
muhasebeci Hüsrev Bey bina emini ve 
bina nazırı tayin edilmişlerdir. 

Kanünf Sultan Süleyman çıktığı Siget
var seferinde vefat ettiğinden köprü
non inşası oğlu Sultan ll. Selim tarafın

dan tamamlatılmıştır. Yapımından az 
sonra selin tahrip ettiği bazı gözler yi 
ne Mimar Sinan eliyle tamir edilmiştir. 
1061 ( 1651) yılında buradan geçen Evli
ya Çelebi, "ibretnüma" olarak vasıflan 

dırdığı köprünOn yirmi altı gözlü ve ki
tabesinin Karahisarf Hasan Çelebi hattı 
ile olduğunu bildirirken yanılmıştı r. Ba
tıdan kara yoluyla gelirken bu köprünün 
üstünden geçen bütün yabancı seyyah
lar seyahatnamelerinde bu mimari şa
heserden hayranlıkla bahsederler. Ge
nellikle köprü İtalyanca olarak Ponte 
Grande adıyla anıl mıştır. Büyükçekme
ce Köprüsü'nün Lemaitre adında bir res
sam tarafından çizilerek Danvin ismin
de bir hakkak eliyle hakkedilen, çelik 
gravür tekniğinde basılmış güzel bir res
mi XIX. yüzyıl başlarındaki romantik gö
rünümünü aksettirir. Osmanlı dönemin
de Rumeli'ye yapılan seferlerin çoğun
da bu köprü üzerinden geçilmiştir. 1877 
Osmanlı-Rus. 1912 Balkan savaşlarında 
bozguna uğrayan ordunun bu köprü üze
rinden dönüşü de hazin bir hatıradır. 

1960' lı yıllarda bir Rum'un kışkırttığı iki 
kişi, içinde güya büyük bir hazinenin 
saklı olduğuna inanarak köprünOn k.ita
be köşkünde Mimar Sinan'ın adının ya
zılı olduğu kısmı kitabe ile birlikte par
çalamışlardır. Daha sonra bu kısım ve 
kitabe yeniden yapılmıştır. 1970 yılında 
da tarihi ve mimari önemi göz önüne 
alınarak köprünOn harap olan bazı bö
lümleri restore edilmiştir. Bugün esas 
trafik az ileride yapılmış olan modern 
köprüden geçirilmiş ve bu tarihi eser 
nisbeten korunmuştur. 

Büyükçekmece Köprüsü. inişli çıkışlı 

dört bölümden oluşmuş ilgi çekici bir 
mühendislik eseridir. Toplam uzunluğu 
635,57 m. olup 7,17 m. genişliğindedir. 
Yedi gözlü olan birinci bölümün uzunlu
ğu 157,23 m. olarak ölçülmüştür. Bunu 
25,41 m. uzunluğunda bir bağlantı aralı
ğı takip eder. İkinci bölüm yine yedi göz
lü ve 135,1 O m. uzunluğundadır. 1 5,52 
m. ölçüsOndeki bir aralıktan sonra ge
len üçüncü bölüm ise 1 01,25 m. uzun
luğa sahiptir ve beş gözlüdür. 17,34 met
relik bir aralıktan sonra geçilen dördün
cü bölüm dokuz gözü ve 183,72 m. uzun
luğu ile en büyük bölümü teşkil eder. 
KöprünOn göz sayısı yirmi sekizdir. Sivri 
kemerli bu gözlerin en küçüğünün açık-

lığı 4,50 m. olmasına karşılık dördüncü 
bölümde olan en büyüğü 11,86 m. ölçü
sünde bir açıklığa sahiptir. Köprünün 
iki yanında korkuluk levhaları vardır . Ay
rıca her bölümün başında ve sonunda 
bütün Türk köprülerinde görülen baba
lar bulunmaktadır. Her bölüm arasında
ki bağlantı aralıklarının korkuluksuz ol
ması, büyük taşkınlardan suların fazla
sının köprüye zarar vermeden buradan 
aşarak akıp gitmesi için yapıldıklarını 

düşündürmektedir. 

Köprünün bir bölümünün ortasında, 

en geniş kemerin üstünde dinlenme se
dirleri vardır. Diğer bir bölümün başın
da ise karşılıklı olarak birer kitabe köş
kü bulunur. Oturma şekilleri çok ufak 
olan bu köşklerin satıhlarını Arapça ve 
Türkçe kitabeler kaplar. Kitabenin iki 
yanındaki payelerio başlık yerlerinde, 
Arapça kitabenin iki yanına "la ilahe il
Iallah" ve "Muhammedün Resülullah" 
ibareleri işlenmiştir. Türkçe kitabenin 
payelerinde ise "amel-i Yusuf b. Abdul
lah" ve "gafferallahu lehü ve li'l-müba
şirfn" yazıları yer almaktadır. Kitabeleri 
taşıyan köşkler (veya duvarları şahnişin 
şeklinde dışarı taştığından bunların alt
larındaki çıkmalar mukarnaslar halinde 
yapılmıştır. 

