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BÛTÎ

Bû tî, ilmî ha ya tı nın te me li ni li se yıl la rın-

da ki asıl ho ca sı ola rak bah set ti ği ba ba sın-

dan oku du ğu İs lâm aka idi, si yer, Arap di li 

gra me ri ve belâga tı, man tık ve fı kıh usu lü 

alan la rı na da ir ki tap la rın oluş tur du ğu nu 

söy ler (Hâ×â vâlidî, s. 57, 60). 1961’de 

eli ne ge çen Türk çe oto bi yog ra fi siy le Sa-

id Nur si’yi ta nı ma fır sa tı bul du. Nur si’nin 

ilmî ve fikrî şah si ye ti Bû tî’ de de rin bir say-

gı ve hay ran lık his si uyan dır dı. Sa id Nur-

si’ yi Arap âle mi ne ta nıt mak ama cıy la söz 

ko nu su oto bi yog ra fi yi özet ha lin de Arap-

ça’ ya ter cü me et ti. O ta rih ler de Şam’da 

ya yım la nan ¥aŠâre tü’l-İs lâm der gi sin-

de bir ma ka le se ri si ha lin de neş ret ti ği bu 

ter cü me yi Mi ne’l-fikr ve’l-šalb (Dı maşk 
1966) ad lı ese ri nin so nu na da ek le di. Ha-

ya tı nın iler le yen dö nem le rin de il gi si ni çe-

ken şah si yet le rin bi yog ra fi le ri ni kay det ti ği 

ŞaÅ ½ıy yât is tev ša fet nî’ de Sa id Nur si’ye 

de özel bir yer ayır dı (s. 157-175).

En şid det li si Şu bat 1982’de ki Ha ma 

kat li amı ol mak üze re Su ri ye’de 1970’le-

rin son la rın dan iti ba ren İhvân-ı Müs limîn 

ile Ba as re ji mi ara sın da sa yı sız iç ça tış-

ma ya şa nır ken halk na za rın da say gın bir 

âlim olan Bû tî her de fa sın da Hâfız Esed 

yö ne ti mi ni des tek le di. As lın da Bû tî, yir mi li 

yaş la rın da iken ya kın dan ta nı yıp ide al le ri ni 

öğ ren di ği İhvân-ı Müs limîn’in ba zı he def-

le ri ne ön ce le ri sem pa ti duy sa da (Hâ×â 
vâ li dî, s. 127; ay rı ca bk. Christ mann, sy. 2 
[2004], s. 133, 135) son ra la rı bu teş kilâtın 

ba zı uzan tı la rı ta ra fın dan Nu sayrîler’e, 

hü kü met ve Ba as Par ti si bü ro la rı na, po lis 

is tas yon la rı na ve as kerî bir lik le re sal dı rı-

lar dü zen le nin ce açık bir şe kil de re jim-

den ya na ta vır al dı. Özel lik le 16 Ha zi ran 

1979’da Ha lep Top çu Oku lu’nda on lar ca 

Alevî as ke rin vu ru la rak öl dü rül me si Bû tî’-

nin ha ya tın da önem li bir dö nüm nok ta sı 

teş kil et ti. Ola yın ar dın dan Bû tî, En for-

mas yon Ba kan lı ğı’nın is te ği üze ri ne ve 

ba ba sı nın yön len dir me siy le bir te le viz yon 

prog ra mın da bu ey le min meşrû ol ma dı ğı-

nı açık la dı (Hâ×â vâlidî, s. 140). 1980’le rin 

or ta la rın da İs lâ mî ya yın la ra uy gu la nan sı kı 

san sü rün ve ka mu ku rum la rın da ça lı şan 

ka dın la rın ör tü le ri ne yö ne lik ya sa ğın kal-

dı rıl ma sı, med ya prog ram la rı nın İs lâmî 

ve ahlâkî ku ral la ra gö re ye ni den dü zen-

len me si gi bi iyi leş tir me ler den do la yı Hâfız 

Esed’e bir te le viz yon prog ra mın da te şek-

kür et ti (a.g.e., s. 140-142). Son ra ki ta rih-

ler de yi ne Esed’in tek li fiy le Su ri ye te le viz-

yo nun da yap tı ğı söy le şi ler de son de re ce 

ted bir li ve dip lo ma tik bir dil kul lan ma sıy la 

dik ka ti çek ti. 2000 yı lın da Hâfız Esed’in 

ce na ze na ma zı nı kıl dı ran Bû tî, mev cut 

oto ri te den ya na tav rı nı ye ni li der Beşşâr 

Bûtî

Bo tan böl ge sin de bu lun du ğun dan ai le si 

Bû tî nis be siy le ta nın mış tır. Kürt kö ken li 

olan ba ba sı Mol la Ra ma zan âlim ve sûfî 

kim li ğiy le meş hur dur. Bû tî ai le si 1934’te 

Şam’a göç et ti. Mu ham med Saîd öğ re nim 

ha ya tı na Şam’da ki özel bir okul da baş la-

dı. On bir ya şın da Ha san Ha ben ne ke el-

Meydânî ile onun öğ ren ci si Mahmûd el-

Mardînî’den Kur’an ve si yer ders le ri al dı. 

Ar dın dan tef sir, man tık, hi ta bet ve fı kıh 

usu lü tah sil et ti. 1953-1955 yıl la rın da Ez-

her Üni ver si te si Şe ri at Fa kül te si’nde li sans 

eği ti mi ni ta mam la dı ve ay nı üni ver si te-

nin Arap Di li Fa kül te si’nde bir yıl sü rey le 

pe da go jik for mas yon eği ti mi al dı. 1958-

1960 yıl la rın da öğ ret men lik yap tı. 1960’ın 

son la rın da Dı maşk Üni ver si te si Şe ri at Fa-

kül te si’ne asis tan ol du. 1961’de dok to ra 

öğ re ni mi için gön de ril di ği Ez her Üni ver si-

te si’nde 1965’te ™a vâ bi ¹ü’l-ma½la¼a fi’ş-

şerî£ati’l-İs lâ miy ye baş lık lı te ziy le dok tor 

un va nı nı al dı. Tek rar Dı maşk Üni ver si te-

si Şe ri at Fa kül te si’nde ça lış ma ya baş la dı. 

