BÜSTT
Resul-i Ekrem pek yakında yapılacak
umreye onun da katılmasını istediği için
Medine'de kalmasını söyledi. Umre hazırlıkları tamamlanıp yola çıkıldığında
Zülhuleyfe mevkiine gelince Hz. Peygamber Büsr'ü Mekke'ye yolladı ve toplayacağı bilgilerle geri dönmesini emretti.
Büsr emredileni yaptı ve Usfan yakınla
rındaki Gadirü ' l-Eştat mevkiinde Hz. Peygamber'i bularak Kureyşliler'in müslümanları Kabe'ye sokmak istemediklerini ve onlarla savaşmak üzere hazırlık
yaptıklarını bildirdi. Hicretin 8. yılında
Mekke fethine hazırlanırken Hz. Peygamber Büsr'ü, Büdeyl b. Verka ile beraber
Huzaa'nın bir kolu olan kendi kabileleri
Ka' boğulları ·nı ramazan ayında Medine'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 Beni 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 ettiği bilinmemektedir.
BİBLİYOGRAFYA :
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r;.ı

iilltiıı M. YAŞAR KANDEMİR

BÜST
(~)

L

Afganistan' ın
Sicistan bölgesinde harabeleri bulunan
eski bir şehir.
_j

Hilmend ırmağının Ergendab kolu ile
yerin aşağısında sol kıyıda ve
nehrin taşımacılığa elverişli kesiminde
bulunur; Herat'ı Girişk'ten geçerek Kandehar'a bağlayan yol üzerindedir. Vaktiyle verimliliği ve güzelliğiyle tanınırdı.
Eski Arap coğrafyacıları güzelliklerinin
yanında salgın hastalıklarının da çok olduğunu anlatırlar. Şehirle çevresinin bugünkü harap ve kurak durumu tabii kaynakları ile çelişki arzeder. Çünkü Hilmend
ırmağı ve kolu sayesinde kolayca sulanabilen bu bölge her türlü tarıma elverişlidir. Ortaçağ'da Horasan veya Fars ile
birleştiği

Sind arasında, yani Bağdat- Hindistan yolu üzerinde geçişi temin etmiş ve önemli 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 (531579) Sasaniler tarafından zaptedildi. Müslümanların İran ' ı fethinden sonra burası Hz. Osman'ın 29 (649-50) yılında Abdurrahman b. Semüre kumandasında
gönderdiği kuwetler tarafından alındı.
Abdurrahman b. Semüre daha sonra Muaviye tarafından Sistan'a vali tayin edildiğinde İslam hakimiyetinden çıkmış olan
Büst'ü 41'de (661-62) yeniden zaptetti. Bundan sonra şehir, doğu sınırındaki
müslüman olmayan ve kendilerine Zunbil denilen prensiere karşı verilen mücadelede bir ileri karakol durumuna geldi. Buraya Emeviler devrinde ve Abbasiler'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 Sebük Tegin tarafından zaptedildi. Büst'ün
en parlak dönemini yaşadığı zaman Gazneliler devrine rastlar. Selçuklular 1045'te şehri yağmaladılar, fakat ele geçiremediler. Gazneliler 1048'de Behram Niya! kumandasındaki bir Selçuklu ordusunu Büst yakınlarında mağlüp ettiler.
Gurlu Hükümdan Alaeddin Cihansuz Gazne'den sonra Zemindaver vilayetinin merkezi ve Gazneliler'in ikinci başşehri olan
Büst'ü de tahrip etti ( 1149). Daha sonra
Harizmşahlar idaresine giren şehir bu
dönemden itibaren giderek önemini kaybetti. Büst, kalesi stratejik mevkii dolayısıyla Nadir Şah tarafından 1738'de tamamen yıkılıncaya kadar pek çok saldı

daki Abbasiler'e ait eserlerin seviyesinde 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 büyük muhaddislerden İbn Hibban (ö 354 /
965) ve Hattabi (ö. 388/ 998) ile şair Ebü'lFeth Ali b. Muhammed el-Büsti (ö. 400/
ı OlO) 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 nisbetle anılmaktadırlar.

rıya uğramıştır.