Büyükçekmece Köprüsü, köprü vakfı
nın günümüze ulaşan muhteşem bir ör
neğidir. Mimar Sinan'ın ustalığını ve hat
ta dehasını gösteren bu yapı, mimarisi 
ve çok geniş bir arazi üzerinde kurulmuş 
olması bakımından da Osmanlı dönemi 
Türk mühendisliğinin başta gelen bir 
anıtıdır. 
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BÜZÜRC b. MUHAMM ED 

BÜZGAŞİYYE 
( ~j:ll) 

Sühreverdiyye tarikatının 
Necibüddin Ali b. Büzgaş'a 

(ö. 678/1279) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. NECiBÜDDİN b. BÜZGAŞ). 

BÜZÜRC b. MUHAMMED 

( -ı..=. cr. (;:.J..l-1 ) 

Ebu Muhammed Büzürc b. Muhammed 
el -Aruzi (II /VIII . yüzyıl [?]) 

Kı1feli ravi, dil ve edebiyat alimi. 

_j 

_j 

Klasik kaynaklardan Mu ccemü'l - üde
bô.', el- Vô.fi ve el-Fihrist'in bir neşrin
de (Kahire 1348) adının Berzah ( [j_r. ), 

Rıza Teceddüd neşrinde ise Nezerrah 
( r.).} ) şeklinde tesbit edildiği görül
mektedir. Sezgin de Berzah'ı tercih et
miştir (GAS, VIII, 119). İbn Hacer ise adı
nın Büzürc olduğunu söylemektedir. Bü
zürc, Farsça büzürg (büyük) kelimesinin 
Arapça'laşmış şeklidir. 

BOzüre'ün hayatı hakkında yeterli bil
gi bulunmadığı gibi doğum ve ölüm ta
rihleri de belli değildir. Benf Becfle'nin 
veya Benf Kinde'nin himayesinde bulun
duğu kaydedilmektedir. Güçlü bir hafı
zaya sahip olmakla beraber aynı bilgi
leri farklı zamanlarda farklı kaynakla
ra isnat ederek değişik şahıslara nak
letmesi sebebiyle onun rivayetlerine 
olan güven sarsılmıştır. Ayrıca bilinme
yen ve tanınmayan topluluklardan ri
vayetlerde bulunması yalancı olarak ni
telendirilmesine yol açmış ve bu yüzden 
son günlerini yalnızlık içinde geçirmiş
tir. Tabifn alimlerinden Yunus b. Ubeyd 
(ö 139/756) onun için, "Ya en mükem
mel veya en yalancı ravidir" diyerek şah
siyet! hakkındaki belirsizliği dile getir
miştir. 

Daha çok aruz üzerinde çalışan Büzürc, 
HalTI b. Ahmed'in aruz konusunda ortaya 
koyduğu kuralları tenkit etmiş ve onun 
kurduğu daire*leri. koyduğu terimleri 
reddetmiştir. Büzürc'ün günümüze kadar 
geldiği bilinmeyen el- cAnliü '1- kebir, 
el- CArı1iü's-sagir, Mecô.ni'l- carı1i (al
fabetik olduğu söylenmektedir). en-Naki 
cale'l-ljalil ve taglituhı1 fi Kitô.bi'l- ~nli, 
Kitabü'l-Evsat fi'l- carı1i, Tefsirü'l-ga
rib ve İbnü'n-Nedfm'in derilere yazılmış 
bir nüshasını gördüğünü söylediği Bi
na' ü '1- kelô.m gibi çalışmaları bulun
maktadır. 
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ı 
BÜZÜRG i 

Türk musikisinde 

L bir birleşik makam. 
_j 

Türk müsikisinde en az sekiz asırdır 
kullanıldığı bilinen en eski makamlar
dandır. "Büzürk" olarak da söylenir. Ba
zı nazariyat kitaplarında "büzrük" şekli
ne de rastlanmaktadır. Farsça bir keli
me olan büzürg "büyük, ulu" manasma 
gelmektedir. Dizisi, hüseynl perdesine 
göçürülmüş bir hüseynl beşlisine, yerin
de bir büselik beşiisi ile rast perdesine 
göçürülmüş bir çargah beşlisinin ilave
sinden meydana gelmiştir. Donanımına 
herhangi bir arıza işareti yazılmaz. Ma
kamın güçlüleri birinci derecede hüsey
nl, ikinci derecede neva, üçüncü derece
de dügah perdesi, durağı ise rast per
desidir. Bütün birleşik makamlar gibi 
inici seyreder. 