1970’te do çent, 1975’te pro fe sör ol du, de-

kan lık da hil çe şit li idarî gö rev ler üst len di.

Şe ri at Fa kül te si’nde ki ders le ri nin ya nın-

da Şam’da Îmân Ca mii ve Emevî Ca mii 

gi bi yer ler de hal ka açık ders ler ve ren Bû tî, 

1993’te emek li ye ay rıl dık tan son ra da ca-

mi ders le riy le üni ver si te de ki dersle ri ni ve-

fa tı na ka dar sür dür dü. Ay rı ca Şam Âlim ler 

Bir li ği baş kan lı ğı ve Ür dün Âl-i beyt Mü-

es se se si ile Âl-i beyt Üni ver si te si’ne da nış-

man lık yap tı. Ür dün Kra li yet Aka de mi si 

İs lâm Me de ni ye ti Araş tır ma la rı Mer ke zi, 

İs lâmî Fi nans Ku rum la rı nı De net le me ve 

Mu ha se be Teş kilâtı, İn gil te re’de Ox ford 

Aca demy İda re Mec li si, Fran sa’da İs lâm 

Nu ru Ce mi ye ti, Ebûzabî’de Ta ba Mü es-

se se si Yük sek İs ti şa re Ku ru lu, Şam İs lâm 

Ban ka sı Hu kukî De ne tim Ku ru lu gi bi olu-

şum lar da gö rev al dı. Pek çok ulu sal ve 

ulus lar ara sı ilmî top lan tı ya ka tıl dı. 2004 

yı lın da ulus lar ara sı Dü bey (Dubâi) Kur’an’a 

Hiz met Ku ru lu ta ra fın dan ör nek İs lâm âli-

mi ödü lü ne lâyık gö rül dü.

nr. 14397; Mes cid-i Ne bevî Ktp., nr. 211/6). 
4. ¥â şi ye £alâ Şer¼i’l-Menâr. İbn Me-

lek’in ese ri üze ri ne ya zıl mış tır (Tu nus Millî 
Ktp., nr. 4411). Ah med Burnâz’ın kay nak-

lar da adı ge çen di ğer eser le ri de şun lar dır: 

Risâle tü İsâ³ati’l-³u½½a bi’l-Åamr, Şer¼ 

£alâ Kitâbi’l-Mu¼am me diy ye (Ya zı cı oğ-
lu Meh med’in meş hur ese ri nin şer hi dir), 
¥avâşî £ale’l-Murâdî (İbn Üm mü Kå sım 
en-Nahvî di ye bi li nen Ha san b. Kå sım el-
Murâdî’nin Şer¼u El fiy ye ti İbn Mâ lik’i üze-
ri ne ka le me alın mış tır), Ni kât £ale’l-ƒaz-

re ciy ye fi’l-mesâßili’l-£arû ²iy ye, Nüb ×e 

£alâ Mašåmâti’l-¥a rî rî, Şer ¼u’ş-Şâ fi ye 

fi’½-½arf, Şer¼u Øa¼î¼i’l-Bu Åâ rî (ba zı bö-
lüm ler), Bâßiy ye fî a½¼âbi Ebi’l-¥asan 

eş-Şâ×elî el-er ba£în (236 be yit lik bir 
man zu me dir), Nüb ×e min ¥â şi ye ti’l-

Cârberdî £alâ Şer¼i’ş-Şâfi ye fi’½-½arf.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Burnâz, eş-Şü hü bü’l-muÅriša li-men id de£a’l-

ic tihâde levlâ inšı¹â£uhû min eh li’l-maÅraša (nşr. 
Tâhir el-Ma‘mûrî), Bey rut 1990, neş re de nin gi ri şi, 
s. 5-37; Hü se yin Ho ca, ¬ey lü Beşâßiri eh li’l-îmân 
bi-fütû¼âti Âli £O¦mân (nşr. Tâhir el-Ma‘mûrî), 
Lib ya-Tu nus, ts. (ed-Dârü’l-Ara biyye li’l-kitâb), s. 
164, 172-174, 230-234, ay rı ca bk. İn deks; el-¥ule-
lü’s-sün dü siy ye, I, 221, 563, 831; II, 400-401, 
571, 702; III, 153, 296, 354; ay rı ca bk. İn deks; Mu-

hammed es-Sag¢r b. Yûsuf, el-Meşra£u’l-melekî fî 
sal¹anati evlâdi  £Alî Türkî (nşr. Ahmed et-Tavîlî), 
Tunus 2009, III, 19; Mu ham med Bay ram es-Sânî, 
Şer¼u’ş-ŞeyÅ Bay ram e¦-¡ânî £alâ na¾mi hî fi’l-
müftîne’l-¥ane fiy ye bi-Tûnis (nşr. Mu hammed 
ez-Zâhî), Bey rut 1999, s. 68-69, 80, 81; Ah med 

Ab desselem, Les his to ri ens tu ni si ens, Tu nis 1973, 
s. 50, 183-192, 221, 231, ay rı ca bk. İndeks; Tâ hir 

el-Ma‘mûrî, Câmi£u’z-Zeytûne ve medârisü’l-£ilm 
fi’l-£ah dey ni’l-¥af½î ve’t-Türkî, Trab lus 1980, s. 
92, 93; Mahfûz, Terâci mü’l-müßel lifîn, I, 122-126; 
Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), I, 103, 257; Mu ham-

med b. Ho ca, TârîÅu me£âlimi’t-tev¼îd fi’l-ša dîm 
ve fi’l-cedîd (nşr. Hammâdî es-Sâhilî – Cî lânî b. 
Yahyâ), Bey rut 1985, s. 134, 311; Mu ham med 

