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Hikemiyatýyla tanýnan
þair, edip ve kâtip.˜ ™

330-335 (941-946) yıl la rı ara sın da Af-

ga nis tan’ın gü ne yin de ki Büst şeh rin de 

doğ du (M. Mürsî el-Hûlî, s. 41-42). IV. 

(X.) yüz yıl da iki dil de de (Arap ça-Fars ça) 
şi ir yaz dı ğı için “Zü’l-lisâneyn” la ka bıy la 

ta nın dı. Büst’e men sup ol ma sı ve Fars ça 

şi ir le rin de İran’dan söz et me si onun Fars 

kö ken li ol du ğu iz le ni mi ni ve rir se de (Sez-
gin, II, 640) bir şii rin de Arap asıl lı ol mak la 

övün müş, ata la rı nın Ab dü şems ka bi le si ne 

men sup bu lun du ğu nu, am ca sı nın Hâşim, 

da yı sı nın Ab dül medân (es ki Ye men kra lı) 
ol du ğu nu be lirt miş tir (M. Mürsî el-Hûlî, 
s. 40). Büst’te ha dis, fı kıh, dil ve ede bi yat 

tah si li yap tı. 340-354 (951-965) yıl la rın-

da bu ra da ya şa yan ün lü ha dis âli mi İbn 

Hibbân’dan uzun sü re ders oku du, onun 

göz de öğ ren ci le ri ara sın da yer al dı, bu 

ara da ha dis âli mi Hattâbî ile ya kın iliş ki 

kur du. Şi ir le rin de Kur’ân-ı Kerîm’den zen-

gin ik ti bas la rın bu lun ma sı, bun lar da fı-

kıh, na hiv, man tık, as tro no mi, tıp, fel se fe, 

ta rih, coğ raf ya, ma te ma tik, sos yo lo ji ve 

psi ko lo ji gi bi ilim le re iliş kin ik ti bas ve işa-

ret le rin yer al ma sı onun ge niş bir ilim ve 

kül tür bi ri ki mi ne sa hip ol du ğu nu gös te rir. 

Ay nı za man da ha dis hâfı zı olan Büstî’nin 

ri va yet le ri ni ak tar mak için Nîşâbur’da teş-

kil et ti ği mec li se Şey hü lislâm Ebû Os man 

İsmâil es-Sâbûnî de vam et ti; Hâkim en-

Nîsâbûrî, Hü se yin b. Ali el-Ber daî de onun 

öğ ren ci ve râvi le rin den dir.

Büstî baş lan gıç ta bir sü re ho ca lık yap tı, 

ar dın dan Büst Emîri Batyûz’un sa ra yı na 

Üniver si te si’ne ve ho ca la rı na yö ne lik hü-

cum la rı kar şı sın da ya zı lar ka le me ala rak 

bu ku ru mun Tu nus hal kı nın dinî ve millî 

var lı ğı nı ko ru ma hu su sun da ki önem li ro-

lü nü vur gu la mış tır. Onun bu konu lar da 

bir çok mu ha lif le gi riş ti ği po le mik ya zı la-

rı bü yük bir ye kün tu tar. Bü sey yis ay rı ca 

ha di se da ir ge niş bil gi sa hi bi olup Tu nus’a 

gel di ğin de ken di si ni zi ya ret eden Ab dül-

hay el-Kettânî’ye bü tün ri va yet le ri hu su-

sun da icâzet ver miş tir. Ebû Zeyyân es-

Sa‘dî, Mu¼am med e½-Øâdıš Bü sey yis: 

¥a yâtühû ve â¦âruh adıy la bir monogra-

fi ka le me al mış tır (Tu nus 2002).

Eser le ri. Bü sey yis’in eser le rin den yal-

nız Mu¼am med b. £O¦mân es-Senûsî: 

¥a yâ tü hû ve â¦âruh ad lı ça lış ma sı ve fa-

tın dan kı sa bir sü re son ra neş re dil miş tir 

(Tu nus 1978). Bu eser de ıs lah yan lı sı âlim 

ve ta rih çi Senûsî’nin ha ya tı, şah si ye ti ve 

gö rüş le ri ni ele al mış, Tu nus be le di ye si-

nin su fi yat la rı nı art tır ma sı yü zün den Se-

nû sî’ nin ön der lik et ti ği ve Kåbis şeh ri ne 

sü rül me si ne yol açan mu ha lif ha re ket le 

il gi li ka le me al dı ğı ƒulâ½atü’n-nâzi le-

ti’t-Tûni siy ye ad lı ese ri ni de neş ret miş tir 

(Tu nus 1396/1976). Kay nak lar da anı lan di-

ğer baş lı ca eser le ri: Na¾arât fi’t-ta½av vu-

fi’l-İslâmî fi’l-£a½ri’l-¥af½î, £Ab dül£azîz 

el-Meh devî e½-Øûfî et-Tû ni sî, Ebû £Ab-

dillâh Mu¼am med el-Mer câ nî (Hafsîler 
dö ne min de ya şa mış bir mu ta sav vıf tır), 
ƒı¹¹atü’l-¼is be fî Tû nis, er-Ri£âye tü’½-

