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Mirşiidü'l- 'ibiid ve Mermuziit-ı Esedi ı 
der Mezmı1riit-ı Diivudi adlı eserinde BÜŞTİ 

ı 

bu rubaiyi zikretmiştir. Cami, Aynülku
dat'ın eserinde gördüğü bu rubaiden 
faydalanarak NefeJ:ıiitü '1- üns 'te Büsti'-
ye yer vermiştir. Cami'ye göre Büsti Ho
rasanlı süfllerden Ebü Ali el-Farmedi'
nin (ö. 4771 1084) müridi, yine Horasanil 
meşhur süfllerden Hasan Sekkak-i Sim-
nani ile İbn Hameveyh'in şeyhidir. 449'
da (1057) doğan İbn Hameveyh'in Büs
tl'nin müridi olduğu dikkate alınırsa onun 
470'ten ( 1 077) 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 ila
he illallah" sözünü ve ruhun bu sözdeki 
basamaklarında yüksele yüksele (seyr-i 
suüdi. seyr-i urüci) ilk vatanına nasıl va
racağı anlatılır. "La" ile başlayıp "Allah"
ta son bulan bu manevi ve ruhi yolculu
ğun ayrıntıları, eser üzerine bir şerh ya
zan Takıyyüddin adlı bir müellif tarafın
dan açıklanmıştır. İkinci risalede ruhun 
ilk varlıktan beşeriyet alemine inişini 

(seyr-i nüzüli). nefis ve şeytanla mücade
lesini, sonra da kendinden geçerek yü
ce aleme yükselişini anlatır. Bu risale 
üzerine, meşrepleri farklı iki müellif Nü
reddin-i İsferayini ile ibnü'l-Arabi birer 
şerh yazmışlardır. Büsti'nin Nizamül
mülk'e yazdığı ve mutluluğa ermek için 
Allah'ı ve ahiret gününü unutmadan dün
yada nasıl yaşanacağını, insanlara nasıl 
hizmet edileceğini açıklayan kısa nasi
hatnamesi ile yukarıdaki iki risa!enin 
metin ve şerhleri Nasrullah Pürcevadi'
nin Zindegi ve Aşilr-ı Şey.!] Ebü 'l-lja
san-ı Büsti (Tahran 1364 hş .) adlı eseri 
içinde yayımlanmıştır. 

Büsti'nin ruhani mi'rac ile ilgili çok 
meşhur rubaisinin (metin için bk. GimT, 
s. 4 ı 3) temel kavramları konusunda Ay
nülkudat ei-Hemedani, Ahmed ei-Gaz
zaiT, NecmeddTn-i Kübra, Necmeddin-i 
Daye, Nüreddin-i İsferayinl ve Mahmüd-i 
Lahici gibi büyük mutasawıflar önemli 
açıklamalarda bulunmuşlardır. 
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Ahmed ei-Gazzalf. Sevani/:ıu ' l · '~şa~ (nşr. 
Nasrullah Pürcevadf), Tahran 1359, s. 19·20 ; 
Aynülkudat ei-Hemedanf, Temhfdat (nşr. Afif 
Useyran ), Tahran 1341, s. 118-119, 270 ; Nec
meddin-i Daye, Mirşadü 'l· 'ibad, Tahran 1365, 
s. 308 ; a.mlf .. Mermazat·ı Esedi der MezmO· 
rat- ı Dauadr, Tahran 1352, s. 107; Cami, 1'/efe
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Iii NASRULLAH PüRCEVADI 

496 

(~1) 

Ebu Hamid Ahmed b. Muhammed 
el-Harzenci el- Büştl 

(ö. 348/959) 

L 
Arap dili ve edebiyatı alimi. 

.J 

Nişabur yakınlarında bulunan Büşt'e 
(Büst) nisbetle el-Büşti, buraya bağlı Har
zenc köyüne nisbetle de el-Harzenci di
ye anılır. Hayatı hakkında fazla bilgi yok
tur. 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 ta
nıştı; bedevTlerle teması olmadığı ve on
ların arasında yaşayan dile ait zengin 
malzemeyi tanımadığı halde Arap dilirı
deki derin bilgisi bu alimleri hayrete dü
şürdü. Büşti 348 yılı Recebinde (Eylül 959) 
vefat etti. 