Bûzîne, Meşâhîrü’t-Tûni siyyîn, Tu nus 1992, 
s. 86; Mu ham med en-Ney fer – Ali en-Ney fer, 
£Unvânü’l-erîb £ammâ ne şeße bi’l-bilâ di’t-Tûni si-
ye min £âli min edîb, Bey rut 1996, I, 507-508; Ab-

dül vehhâb b. Mansûr, A£lâmü’l-Ma³ri bi’l-£Arabî, 
Ra bat 1419/1998, VI, 223-226; el-Fih ri sü’ş-şâmil: 
el-Fıšh ve u½ûlüh (nşr. el-Mec mau’l-melekî), Am-
man 1420/1999, I, 577; Ah med et-Tavîlî, Târî Åu 
medîne ti Tûnis e¦-¦ešåfî ve’l-¼aŠârî, Tu nus 2002, 
s. 113-114; Kerrây el-Ku santînî, “Burnâz, el-¥âc 
A¼med b. Mu½¹afâ”, Mv.AU, III, 364-370.
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Şır nak’ın Ciz re il çe si ne bağ lı Yağ mur ku-

yu su (Cêle ka) kö yün de doğ du. Doğ du ğu yer 
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Kur’an ve Sün net öl çü le ri ne vur gu ya par 

ve şer‘î esas la ra uy ma yan ta sav vufî an la-

yış la ra şid det le kar şı çı kar (es-Se le fiy ye, s. 
111). Ta sav vu fu fel sefî / vic danî ve ahlâkî 

ol mak üze re iki kıs ma ayı rır. Şühûd, fenâ, 

bekå gi bi ehl-i ta sav vu fun tec rü be et ti ği 

bir ta kım hal ler den bah se den fel sefî ta-

sav vu fun araş tır ma ve in ce le me ko nu su 

ya pıl ma sı fay da sız ve ge rek siz dir; bu na 

kar şı lık İs lâm ahlâkın dan iba ret olan ahlâkî 

ta sav vu fun bir ya şam bi çi mi ha li ne ge ti ril-

me si ge re kir (Bâ¹ınü’l-i¦m, s. 22-23). Ta-

sav vuf la ta ri kat ara sın da zo run lu bir iliş ki 

gör me di ği an la şı lan Bû tî, özel lik le mo dern 

dö nem de içi ne bid‘at sız ma mış hiç bir ta-

ri ka ta rast la na ma ya ca ğı ka na atin de dir. 

Ona gö re mev cut ta ri kat lar ara sın da en az 

bid‘at içe ren Nak şi bendîlik’te ki râbı ta da 

(mü ri din Al lah’ı zik ret me ye baş la ma dan 
ön ce şey hi nin sûre ti ni zih nin de ta sav vur 
et me si) bid‘at ve ha ram dır; ger çek râbı-

ta şeyh ile mü ri di ara sın da ki mu hab bet-

ten iba ret tir (Hâ×â vâlidî, s. 102). Ay rı ca 

vah det-i vücûd an la yı şı, is ter ya ra tan la 

ya ra tı la nın tek bir var lık ol du ğu na inan-

mak is ter se ya ra tı cı nın var lı ğı nın ya rat-

tık la rı na taş tı ğı nı ka bul et mek şek lin de 

ifa de edil sin bâtıl ve küf rü ge rek ti ren bir 

ina nış tır (a.g.e., s. 112). İs lâm aka idin de 

kla sik Eş‘arî dü şün ce si nin ta kip çi si olan 

Bû tî, kelâmı mo dern dö nem de öğ re nil-

me si ge reken en önem li ilim ler ara sın da 

gör mek le bir lik te kelâmın ki şi yi iman da 

yakîn se vi ye si ne yük sel te me ye ce ği ni, bu 

se vi ye ye an cak öner di ği çer çe ve için de ka-

lan ta sav vufî bir ha yat la ula şı la bi le ce ği ni 

söy ler (el-Me×âhi bü’t-tev¼îdiy ye, s. 43-44). 
Kelâma da ir eser le rin de ge le nek sel İs lâm 

inanç mez hep le ri nin ya nı sı ra ma ter ya-

lizm, Mark sizm ve ka pi ta lizm gi bi mo dern 

dü şün ce akım la rı nı da in ce le me le ri ne da hil 

eder ve bun la rın bâtıl ol du ğu nu gös ter-

me ye ça lı şır.

Eser le ri. Fı kıh ve Fı kıh Usu lü: 1. ™a vâ-

bi ¹ü’l-ma½la¼a fi’ş-şerî£ati’l-İs lâ miy ye 

(Dı maşk 1966; Bey rut 1973, 2001). Bû tî’ nin 

dok to ra te zi olup mas la ha tın İs lâm hu ku-

kun da ki ye ri nin tes bi ti açı sın dan önem li 

bir boş lu ğu dol dur ma sı nın ya nı sı ra di ya-

lek tik ma ter ya lizm eleş ti ri si ol ma özel li ği 

de ta şır. 2. Ta¼dîdü’n-nesl višåye ten ve 

£ilâ cen (Dı maşk, ts., 1967). 3. el-Lâ Me×-

he biy ye: AÅ¹aru bid£a tü hed di dü’ş-

şerî£ate’l-İs lâ miy ye (Dı maşk 1969). Se le fî 

âli mi Hu cendî’nin He li’l-Müs lim mül zem 

bi’t-tibâ£i me×heb mu£ay yen mi ne’l-

me×âhi bi’l-er ba£a? ad lı risâle si ne red di-

ye ola rak ka le me alı nan ese re Mu ham med 

Îd Abbâsî, el-Me×he bü’l-mü te£a½½ıbe 

hi ye’l-bid£a ev bid£atü’t-ta£a½ ½ub 

bu lun du ğu nu kay de der. Bû tî, ic ti ha da 

açık me se le ler de bu il min sı nır la rı içe ri-

sin de ha re ket eden bir müc te hi din sırf 

ulaş tı ğı fark lı so nuç tan ötü rü Se lef çiz gi-

sin den ay rıl ma, sa pık lık, bid‘at çı lık ve ya 

ir ti dad gi bi sı fat lar la it ham edi le me ye ce ği 

ka na atin de dir. Zi ra ih tilâf bu me to dun 

ta bi atın dan kay nak lan mak ta dır (s. 21, 
109, 226). Se le fiy ye ta bi ri nin mu ay yen bir 