yüzyılın başlarında

D. Schlumberger'in keşfi ve Afganistan'daki Fransız arkeoloji heyetinin yaptığı kazılar neticesinde bölgede 7 km.
uzunluğunda ve 2 km. eninde bir sahayı kaplayan harabeler ve eski saray duvarlarını ihtiva eden tarihi kalıntılar ortaya çıkarılarak muhafaza altına alındı.
Bu kazılarda bulunan kalıntılar Ortaçağ
İranı'ndaki eserlerin Bağdat ve Samerra'-

daki Büst'te (Büşt) doğdu . Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. SQfi tabakatı
müellifleri Hücviri ile Kuşeyri ve Nişa
burlu olmasına rağmen Attar eserlerinde ona yer vermernişlerdir. Ancak Ahmed el - Gazzali Sevanihu'l - cuşşah:'ta,
Aynüll~udat el-Hemedani Temhidô.t'ı ile
mektuplarından birinde onun bir rubaisini nakletmişler. Necmeddin-i Daye de
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Ebü'l -Hasen All b. Muhammed el-Büstl
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BÜST[
Mirşiidü'l- 'ibiid ve Mermuziit-ı Esedi

der Mezmı1riit-ı Diivudi adlı eserinde
bu rubaiyi zikretmiştir. Cami, Aynülkudat'ın eserinde gördüğü bu rubaiden
faydalanarak NefeJ:ıiitü '1- üns 'te Büsti'ye yer vermiştir. Cami'ye göre Büsti Horasanlı süfllerden Ebü Ali el-Farmedi'nin (ö. 4771 1084) müridi, yine Horasanil
meşhur süfllerden Hasan Sekkak-i Simnani ile İbn Hameveyh'in şeyhidir. 449'da (1057) doğan İbn Hameveyh'in Büstl'nin müridi olduğu dikkate alınırsa onun
470'ten ( 1077) sonraki bir tarihte vefat
ettiği söylenebilir.
Büsti'nin Der Beyan-ı ljalp~at-i Lii
iliihe illalTiih ve Kelimiit-ı 'Arabi adlı
iki risale kaleme aldığı bilinmektedir. İ ki
sayfa hacmindeki birinci risalede "la ilahe illallah " sözünü ve ruhun bu sözdeki
basamaklarında yüksele yüksele (seyr-i
suüdi. seyr-i urüci) ilk vatanına nasıl varacağı anlatılır. "La" ile başlayıp "Allah"ta son bulan bu manevi ve ruhi yolculuğun ayrıntıları, eser üzerine bir şerh yazan Takıyyüddin adlı bir müellif tarafın
dan açıklanmıştır. İkinci risalede ruhun
ilk varlıktan beşeriyet alemine inişini
(seyr-i nüzüli). nefis ve şeytanla mücadelesini, sonra da kendinden geçerek yüce aleme yükselişini anlatır. Bu risale
üzerine, meşrepleri farklı iki müellif Nüreddin-i İsferayini ile ibnü'l-Arabi birer
şerh yazmışlardır. Büsti'nin Nizamülmülk'e yazdığı ve mutluluğa ermek için
Allah'ı ve ahiret gününü unutmadan dünyada nasıl yaşanacağını, insanlara nasıl
hizmet edileceğini açıklayan kısa nasihatnamesi ile yukarıdaki iki risa!enin
metin ve şerhleri Nasrullah Pürcevadi'nin Zindegi ve Aşilr -ı Şey.!] Ebü 'l-ljasan-ı Büsti (Tahran 1364 hş .) adlı eseri
içinde yayımlanmıştır.
Büsti'nin ruhani mi'rac ile ilgili çok
rubaisinin (metin için bk. GimT,
s. 4 ı 3) temel kavramları konusunda Aynülkudat ei-Hemedani, Ahmed ei-GazzaiT, NecmeddTn-i Kübra, Necmeddin-i
Daye, Nüreddin-i İsferayinl ve Mahmüd-i
Lahici gibi büyük mutasawıflar önemli
meşhur

açıklamalarda bulunmuşlardır.
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Ebu Hamid Ahmed b. Muhammed
el-Harzenci el- Büştl
(ö. 348/959)
L