Eserleri. Halil b. Ahmed 'in Kitiibü ·ı
'A yn adlı eserinde eksik bıraktığı yerleri 
tamamlamak üzere kaleme aldığı Kitii
bü'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 biz
zat duymadığını belirtmiş, doğruyu yan
lıştan ayırmasını bilen biri için bunun bir 
kusur sayılamayacağını söylemiştir. An
cak onu ağır bir dille tenkit eden Ezheri, 
Arap yazısının noktalama ve imla bakı
mından o dönemde henüz mükemmel 
şeklini almadığını, bir hocadan duyma
dan yazılı eserlerden faydalanmanın sağ
lıklı bir yol olamayacağını ve bu sebeple 
Büşti'nin noktalı ve noktasız harflerle ya
zılan kelimelerde pek çok hata yaptığını 
söyleyerek bu konuda çeşitli örnekler ver
mektedir (Tefı?fbü'l-luga, I, 32-40) Büş
ti'nin, kendisini şöhrete ulaştıran bu 
eserden başka Kitiibü't- Tafşile ve Ki
tiibü ŞerJ:ıi (Te(sfri) ebyiiti Edebi'l - kiitib 
adlı iki kitap daha yazdığı kaynaklarda 
zikredilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Teh?ibü 'l -luga, 1, 32·40; Yakut, Mu'cemü 'l
üdeba', IV, 203·208; a.mlf .. Mu'cemü'l·bü/
dan, ll, 336; İbnü'I-Esir. el·Lübab, ı, 33; ibnü'I 
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yetü 'l·uu'at, ı , 388; Sezgin. GAS, ll, 554·555, 
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BÜTÇE 

(bk. BEYfÜLMAL). 

BÜTRİYYE 

( "t_r.ll ) 

Zeyd.iyye alimlerinden Kesirünneva 
ve Ebter l~kaplarıyla tanınan 

· Hasci"~ b. Salih'in 
(ö. '168/785) 

görüşlerini benimseyenlere verilen ad 
(bk. ZEYDİYYE). 

BÜVEYHİLER 
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932-1062 yılları arasında 
İran ve Irak'ta hüküm süren 
Deylem asıllı bir hanedan. 

ı 
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Tarih. Hanedan adını, Sasani Hüküm
ctarı Behram-ı Gür'un soyundan olduğu 
rivayet edilen Büveyh (Büye) b. Fenna 
(Penah) Hüsrev'den alır. Deylemliler ön
celeri Mecüsi ve putperest bir kavimken 
IV. (X.) yüzyılın başında Ali evladından 
Hasan el-Utrüş'un gayretleriyle müslü
man oldular ve Şifliği benimsediler. Da
ha sonra Abbasi Halifeliği dahil müslü
man devletlerin ordularında büyük öl
çüde yer aldılar. Ayrıca kendi bölgelerin
de küçük beylikler kurdukları gibi gü
neye doğru inerek İran ve Irak'ta vuku 
bulan siyasi olaylarda da önemli rol oy
namaya başladılar. Büveyh'in Ebü'l-Ha
san Ali, Ebu Ali Hasan ve Ahmed adın
da üç oğlu vardı. Bu üç kardeş önce Gi
lanlı bir sülaleye mensup Emir Makan 
b. Kaki'nin emrinde Samaniler'in hizme
tine girdiler (928) Ancak Makan daha 
sonra Samaniler'e karşı harekete geçti
ği zaman karşısına yine Gilanlı bir soylu 
olan Merdavic çıktı. Makan'ın mağlüp 

olup Taberistan'ı terketmek zorunda kal
masıyla Ali ve kardeşleri Merdavic'in ya
nında yer aldılar. Merdavic bundan son
ra Rey başşehir olmak üzere Taberistan 
ve Cürcan'da Ziyanler hanedanını kurdu. 

Üç kardeşten Ali, Merdavic tarafından 
Kerec valiliğine tayin edildi. iran'ın gü
neyinde bir devlet kurmak isteyen Ali'
nin çevresinde çok sayıda Deylemli top
landı . 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 müttefikleri
nin yardımıyla onu bölgeden uzaklaştır
dı. Ali daha sonra Fars'ı ele geçirdi ve 