İs lâmî gru bu ifa de et me si ni sağ la ya cak 

ilmî bir içe ri ğe ve ya İs lâmî bir ger çek li ğe 

sa hip ol ma dı ğı nı be lir ten (s. 21-22) ve bu 

ta bi ri “bir İs lâm mez he bi de ğil geç miş te ki 

kut lu bir za man di li mi” şek lin de tak dim 

eden Bû tî söz ko nu su ese rin de te mel bir 

vur gu ola rak Se lef’e tâbi ol ma ve Se lef’i 

mez hep edin me kav ram la rı nı ke sin çiz gi-

ler le bir bi rin den ayı rır. Ona gö re dinî bir 

zo run lu lu ğu ifa de eden bi rin ci kav ram, 

Kur’an ve Sün net nas la rı nı an la ma ve on-

lar dan ha re ket le şer‘î hü küm le ri is tin bat 

et me nok ta sın da Se lef ulemâsı nın iz le di ği 

me to da bağ lı kal ma mâna sı na ge lir ken 

ger çek İs lâm’ı tem sil et me id di ası nı ta-

şı yan ikin ci kav ram İs lâm ta ri hi nin hiç bir 

dö ne min de kar şı lı ğı ol ma yan bir ku run tu-

dan iba ret tir (s. 12-13, 52, 222, 231; Se-
le fiy ye adın da bir mez he be bağ lan ma nın 
bid‘at ol du ğu na da ir gö rü şü ve de lil le ri 
için bk. s. 221-242).

En tar tış ma lı ese ri el-Cihâd fi’l-İs lâm’-

da Bû tî ci ha dın sa vaş yo luy la ger çek leş ti-

ri len tü rü dı şın da ne fis tez ki ye si, teb liğ ve 

ir şad içe rik li tür le ri nin de bu lun du ğu nu 

kay de der (s. 19-28). Sa vaş yo luy la ger çek-

leş ti ri len ci ha dın meş ru iyet ge rek çe si ni de 

küf rü or ta dan kal dır mak ve İs lâm dev le ti ni 

kur mak de ğil, ir şad ve teb liğ içe rik li ci had 

yo luy la te sis edil miş olan İs lâm dev le ti ne 

ve müs lü man top lu ma yö ne lik iç ve dış 

teh dit le re kar şı ön lem al mak, kı sa ca sı el de 

edi len ka za nım la rı mu ha fa za et mek şek-

lin de tes bit eder (s. 95-107, 200). Bû tî’ ye 

gö re dev let baş kan la rı nın kü für le it ham 

edil me si hu su sun da son de re ce ih ti yat lı 

dav ra nıl ma sı ge re kir; bu se bep le ül ke yö-

ne ti mi ni he def alan bir halk is ya nı, an cak 

dev let baş ka nı nın te’vi li ka bil ol ma yan bir 

şe kil de İs lâm’ı ter ket ti ği ni ilân et me si du-

ru mun da meş ru iyet ka za na bi lir (s. 147). 
Fâsık lı ğın ül ke yö ne ti min den az le dil me yi 

ge rek tir me di ği ni sa vu nan Bû tî, fâsık bir 

dev let baş ka nı nın te ba ası na açık ça zul-

met me si nin is ya nı meşrû kı lan bir ge rek çe 

ol ma dı ğı şek lin de ki gö rü şüy le ge le nek sel 

Sünnî an la yı şı de vam et ti rir (s. 149).

Bû tî ta sav vuf neş ve si ne sa hip bir âlim-

dir. Ta sav vu fu İs lâm’ın özü ve cev he ri ola-

rak gör mek le bir lik te (el-¥ike mü’l-£A¹âßiy-
ye, s. 15) ta sav vufî ka ide le rin tes bi tin de 

Esed dö ne min de de sür dür dü. 2011’de 

Tu nus’ta baş la yıp Su ri ye’ye de sıç ra yan 

halk ayak lan ma sı sı ra sın da eli silâh tu tan 

her ke sin Su ri ye or du su na ka tı la rak mu-

ha lif le re kar şı sa vaş ma sı yö nün de fet va 

ver di. 21 Mart 2013’te Şam’ın Mez raa 

sem tin de ki Îmân Ca mii’nde ta le be le ri-

ne ders ver di ği sı ra da bir sui kast so nu-

cu öl dü rü len Bû tî, Şam’da ki Selâhaddîn-i 

Eyyûbî Tür be si’nin ya nı na def ne dil di.

İs lâm dün ya sın da âlim ve mü te fek kir 

ki şi li ğiy le ta nı nan Bû tî’ nin eser le rin de mu-

ha tap alıp eleş tir di ği ke sim ler da ha çok 

Ba tı lı çağ daş fel se fe ci ler, şar ki yat çılar, 

on la rın İs lâm dün ya sın da ki ta kip çi le ri, 

müs lü man ıs la hat çı lar, Se le fîler, İs lâmcı 

si yasî ha re ket ler ve ra di kal İs lâmî grup lar 

ol muş tur. Se le fî âli mi Mu ham med Sultân 

el-Hu cendî’nin yer le şik fı kıh mez hep le ri ne 

uy ma nın ge rek li li ği ni ve mez hep tak lit çi-

li ği ni sor gu la dı ğı risâle si ne red di ye ola rak 

el-Lâ me× he biy ye ad lı bir eser ka le me al-

mış, ic ti had kud re ti ne sa hip bu lun mayan 

ki şi ler için tak li din ka çı nıl maz ol du ğu nu, 

ay rı ca tek bir mez he be bağ lı kal ma nın 

-her ne ka dar dinî bir zo run lu luk de ğil se 

de- meşrûlu ğu nu sa vun muş tur. Bu nun la 

bir lik te Bû tî’ye gö re mu ay yen bir me sele-

de ic ti had se vi ye si ne ula şan ve ya ta kip et-

ti ği ima mın gö rü şü ne ay kı rı, sıh ha ti ke sin 

ve il gi li hük me delâle ti açık bir ha di se ula-

şan kim se o me se le de ar tık ima mı nı tak lit 

et mek ten vaz geç me li dir (a.g.e., s. 55-93, 
94-114, 118-121).