Arap dili ve

edebiyatı

alimi.
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Eserleri. Halil b. Ahmed 'in Kitiibü ·ı
'A yn adlı eserinde eksik bıraktığı yerleri
tamamlamak üzere kaleme aldığı Kitiibü't- Tekmile'nin günümüze kadar gelip
gelmediği bilinmemektedir. Ezheri'nin
(ö . 370/980-81) belirttiğine göre BüştT
eserinin baş tarafında faydalandığı kay"
nakların uzun bir listesini vermiş, bu
eserleri hocalarından sema • yoluyla bizzat duymadığını belirtmiş , doğruyu yanlıştan ayırmasını bilen biri için bunun bir
kusur sayılamayacağını söylemiştir. Ancak onu ağır bir dille tenkit eden Ezheri,
Arap yazısının noktalama ve imla bakı
mından o dönemde henüz mükemmel
şeklini almadığını, bir hocadan duymadan yazılı eserlerden faydalanmanın sağ
lıklı bir yol olamayacağını ve bu sebeple
Büşti'nin noktalı ve noktasız harflerle yazılan kelimelerde pek çok hata yaptığını
söyleyerek bu konuda çeşitli örnekler vermektedir (Tefı?fbü'l-luga, I, 32-40) Büş
ti'nin, kendisini şöhrete ulaştıran bu
eserden başka Kitiibü't- Tafşile ve Kitiibü ŞerJ:ıi (Te(sfri) ebyiiti Edebi'l - kiitib
adlı iki kitap daha yazdığı kaynaklarda
zikredilmektedir.
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bulunan Büşt'e
(Büst) nisbetle el-Büşti, buraya bağlı Harzenc köyüne nisbetle de el-Harzenci diye anılır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ebü Abdullah el-Büşenci'den hadis
okuduğu, Hakim en-Nisabüri'ye de hadis
okuttuğu bilinmektedir. Gulamu Sa'leb'in
de belirttiği gibi BüştT, devrinde Horasan
dil ve edebiyat alimlerinin en meşhurla
rından biriydi. 330 (941) yılında yaptığı
hac yolculuğu sırasında uğradığı Bağdat'
ta Irak'ın önde gelen ilim adamlarıyla tanıştı; bedevTlerle teması olmadığı ve onların arasında yaşayan dile ait zengin
malzemeyi tanımadığı halde Arap dilirı
deki derin bilgisi bu alimleri hayrete düşürdü. Büşti 348 yılı Recebinde (Eylül 959)
vefat etti.
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(bk. BEYfÜLMAL).
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Zeyd.iyye alimlerinden Kesirünneva
ve Ebter l~kaplarıyla tanınan
· Hasci"~ b. Salih'in
(ö. '1 68/785)
görüşlerini benimseyenlere verilen ad

Nişabur yakınlarında
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932-1062 yılları arasında
İran ve Irak'ta hüküm süren

L

Deylem

asıllı

bir hanedan.

Tarih. Hanedan adını, Sasani HükümGür'un soyundan olduğu
rivayet edilen Büveyh (Büye) b. Fenna
(Penah) Hüsrev'den alır. Deylemliler önceleri Mecüsi ve putperest bir kavimken
IV. (X.) yüzyılın başında Ali evladından
Hasan el-Utrüş'un gayretleriyle müslüman oldular ve Şifliği benimsediler. Daha sonra Abbasi Halifeliği dahil müslüman devletlerin ordularında büyük ölçüde yer aldılar. Ayrıca kendi bölgelerinde küçük beylikler kurdukları gibi güneye doğru inerek İran ve Irak'ta vuku
bulan siyasi olaylarda da önemli rol oynamaya başladılar. Büveyh'in Ebü'l-Hasan Ali, Ebu Ali Hasan ve Ahmed adın
da üç oğlu vardı. Bu üç kardeş önce Gilanlı bir sülaleye mensup Emir Makan
b. Kaki'nin emrinde Samaniler'in hizmetine girdiler (928) Ancak Makan daha
sonra Samaniler'e karşı harekete geçtiği zaman karşısına yine Gilanlı bir soylu
olan Merdavic çıktı. Makan'ın mağlüp
olup Taberistan'ı terketmek zorunda kalmasıyla Ali ve kardeşleri Merdavic'in yanında yer aldılar. Merdavic bundan sonra Rey başşehir olmak üzere Taberistan
ve Cürcan'da Ziyanler hanedanını kurdu.
ctarı Behram-ı

Üç kardeşten Ali, Merdavic tarafından
Kerec valiliğine tayin edildi. iran'ın güneyinde bir devlet kurmak isteyen Ali'nin çevresinde çok sayıda Deylemli toplandı . Şii olmasına rağmen amansız bir
düşmanı haline gelen Merdavic'e karşı
Abbasi halifesinin desteğini sağlamaya
çalıştı ve güneye inerek İsfahan'ı işgal
etti (932) Fakat Merdavic müttefiklerinin yardımıyla onu bölgeden uzaklaştır
dı. Ali daha sonra Fars'ı ele geçirdi ve