½ı¼¼iy ye fi’l-İslâm, Mekâ ne tü’l-ic tihâd 

fi’l-İs lâm, Difâ£ £ani’s-sün ne ti’n-ne be-

viy ye, Na¾ra fî ¼a yâti’l-İmâm er-Râzî 

ve â¦â rih, £Alâša tü’l-Emîr Şekîb Arslân 

bi-¼a rekâ ti’t-ta¼rîr bi-aš ¹âri’l-ma³ri-

bi’l-£Ara bî (Şe kîb Ars lân ve ½ılâtühû 
bi’l-ma³ ri bi’l-£Ara bî), Şey Åu’l-üdebâß 

Mu ¼am med el-£Arabî el-Ke bâdî, Rey-

¼â nü’l-edeb (yaz ma ve mat bu eser ler den 
der len miş edebî par ça lar dan olu şur). Bü-

sey yis, Tunusl u ta rih çi Abdül vâhid İb nü’t-

Tav vâh’ın Seb kü’l-mašål li-fek ki’l-išål 

ad lı ese ri ni neş re ha zır la mış sa da ba sı lıp 

ba sıl ma dı ğı bi lin me mek te dir.
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Hi dâ ye gi bi der gi ler de yaz dı ğı ma ka le ler, 

rad yo da ger çek leş tir di ği dinî prog ram ve 

soh bet ler, ca mi ler de ver di ği ders ler le Tu-

nus’un din, fi kir ve kül tür ha ya tı na önem li 

kat kı lar da bu lun du. Bey tül hik me, Cem‘iy-

ye tü’ş-şübbâni’l-müs limîn, er-Râbı ta tü’l-

ede biy ye, er-Râbı ta tü’r-riyâziy ye, Lec ne tü 

igåse ti’l-fu karâ ve’l-muhtâcîn gi bi ku ru-

luş lar da gö rev üst len di. Si yasî fa ali yet le-

re iş ti rak et ti, Ye ni Ana ya sa Öz gür Par-

ti si’nde gö rev al dı. Bu ra da ki fa ali yet le ri 

se be biy le sö mür ge yö ne ti min ce teh li ke li 

ki şi ola rak gö rül dü. Tu nus ba ğım sız lık ha-

re ke tin de önem li bir mer ha le ka bul edi len 

ve da ha son ra şe hit ler bay ra mı di ye kut la-

na cak olan 9 Ni san 1938’de ki bü yük gös-

te ri ler de tu tuk la na rak dört ay ka dar ha pis 

yat tık tan son ra gö ze tim al tın da tu tul mak 

kay dıy la ser best bı ra kıl dı. İslâmî du yar lı lı-

ğı ya nın da Arap çı ve mil li yet çi bir ki şiy di. 

Ya zı la rıy la ve Fi lis tin li Göç men le re Yar dım 

Ce mi ye ti, Fi lis tin’i Sa vun ma Ko mis yo nu gi-

bi ku ru luş lar da ça lış mak, yar dım top lan tı-

la rı dü zen le mek su re tiy le Fi lis tin da va sı na 

des tek ver di. Ta nın mış edip ve ga ze te ci 

Mu ham med Ali Tâhir, Fi lis tin li li der ve Ku-

düs baş müf tü sü Emîn el-Hü seynî ve di ğer 

ba zı şah si yet ler le ya kın iliş ki kur du. Bu ko-

nu da yo ğun la şan fa ali yet le ri se be biy le Fi-

lis tin li şeyh di ye anıl dı. 1952’de te da vi için 

Pa ris’e git ti. Ora da kal dı ğı dört yıl bo yun ca 

Fran sız ca öğ ren di. 12 Ekim 1978’de Tu-

nus’ta ve fat et ti ve Zellâc (Cellâz) Mezar lı-

ğı’na def ne dil di.