Bû tî, es-Se le fiy ye ad lı ese rin de bi li nen 

Se le fî yön tem le müs lü man la rı Se le fîler-

bid‘at çı lar şek lin de kamp la ra ayı ran Se le-

fiy ye ha re ke ti ne kar şı bil gi me to du ya da 

kap sam lı me tot şek lin de kav ram laş tır dı ğı 

baş ka bir me tot tek lif eder (s. 60, 62, 64, 
119, 199, 229). Bû tî’ nin üze rin de ıs rar la 

dur du ğu bu me tot, me tin tah li li ve eleş-

ti ri si nin kla sik ara cı nı tem sil eden fı kıh 

usu lün den baş ka bir şey de ğil dir (s. 22, 
79). Ona gö re, İs lâm ta ri hi nin ilk üç nes-

li ni teş kil eden ve Se lef ola rak ad lan dı rı lan 

sahâbe, tâbiîn ve te beu’t-tâbiîn ulemâsı-

nın Ehl-i sün net ve’l-ce ma at da ire si içe ri-

sin de mü ta laa edil me si nin se be bi on la rın 

Ki tap ve Sün net’i an la ma da fı kıh usu lü-

nün ku ral la rı nı ta kip et me si dir (s. 229). 
Ehl-i sün net ve’l-ce ma at’in Se lef’le sı nır lı 

ol ma dı ğı na dik kat çe ken Bû tî, han gi asır-

da ya şar sa ya şa sın ge rek amelî ge rek-

se iti kadî ko nu lar da bu il min ku ral la rı na 

bağ lı ka lan her müc te hi din söz ko nu su 

da ire içe ri sin de ol du ğu nu söy ler (s. 19, 79, 
94, 98, 230). Fı kıh usu lün de âlim le rin it ti-

fak et ti ği pek çok ku ra lın ya nı sı ra azım-

san ma ya cak sa yı da ih tilâflı me se le ler de 
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adıy la Türk çe’ye çe vir miş tir (İs tan bul, ts.). 
4. £Âßişe tü üm mi’l-müßminîn (Dı maşk 
1996). 5. ŞaÅ½ıyyât is tev ša fet nî (Dı maşk 
1999). Fu dayl b. İyâz, Ab dul lah b. Mü bâ-

rek, Ebû Hâ mid el-Gaz zâ lî, Mevlânâ Ce lâ-

led dîn-i Rûmî, Sa id Nur si, Cemâleddîn-i 

Ef gå nî, Mus ta fa es-Sibâî ve Ro ger Ga ra-

udy hak kın da muh ta sar bil gi ler içe rir.

Ta rih ve Ede bi yat: 1. Fî Sebîlillâh ve’l-

¼aš (Dı maşk 1973). Bû tî’ nin ya yım la nan 

ilk ese ri olup el-Eyyâmü’d-Dı maşšıy ye 

ga ze te sin de neş re di len ma ka le le rin den 

oluş mak ta dır. 2. Difâ£  £ani’l-İs lâm ve’t-

tâ rîÅ (Dı maşk 1977). Şâkir Mus ta fa’nın 

Fi’t-Tâ rî Åi’l-£Ab bâ sî ad lı ese ri ne red di-

ye ola rak ka le me al dı ğı bu ese rin de Bû tî, 

şar ki yat çı ba kış açı sı na sa hip ol du ğu nu 

dü şün dü ğü ya za rın ge rek İs lâm ge rek se 

Arap ta ri hi ne da ir pek çok ger çe ği çar-

pıt tı ğı nı gös ter me ye ça lış mak ta dır. 3. 

Mem û Zîn (Dı maşk 1977). He nüz yir mi li 

yaş la rın da iken yaz dı ğı bu ki ta bın da Bû tî, 

XVII. yüz yıl Kürt şa ir le rin den Şeyh Ah med 

Hânî’nin Me mo ve Zîn ara sın da ge çen tra-

jik aşk hi kâ ye si ni an lat tı ğı man zum ese ri ni 

ne sir ha lin de Arap ça’ya çe vir miş tir. Bû tî’-

nin Kürt di li ne ve ede bi ya tı na olan il gi si ni 

gös te ren ese ri Ab dül ha di Ti mur taş Me-

mo ve Zeyn adıy la Türk çe’ye çe vir miş tir 

(İs tan bul 2007).

Eği tim ve İr şad: 1. Tec ri be tü’t-ter bi-

ye ti’l-İs lâ miy ye fî mîzâni’l-ba¼¦ (Dı-
maşk 1961). Eser de okul lar da ki İs lâmî 

eği tim sos yal, si ya sal ve ahlâkî yön den 

ele alın mak ta dır. 2. Eb ¼â¦ fi’l-šım me 

(Dı maşk 1973). Mü el li fin İs lâm top lum-

la rın da ya şa nan iti kadî, fikrî, amelî ve 

ahlâkî so run lar üze ri ne ya yım la dı ğı on 

ki tap çık tan olu şan bir se ri dir. Se ri için-

de ki ki tap çık lar müs ta kil ola rak da ba sıl-

mış ve bir kıs mı Türk çe’ye çev ril miş tir. 

3. £Alâ ªarîši’l-£av de ile’l-İs lâm (Bey-
rut 1982). İs lâmî teb li ğin me to du nu or-

ta ya ko yan ese ri M. Sa it Şim şek İs lâm’a 

Da vet Me to du adıy la Türk çe’ye çe vir-

miş tir (İs tan bul 1995). 4. Med Åal ilâ 

feh mi’l-cü×ûr: Men ene ve li-mâ×â ve 

ilâ ey ne? (Bey rut 1991). Bû tî bu ese ri 

Ba tı lı lar’a İs lâm’ı ta nıt mak ama cıy la yaz-

mış tır. 5. el-Merßetü bey ne ¹u³ yâ ni’n-

ni ¾â mi’l-³ar bî ve le¹âßifi’t-teş rî£i’r-

rab bâ nî (Dı maşk 1996). Ka dın hak la rı 

ko nu sun da İs lâm-Ba tı kar şı laş tır ma sı nın 

ya pıl dı ğı eser de ka dı nın İs lâm’da ki ye ri, 

sos yal ve si ya sal hak la rı be lir len mek te-

dir. 6. el-¥ike mü’l-£A¹âßiy ye: Şer¼ ve 

Ta¼ lîl (Dı maşk 2000, 2003, 2004, 2005). 
Bû tî’ nin 1974’ten iti ba ren Şam’ın çe şit li 

ca mi le rin de İbn Atâul lah el-İs ken derî’nin 

el-¥i ke mü’l-£A¹âßiy ye’si üze ri ne 

1402/1982; 25. bs., Bey rut 1426/ 2005). 
İs lâm aka idi ne iliş kin konuları n ilâhiyyât, 

nü büvvât, kev niyyât ve gay biy yât şek lin-

de in ce len di ği bir eser dir (T trc. Meh met 
Yol cu – Hü se yin Al tı na lan, Ya ra tı cı nın 
Var lı ğı ve Ya ra tı la nın Gö re vi: İs lâm Aka-
idi, İs tan bul 1986; Ar na vutça trc. Ab dur-
rah man Asl la ni, Te ver te tat e pa tunds hme 
te be si mit Is lam, Te to ve 1425/2004). 3. 

