr o yıl Bi
zans topraklarında kışiayıp istanbul'a ka
dar gitti. Ertesi yıl yine bir deniz seferi
ne çıktı. Bundan iki yıl sonra Ukbe b. Na
fi' ile Mağrib'e hareket etti ve Trablus'a 
ulaştı. 670'te Süfyan b. Avf ile beraber 
Rumlar'a karşı yeni bir sefer düzenledi 
ve iki yıl üst üste bu seferlere devam 
etti. Daha sonra İfrfkıyye'deki Meccane 
şehrini zaptetti. Burada bulunan bir ka
le onun adını taşımaktadır. 

Büsr bu seferlerden döndükten son
ra siyasetten ayrılmış, ancak hayatını 

yine Emevf saraylarında geçirmiştir. Ri
vayete göre son yıllarında aklf dengesi
ni kaybetmiş ve Abdülmelik b. Mervan 
veya oğlu Velid devrinde Suriye'de öl
müştür. 

Büsr b. Ertat Emevfler'in çok sadık 
bir taraftarıydı. Onlara öylesine sadakat
le hizmet etti ki bu konuda sadece Müs
lim b. Ukbe ve Haccac onunla mukaye
se edilebilir. Bu sebeple Mekke, Medine 
ve Yemen'de Hz. Ali taraftariarına karşı 
reva gördüğü hakaretler ve Hz. Peygam
ber'in vefatı sırasında yaşının küçük olu-

şu birçok kişiyi onun sahabi olmadığı dü
şüncesine sevketmiştir. Ancak Hz. Ömer 
zamanında ordu kumandanlığı yaptığı 
dikkate alınırsa Büsr'ün sahabi olduğu 
görüşü kabul edilebilir. Çünkü Hz. Ömer 
ashab-ı kiramın yer aldığı bir orduya sa
habi olmayan birini kesinlikle kumandan 
tayin etmezdi. Sahabi olduğunda ihtilaf 
bulunmayan Cünade b. Ebü Ümeyye ile 
diğer bazı ashabın ise onun emrinde se
fere katıldıkları bilinmektedir. 

Büsr b. Ertat Hz. Peygamber'den iki 
(başka bir rivayete göre dört) hadis riva
yet etmiştir. Bunlardan biri savaş sıra
sında hırsızlık yapanların ellerinin kesil
meyeceğine dairdir. Diğeri de, "Allahım, 
bütün işlerimizde akıbetimizi hayırlı ey
le!" mealindeki hadfs-i şeriftir (fvlüsned, 

IV, 181; Ebü Davüd, "Hudıld", 18) 
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[i] AsnÜLKERİM ÖzAYDIN 

BÜSR b. ERTAT 

(bk. BÜSR b. EBÜ ERTAT). 

BÜSR b. SÜFYAN 

(w~ r:.r.~) 

Büsr b. Süfyan b. Amr el-Huzai e1-Ka'bl 

Sahabi. 

~ 

~ 

Hz. Peygamber'in hicretin 6. yılında , 

aralarında Büsr b. Süfyan' ın da bulundu
ğu Huzaa kabilesi ileri gelenlerine is
lamiyet'i kabul etmeleri için yazdığı mek
tup üzerine müslüman oldu. Aynı yıl Hz. 
Peygamber'i ziyaret etmek üzere Medi
ne'ye gitti. Geri dönmek istediği zaman 



Resul-i Ekrem pek yakında yapılacak 
umreye onun da katılmasını istediği için 
Medine'de kalmasını söyledi. Umre ha
zırlıkları tamamlanıp yola çıkıldığında 

Zülhuleyfe mevkiine gelince Hz. Peygam
ber Büsr'ü Mekke'ye yolladı ve toplaya
cağı bilgilerle geri dönmesini emretti. 
Büsr emredileni yaptı ve Usfan yakınla
rındaki Gadirü ' l-Eştat mevkiinde Hz. Pey
gamber'i bularak Kureyşliler'in müslü
manları Kabe'ye sokmak istemedikle
rini ve onlarla savaşmak üzere hazırlık 
yaptıklarını bildirdi. Hicretin 8. yılında 
Mekke fethine hazırlanırken Hz. Peygam
ber Büsr'ü, Büdeyl b. Verka ile beraber 
Huzaa'nın bir kolu olan kendi kabileleri 
Ka' boğulları ·nı ramazan ayında Medi
ne'ye getirmekle görevlendirdi. Mekke 
fethine SOO kişiyle katılan Beni Ka'b'ın 
üç sancaktarından biri Büsr idi. Huneyn 
Gazvesi'nde de kabilesinin iki sancağın
dan birini o taşıdı. Hicretin 9. yılında Be
ni Ka'b'ın zekatını toplama vazifesi ona 
verildi. Aynı yıl yapılan Tebük Gazvesi'ne 
kabilesinin halkını toplayıp getirmekle 
görevlendirilen üç kişiden biri yine Büsr 
b. Süfyan'dı. Onun ne zaman vefat etti
ği bilinmemektedir. 
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iilltiıı M. YAŞAR KANDEMİR 

BÜST 

(~) 

Afganistan' ın 
Sicistan bölgesinde harabeleri bulunan 

L 
eski bir şehir. 