Türk müsiki repertuvarında tesbit edi
lebilen büzürg makamındaki eser sayısı 
yirmi beş civarındadır. Bu makama ör
nek olarak lll. Selim'in çember, Kante
miroğlu'nun darbeyn usulündeki peşrev
leri, Sadık Ağa'nın, "Hüban seninle leyl ü 
nehar istlnas eder" mısraı ile başlayan 
berefşan usulündeki 1. bestesi verilebilir. 

Hüseynide hüseynl beşiisi Dügahta bOselik beşiisi 

~- t r r •r r r r r J 
Rastta çlirgah beşlisi 
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BÜZÜRG b. ŞEHRiYAR 
cA_,..:. ı)! ıS.).:r. ı 

Büzürg b. Şehriyar er-Ramhürmüzl 
(N /X. yüzyıl [?]) 

Kittibü 'Acti ' ibi'l-Hind adlı 
L eseriyle tanınan İranlı bir denizci. _j 

Hayatı, şahsiyeti ve eğitimiyle ilgili ola
rak gerek klasik gerekse modern kay
naklarda herhangi bir bilgi yoktur; sade
ce Ramhürmüzl nisbesinden Hüzistan'ın 

Ramhürmüz şehrinde doğduğu veya ora
da yetiştiği anlaşılmaktadır. 

Seyahat hatıralarını anlattığı Kitabü 
cA ca' ibi1-Hind adlı eserinden öğrenil
diğine göre Z88-34Z (901-954) yılları ara
sında Güneydoğu Asya'yı gezmiş ve ki
tabını da muhtemelen dönüş tarihinden 
hemen sonra yazmaya başlamıştır. Irak 
sahillerinden gemisiyle yola çıkan Bü
zürg, hatırat şeklinde kaleme aldığı 134 
küçük hikayeden oluşan eserinde Güney 
Hindistan, Gucerat, Hint takımadaları, 
Çin ve Japonya'da gördüklerini anlatmış, 
ayrıca tanıştığı gemici, tüccar ve seyyah
ların bu bölgelerle Doğu Afrika üzerine 
naklettikleri hatıratarına da yer vermiş
tir. Eser anlattığı ülkelerdeki insanların 
yaşayışlarını, örf ve adetlerini yansıtma
sı bakımından son derece önemlidir; bu 
arada o dönemdeki bir Hint mihracesi-

Yürük Sernal .....-----::::, ~ (Sadık_!lğa'danl 

;•ı cr r r r ,urrrutift( r r r t D ı 
Ah . Töv be ler .. . . . . . . et dım ı .. se. . . . . . cur mu ha ta . 

bir .... i ... ki . . üç .... vay .... Tir yel. .. li yel 

4j" F sr· ffr· 9 ·ı atftır r 
le lel. .. li .. . ye . lel. .. li yel 

IF ffi}rff· 
le !el. li ... 

ye lel. .. le !el. .. le !el .. . li .. cür mü ha ta 

~- J~J aa ffD ı J j j j 
bir .. i .. ki. üç .. . vay.,, 
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Büzürg 
makamı 

dizisi 
ve bir 
seyir 
örneği 

Büzürg b. Şehriyar' ın Kitlibü 'Aca' ibi'l-Hind ad lı eserinin 
unvan sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3306) 

nin Kur'an-ı Kerlm'i kendi diline tercü
me ettirmiş olduğunu da haber vermek
tedir. 

Bilinen tek nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde (Ayasofya, nr. 3306) bulu
nan eserin metnini P. A. van der Lith 
neşre hazırlamış ve L. Mareel Devic'in 
Fransızca tercümesiyle birlikte yayımla
mıştır (Leiden 1883-1886). Bu tercüme 
1926'da Routledge Yayınevi (Londra) ta
rafından ingilizce'ye çevrilerek Arapça 
metnin tıpkıbasımıyla birlikte yeniden 
basılmıştır. İki yıl sonra P. Quennel'in ori
jinalinden İngilizce'ye yaptığı bir tercüme 
(London I 928), daha sonra da J. Sauva
get'nin yeniden yaptığı Fransızca tercü
me, onun ölümünden sonra adına çıka
rılan bir armağanın içinde (Memorial, Da
mascus 1954, I, 188-300) neşredilmiştir. 

Bunlardan başka eser R. ı. Ehrlich tara
fından Rusça 'ya da tercüme edilmiştir 
(Moscow 1959). 
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