Našdü evhâmi’l-mâddiyye ti’l-ce de-

liy ye ed-diyâlektîkiy ye (Dı maşk 1978). 
4. el-£Aš¢de tü’l-İs lâ miy ye ve’l-fik rü’l-

mu£â½ır (Dı maşk 1981). Kla sik iti kadî 

mez hep le rin ya nı sı ra ba zı mo dern dü-

şün ce akım la rı nın da ko nu edil di ği eser 

Dı maşk Üni ver si te si’nde ders ki ta bı ola-

rak oku tul mak ta dır. 5. el-İnsân: Mü-

sey yer em muÅay yer (Dı maşk 1997). 
6. el-Me×âhi bü’t-tev¼îdiy ye ve’l-fel se-

fâ tü’l-mu£â½ıra (Dı maşk 2008).

Kur’an ve Sün net: 1. A¼se nü’l-¼adî¦: 

Teßem mülât £il miy ye ve ede biy ye fî Ki-

tâ bil lâ hi £az ze ve cel le (Dı maşk 1968). 
2. Min Revâßi£i’l-Æurßân: Teßem mülât 

£il miy ye ve ede biy ye fî Kitâbillâhi £az-

ze ve cel le (Dı maşk 1970). Eser ulûmü’l-

Kur’ân li te ra tü rü nün mo dern bir ör ne ği-

dir. 3. Men he cü’l-¼aŠâra ti’l-insâniy ye 

fi’l-Æurßân (Dı maşk 1980). İs lâm me de ni-

ye tiy le Ba tı me de ni ye ti ara sın da ki te mel 

fark la rın tes bit edil di ği ese ri Re sul To sun 

Kur’an’da İn san ve Me de ni yet adıy la 

Türk çe’ye çe vir miş tir (İs tan bul 2007).

Si yer ve Bi yog ra fi: 1. Bedî£u’z-zamân 

Sa£îd en-Nursî: ¥ayâtühû ve ba£²u 

â¦â ri hî (Dı maşk 1964). 2. Fıšhü’s-

sîreti’n-ne be viy ye (Bey rut 1967; Dı-
maşk 1978; Mı sır 1990). Hz. Pey gam ber’in 

ha ya tı nı -İs lâm’ın ge nel pren sip le ri ni ve 

şer‘î hü küm le ri ni el de et me ye dö nük 

aka de mik bir me tot la- an lat tı ğı ese rin de 

Bû tî pek çok ko nu da şar ki yat çı la rı, on-

la rın İs lâm dün ya sın da ki ta kip çi le ri ni ve 

Se le fîler’i eleş tir mek te dir. Ese rin son ra-

ki bas kı la rın da İs lâm ta ri hi nin Hu lefâ-yi 

Râşidîn dö nem le ri hak kın da kı sa bil gi ler 

ek len miş tir. Se le fî âli mi Nâsı rüd din el-

Elbânî’nin Difâ£ £ani’l-¼adî¦i’n-ne bevî 

ve’s-sîre fi’r-red £alâ cehâlâti’d-duktûr 

el-Bû ¹î fî kitâbihî Fıš hü’s-sîre adıy la 

bir red di ye yaz dı ğı eser (Dı maşk, ts.) Ali 

Nar – Or han Ak te pe (Fık hu’s-siy re: Pey-
gam ber(a.s.)’in Uy gu la dı ğı İs lâm, İs tan-
bul 1984, 1986, 2002, 2013) ve Atik Ay dın 

(Fık hu’s-siy re, Van 2006) ta ra fın dan Türk-

çe’ye çev ril miş tir. 3. Hâ ×â vâ li dî (Bey rut 
1995; Dı maşk 1998). Mü el li fin, ba ba sı Mol-

la Ra ma zan’ı ta nıt tı ğı ese ri Ab dül ha di Ti-

mur taş Ba bam Mol la Ra ma zan el-Bû tî: 

Ha ya tı, Dü şün ce le ri ve Mü ca de le si, 

el-me×hebî is miy le bir red di ye yaz mış tır 

(Am man 1970). Bû tî bu red di ye de ken di-

si ne yö nel ti len eleş ti ri le re el-Lâ Me× he-

biy ye’nin ikin ci bas kı sı na (Dı maşk 1970) 
yaz dı ğı ek te ce vap ver miş tir. Eser Dur muş 

Ali Ka ya pı nar (İs lâm Di ni ni Teh dit Eden 
En Kor kunç Fit ne: Mez hep siz lik, Kon ya 
1976) ve Sü ley man Çe lik (Mez hep siz lik 
İs lâm Şe ri ati ni Teh dit Eden En Teh li ke li 
Bid’at tir, İs tan bul 1995, 2011) ta ra fın dan 

Türk çe’ye çev ril miş tir. 4. Mu¼âŠarât fi’l-

fıšhi’l-mušåren (Dı maşk 1970). 5. Me-

bâ ¼i ¦ü’l-Kitâb ve’s-Sün ne min £il mi’l-

u½ûl (Dı maşk 1974). 6. es-Sebîlü’l-va ¼îd 

fî za¼me ti’l-a¼dâ¦i’l-câri ye £alâ hâ mi-

şi’n-nek be (Bey rut 1979). 7. Mu£âle ce-

tü’d-dehîn bey ne’l-e¹ıbbâß ve’l-müşer-

ri£în (Dı maşk 1985). 8. es-Se le fiy ye: 

Mer¼ale ze me niy ye mübâra ke, lâ 

me×he bün İs lâmî (Dı maşk 1988). Suu-

di Ara bis tan lı âlim Sâlih b. Fevzân’ın bir 

red di ye yaz dı ğı ese ri (Na¾arât ve ta£š¢bât 
£alâ mâ fî Kitâbi’s-Se le fiy ye li-Mu¼ammed 
Sa£îd Ra ma²ân mi ne’l-he fevât, 2. bs., 
Riyad 1411; ay rı ca bk. Me cel le tü’l-bu ¼û-
¦i’l-İs lâ miy ye, XXVI [1409-1410], s. 183-
214), Ve ci hi Sön mez Se le fi ye: İs lâmî 