_j 

Hilmend ırmağının Ergendab kolu ile 
birleştiği yerin aşağısında sol kıyıda ve 
nehrin taşımacılığa elverişli kesiminde 
bulunur; Herat'ı Girişk'ten geçerek Kan
dehar'a bağlayan yol üzerindedir. Vak
tiyle verimliliği ve güzelliğiyle tanınırdı. 
Eski Arap coğrafyacıları güzelliklerinin 
yanında salgın hastalıklarının da çok ol
duğunu anlatırlar. Şehirle çevresinin bu
günkü harap ve kurak durumu tabii kay
nakları ile çelişki arzeder. Çünkü Hilmend 
ırmağı ve kolu sayesinde kolayca sula
nabilen bu bölge her türlü tarıma elve
rişlidir. Ortaçağ'da Horasan veya Fars ile 

Sind arasında, yani Bağdat- Hindistan yo
lu üzerinde geçişi temin etmiş ve önem
li bir ticari rol oynamıştır. Nitekim İstah
ri Büst'ün Hindistan'la olan ticaretinden 
bahsetmektedir. 

Şehir VI. yüzyılda Eftalitler'in elinde 
idi; ı. Husrev Enuşirvan döneminde (531-

579) Sasaniler tarafından zaptedildi. Müs
lümanların İran ' ı fethinden sonra bura
sı Hz. Osman'ın 29 (649-50) yılında Ab
durrahman b. Semüre kumandasında 

gönderdiği kuwetler tarafından alındı. 

Abdurrahman b. Semüre daha sonra Mu
aviye tarafından Sistan'a vali tayin edil
diğinde İslam hakimiyetinden çıkmış olan 
Büst'ü 41'de (661-62) yeniden zaptet
ti. Bundan sonra şehir, doğu sınırındaki 
müslüman olmayan ve kendilerine Zun
bil denilen prensiere karşı verilen mü
cadelede bir ileri karakol durumuna gel
di. Buraya Emeviler devrinde ve Abbasi
ler'in ilk zamanlarında Hariciler'in çıkar
dıkları isyanları bastırmak üzere valiler 
gönderildi. 

İran'ın ilk milli devletlerinden ikincisi 
olan Saffari hanedanının kurucusu Ya'
küb b. Leys'in (868-878) Kabil'i aldıktan 
(871) sonra Büst'ü de ele geçirerek bir 
yıl kadar burada kaldığı söylenir. Bağ
dat halifesinin şehri egemenliği altına 

alma teşebbüsleri gibi Samanoğulları'
nın teşebbüsleri de sonuçsuz kaldı. Şe
hir, 976'da Gazneli Devleti'ni kuran Se
bük Tegin tarafından zaptedildi. Büst'ün 
en parlak dönemini yaşadığı zaman Gaz
neliler devrine rastlar. Selçuklular 1 045'
te şehri yağmaladılar, fakat ele geçire
mediler. Gazneliler 1048'de Behram Ni
ya! kumandasındaki bir Selçuklu ordu
sunu Büst yakınlarında mağlüp ettiler. 
Gurlu Hükümdan Alaeddin Cihansuz Gaz
ne'den sonra Zemindaver vilayetinin mer
kezi ve Gazneliler'in ikinci başşehri olan 
Büst'ü de tahrip etti ( 1149). Daha sonra 
Harizmşahlar idaresine giren şehir bu 
dönemden itibaren giderek önemini kay
betti. Büst, kalesi stratejik mevkii dola
yısıyla Nadir Şah tarafından 1738'de ta
mamen yıkılıncaya kadar pek çok saldı
rıya uğramıştır. 

D. Schlumberger 'in keşfi ve Afganis
tan'daki Fransız arkeoloji heyetinin yap
tığı kazılar neticesinde bölgede 7 km. 
uzunluğunda ve 2 km. eninde bir saha
yı kaplayan harabeler ve eski saray du
varlarını ihtiva eden tarihi kalıntılar or
taya çıkarılarak muhafaza altına alındı. 
Bu kazılarda bulunan kalıntılar Ortaçağ 
İranı'ndaki eserlerin Bağdat ve Samerra'-

BÜSTT 

daki Abbasiler'e ait eserlerin seviyesin
de olduğunu ortaya koymaktadır. Büst 
harabelerine yakın bir yerde 1946 yılın
da Leşkergah adıyla yeni bir yerleşim 
merkezi kurulmuştur. Adını, yakınında 

bulunan Leşkergah-ı Bazar köyünden 
alan şehrin nüfusu 1979 yılında 21.600 
idi. 

Büst'te birçok alim yetişmiş olup bü
yük muhaddislerden İbn Hibban (ö 354 / 

965) ve Hattabi (ö. 388/ 998) ile şair Ebü'l
Feth Ali b. Muhammed el-Büsti (ö. 400/ 
ı O lO) bunların başında gelmektedir. 

Nişabur yakınlarında Büst (Büşt. Puşt) 
adıyla bilinen bir yerleşim merkezi de 
mevcut olup Ebü'l-Hasan el-Büsti ve Ebu 
Hamid el - Büşti gibi alimler buraya nis
betle anılmaktadırlar. 
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BÜSTANi 

(bk. BUSTANi). 

BÜSTİ 
(~) 

Ebü'l -Hasen All b. Muhammed el-Büstl 

(ö. 470 / 1077 'den sonra) 

Horasanit mutasavvıf_ 

_j 

_j 

IV. (X.) yüzyılın sonunda veya V. (XI.) 
yüzyılın başlarında Nişabur yakınların

daki Büst'te (Büşt) doğdu . Hayatı hak
kında yeterli bilgi yoktur. SQfi tabakatı 
müellifleri Hücviri ile Kuşeyri ve Nişa

burlu olmasına rağmen Attar eserlerin
de ona yer vermernişlerdir. Ancak Ah
med el - Gazzali Sevanihu'l - cuşşah:'ta, 
Aynüll~udat el-Hemedani Temhidô.t'ı ile 
mektuplarından birinde onun bir ruba
isini nakletmişler. Necmeddin-i Daye de 
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