Bir Ekol / Mez heb De ğil Za man sal 

Bir Aşa ma dır adıy la Türk çe’ye çe vir miş-

tir (İs tan bul 2009). 9. ÆaŠâyâ fıšhiy ye 

mu£â½ı ra (Dı maşk 1991). 10. el-Cihâd 

fi’l-İs lâm: Key fe nef he mühû ve key fe 

nü mâ ri sü hû (Bey rut 1993). Bû tî bu ese-

rin de or ta ya koy du ğu ci had ta sav vu ru na 

yö nel ti len eleş ti ri le re Zevâbi£ ve a½dâ£ 

verâße Kitâbi’l-Cihâd fi’l-İs lâm ad lı ese-

riy le ce vap ver miş (Dımaşk-Bey rut 1994) 
ve bu nu el-Cihâd fi’l-İs lâm’ın son ra ki 

bas kı la rı na ek le miş tir. Ese re Ab dül me lik 

el-Berrâk (Rudûd £alâ ebâ¹îl ve şü bühât 
¼av le’l-cihâd, Am man 1997) ve Ab dülâhir 

Ham mâd el-Gu neymî (Vašafât ma£a’l-Bû-
¹î fî kitâbihî £ani’l-cihâd, bas kı ye ri yok, 
1999) ta ra fın dan da bi rer red di ye ya zıl-

mış tır. 11. et-Ta½vîr bey ne ¼âce ti’l-£a½r 

ve Ša vâ bi ¹i’ş-şerî£a (Dı maşk 1994). 12. 

Ma£a’n-nâs: Me şû râ¹ ve fetâvâ (Dı maşk 
1998). 13. Me şû râ¹ ic timâ£iy ye (Dı maşk 
2001). 14. İşkâliy ye tü tecdîdi u½ûli’l-

fıšh (Dı maşk 2006).

Kelâm ve Fel se fe: 1. el-Me×he bü’l-

iš ti ½â dî bey ne’ş-şüyû£iy ye ve’l-İs-

lâm (Dı maşk 1960). İs lâm’la ko mü niz mi 

eko no mi bağ la mın da kar şı laş tı ran eser, 

Bû tî’ nin 1959’da Hu mus’ta ki el-Mer ke-

zü’s-sekåfî el-Arabî’de ver di ği bir kon-

fe ran sın ge niş le til miş şek li dir. 2. Küb-

re’l-yaš¢niyyâti’l-kev niy ye: Vücûdü’l-

Åâliš ve va¾îfe tü’l-maÅ lûš (Dı maşk 
1389/1969, 1394/1974, 1397/1977, 
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kül tü rü ala nın da yo ğun laş mış tır. Bün ya-

dov’un baş lı ca eser le ri şun lar dır: 1. Ob-

zor İs toç ni kov po İs to rii Azer bayd ja na: 

İs toç ni ki Arabs kie (Ba kü 1964, 1999). 
İslâm ta ri hi kay nak la rın da Azer bay can’la 

il gi li ola rak yer alan bil gi le rin öze tin den 

iba ret tir. 2. Azer bayd jan v VII-IX vv. 

Bün ya dov’un do çent lik te zi nin ki tap ha-

li ne ge ti ril miş şek li olup Arap ça, Fars ça, 

Gür cü ce ve Er me ni ce kay nak lar üze rin-

de ti tiz araş tır ma lar so nun da ka le me 

alın mış tır. Eser de İslâm hâki mi ye ti nin 

Azer bay can’a yer leş me si, böl ge de ge niş 

çap lı İslâmlaş ma fa ali yet le ri, Emevî ve 

Abbâsîler dö ne min de ge nel si yasî du-

rum, yer li aha li nin dı şa rı dan ge len ler le 

mü na se bet le ri, Hür remîler ha re ke ti ve 

Bâbek el-Hür remî ayak lan ma sı gi bi ko-

nu lar ele alın mış, bu nun ya nın da top rak 

mül ki ye ti, ver gi sis te mi, şe hir ha ya tı, ti-

carî iliş ki ler gi bi me se le le re te mas edil-

miş tir. Eser 1965, 1989, 1999 ve 2007 

yıl la rın da Rus ça ve Azer bay can Türk çe-

si’yle (Azer bay can VII-IX Esir ler de, Ba kü 
2007) neş re dil miş tir. 3. Go su dars tvo 

Ata be kov Azer bayd ja na 1136-1225 

gg. Sel çuk lu Dev le ti’nin çö küş dev ri ve 

or ta ya çı kan ata beg lik ler den Azer bay can 

ve Arrân Ata beg li ği’nin ku ru luş, ge li şim 

ve çö küş dö nem le riy le il gi li dir. Ata beg-

ler dev rin de Azer bay can’da mülkî ida re 

sis te mi, top rak mül ki ye ti şe kil le ri, ver gi 

sis te mi, sa nat ve za na at er ba bı nın du ru-

mu, şe hir ha ya tı ve sos yo kül tü rel ya şam 

gi bi ko nu lar araş tır ma nın de rin li ği ni gös-

ter me si ba kı mın dan önem ta şı mak ta dır. 

Bu mo nog ra fi es ki Sov yet Sos ya list Cum-

hu ri yet le ri Bir li ği ilim mah fil le rin de il giy le 

kar şı lan mış, ül ke dü ze yin de bi lim ve sa nat 

eser le ri ne ve ri len en bü yük ödü le (dev-
let ödü lü) lâyık gö rül müş tür (1980). Eser 

1978, 1985, 1999 ve 2007’de Rus ça ve 

Azer bay can Türk çe si’nde ya yım lan mış tır. 

4. Go su dars tvo Ho rezm şa hov-Anuş te-

gi ni dov: 1097-1231. Hârizmşahlar Dev-

le ti’nin si ya sal ve sos yo kül tü rel ta ri hiy le 

il gi li bir in ce le me dir. Eser Rus ça ola rak 

Mos ko va (1986) ve Ba kü’de (1999), Öz bek-

çe ola rak Taş kent’te (1998), Türkçe ola rak 

İs tan bul’da (2003) ba sıl mıştır. 5. Ya xın ve 

Or ta Şerq de VII-XVII Esrler de Qar şı sı-

alın maz Fe la ket ler ve Ekstre mal Ha di-

se ler (Ba kü 1990). Ge nel İslâm ta ri hi kay-

nak la rı nın ta ran ma sıy la ya zı lan bu eser de 

Or ta çağ’lar da Yakındoğu ve Or ta do ğu’da 

mey da na ge len olağan üs tü olay lar, sel, 

yan gın, dep rem gi bi ha di se ler ele alın-

mış tır. 6. Azer bayd jan v Epo hu Ni za mi 

(Ba kü 1991). Eser de Azer bay can’ın ün lü 

şa iri Nizâmî-i Gen cevî ve dö ne mi tet kik 

– —BÜNYADOV, Ziya
(1923-1997)

Azerbaycanlý tarihçi.˜ ™

21 Ara lık 1923’te Âstârâ şeh rin de doğ-

du. Ba ba sı nın adı Mûsâ, de de si nin ki Mâ-

sûm’ dur. Ai le si soy adı nı isim zin ci ri nin 

on üçün cü sı ra sın da yer alan Bünyâd ad lı 

de de le rin den al mış tır. Or ta öğ re ni mi-

ni 1939’da Gök çay şeh rin de ta mam la dı. 

1939-1942 yıl la rı ara sın da Ba kü Harp Oku-

lu’nda oku du. II. Dün ya Sa va şı yıl la rın da 

Sov yet or du su saf la rın da pi ya de bö lü ğü 

ve ta bur ku man da nı ola rak ba tı cep he sin-

de Al man lar’a kar şı sa vaş tı (1942-1945). 
Cep he de gös ter di ği ba şa rı lar se be biy le 

27 Şu bat 1945’te “Sov yet it ti fa kı kah-

ra ma nı” fah rî un va nı ve yir mi ci va rın da 

ma dal ya ile tal tif edil di. Sa vaş tan son ra 

Mos ko va Şar ki yat Ens ti tü sü’nde li sans 

öğ re ni mi gör dü (1946-1950). Ar dın dan 

dört yıl boyun ca ens ti tü nün araş tır ma 

gö rev li si kad rosun da ça lış tı, ün lü Rus 

şar ki yat çısı E. A. Bel ya ev’in da nış man lı-

ğın da İtalyans kiy İm pe ri alizm v Af ri ke 

(Af ri ka’da İtal yan em per ya liz mi) ad lı dok to ra 

te zi ni ha zır la dı (1954). 1954-1964 yıl la rın-

da Azer bay can İlim ler Aka de mi si Ta rih 

Ens ti tü sü’nde uzman ta rih çi ola rak ça-

lış tı. Bunun yanında Azer bay can Dev let 

Üni ver si te si Şarkiyat Fa kül te si’nde öğ-

re tim üye li ği yap tı (1958-1959). 1964’te 

Azer bay can VII-IX Esir ler de isim li 

ça lış ma sıy la do çent ve 1965’te pro fe sör 

ol du. 1964-1981 ve 1986-1988 yıl la rın da 

Azer bay can İlim ler Aka de mi si Şar ki yat 

Ens ti tü sü’ne bağ lı Or ta Asırlar Ta ri hi Şu-

be si baş kan lı ğı nı yü rüttü. 1967’de İlim ler 

Aka de mi si’nin mu habir üye li ği ne, 1973’te 

aslî üye li ği ne se çil di. 1981-1986, 1988-

1997 ara sın da Şar ki yat Ens ti tüsü’nde di-

rek tör lük yap tı. 1990’da İlim ler Aka demi-

si baş kan yardım cı lı ğı gö re vi ni üst len di. 

Azer bay can’ın ba ğımsız lı ğı na ka vuş ma-

sın dan son ra fa al si yasî ha ya ta ka tıl dı ve 

mil let ve ki li se çil di (1995). Bün ya dov, 21 

Şu bat 1997’de Ba kü’de uğ ra dı ğı bir te-

rör sal dı rı sı ne ti cesin de ha ya tı nı kay bet ti. 

Ölü mün den son ra ül ke nin en bü yük ödü lü 

olan “İs tiklâl ma dal ya sı” ile ödül len di ril di 

(1998). Zi ya Bün ya dov, Azer bay can’ın son 

yüz yıl da ye tiş tir di ği ön de ge len ilim adam-

la rı ara sın da yer alır.

Eser le ri. Üret ken bir araş tır ma cı olan 

Bün ya dov bir çok ki tap ve ma ka le yaz mış-

tır. Aka de mik ça lış ma la rı da ha çok Kaf-

kas ya araş tır ma la rı, Azer bay can ta ri hi ve 

me de ni ye ti tet kik le ri, Ya kın do ğu ve Or-

ta do ğu ül ke le ri dil le ri, ta rih, coğ raf ya ve 

yap tı ğı şerh ve tah lil le ri içer mek te dir. 7. 

et-Te£ar ruf  £ale’×-×ât hü ve’¹-¹arîšu’l-

mu£ab bed ile’l-İs lâm (Dı maşk 2008). 
Bun la rın dı şın da Bû tî ¥aŠâre tü’l-İs-

lâm, el-£Ulûmü’l-Lüb nâ niy ye, et-Te-

med dü nü’l-İs lâmî, el-Va£yü’l-İs lâmî, 

Dirâsât İs lâ miy ye, ªa bî bek, İc tihâd, 

en-Neh cü’l-İs lâmî ve el-Ey yâ mü’d-Dı-

maşšıy ye gi bi ga ze te ve der gi ler de çok 

sa yı da ma ka le neş ret miş tir. Ay rı ca pek 

çok sem poz yum da teb liğ sun muş, te le-

viz yon ka nal la rın da dü zen li kon fe rans lar 

ver miş, bun la rın bir kıs mı ya yım lan mış tır 

(Bû tî’ nin eser le ri nin ge niş bir lis te si ve 
eser ler üze ri ne ay rın tı lı bil gi için bk. Hi-
şam Uleyvân – Fâdî el-Gavş, s. 239-270).
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