Bü sey yis, İbn Tey miy ye, Mu ham med 

Ab duh, M. Reşîd Rızâ, Ab dur rah man el-

Kevâkibî, Emîr Şekîb Ars lan, Tu nus lu Hay-

red din Pa şa, Ab dü lazîz es-Seâlibî gi bi ilim 

ve fi kir adam la rı nın ıs la hat çı gö rüş le ri ni 

sa vun muş, Kur’an ve Sün net’e dö nü şü 

esas alan, bid‘at ve hu ra fe ler den arın mış 

sa hih bir İslâm an la yı şı na ve er dem li bir 

ki şi li ğe sa hip ol ma yö nün de top lu mu eğit-

me ye ça lış mış tır. Ce za yir’de ki ıs lah yan lı sı 

şah si yet ler le, bil has sa Ab dül hamîd b. Bâ-

dîs ile ya kın lık kur muş, Tu nus’a gel di ğin-

de ken di siy le gö rüş müş, hak kın da ya zı lar 

yaz mış tır. Yük sek bir ahlâk, dinî ve millî 

de ğer le re sa hip bir genç lik, sosyal da ya-

nış ma, mânevî de ğer le re da ya nan sağ lam 

bir eği tim, millî ve dinî varlığı ko ru ma nın 

önem li bir va sı ta sı ola rak Arap ça’nın her 

alan da kul la nıl ma sı, iş gal al tın da ki İslâm 

top rak la rı nın ba ğım sız lı ğı ve şûra yı esas 

alan si yasî bir dü zen onun ıs lah dü şün-

ce si nin bel li baş lı he def le ri ni teş kil eder. 

Bu gö rüş le ri ni sa vu nur ken Ba tı lı laş ma 

yan lı sı ay dın çev re ler le mü ca de le si ni 

de sür dür müş tür. Ba tı cı lar’ın Zey tû ne 
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baş lık al tın da top la mış tır (s. 104-140): Li rik 

şi ir ler (fahr, ga zel, hamr, genç lik-ih ti yar lık, 
şekvâ), sos yal şi ir ler (öv gü-yer gi, mer si ye, 
dost luk vb.), si yasî şi ir ler, edep, ahlâk ve 

hik met şi ir le ri. Di van da ki şi ir le rin ço ğu nu 

hik met, ve ci ze, öz de yiş, mev‘iza, em sal ve 

nevâdi re da ir kı ta ve be yit ler teş kil eder. 

Eser de yer alan öv gü ve dost luk şi ir le ri-

nin ço ğu nun mu ha ta bı bel li de ğil dir. Si-

cis tan Emîri Ha lef es-Saffâr’ı, Büst Ka dı sı 

Ali b. Dâvûdî’yi, Ho ra san Ka dı sı Za fer b. 

Ab dul lah’ı, Nîşâbur Ka dı sı Ebû Be kir Ab-

dul lah el-Büstî’yi öv müş, çağ da şı ta rih çi 

Utbî’den şikâyet et miş tir. Met hi ye le rin de 

isim anıl ma dı ğın dan Se bük Te gin ile oğ-

lu Sul tan Mah mud için öv gü le ri bi lin me-

mek te dir. İh ti yar lık-genç lik ve za man dan 

şikâyet şi ir le ri gü zel ve ger çek çi ol ma sı na 

rağ men bir kaç kı sa par ça dan iba ret olan 

ga zel ve ham riyyâtı ruh suz ve te kel lüf lü-

dür. Onun mer si ye le ri de Se bük Te gin için 

yaz dı ğı iki şer be yit lik par ça da hil bir kaç kı-

ta dan iba ret tir. Büs tî’ de bi li nen an la mıy la 

hi civ yok tur. 2. el-Æa½îde tü’n-nûniy ye. 

Büstî’ nin en meş hur, en gü zel ve en uzun 

şiiri dir. Hik met li söz ve öz de yiş ler le ahlâkî 

öğüt ler içer di ğin den £Unvânü’l-¼ikem 

di ye de anı lır. Di va nın da da ğı nık va zi yet-

te bu lu nan ahlâkî öğüt ve öz de yiş ler bu 

ka si de de top lan mış tır. Alt mış üç be yit lik 

ka si de de ih san, hoş gö rü, ki bar lık, za ra fet, 

gü ler yüz lü lük, te va zu, sev gi, şef kat, lu tuf 

gi bi er dem ler den; Al lah yo lu na tâbi ol mak, 

di nin emir ve ya sak la rı na uy mak, za lim den 

uzak dur mak, ak la sa rı lıp nefsin ar zu la rı-

na uy ma mak tan; ka na at ve zühd gi bi il ke-

ler den, eği ti me, öğ ren me ye ve di le özen 

gös ter mek ten söz edil miş tir. Kasi de do ğal 

ede bî sa nat lar, uy gun teşbih ve is ti are ler le 

süs lü, ya lın ve an la şı lır bir üs lû ba sa hip tir. 

el-Æa ½îde tü’n-nû niy ye Se â li bî (Ne¦ rü’n-
na¾m ve ¼al lü’l-£išd), Mah mûd en-Ne câ-

tî, Nuk re kâr (ge niş şerh), Ab dur rah man 

el-Mî lâ vî, Ab dül kå dir b. Ay de rûs (ilk iki 
be yit) ve Arap kir li Hü se yin Av ni (İs tan bul 
1312) gi bi bir çok ki şi ta ra fın dan şer he dil-

miş tir (di ğer şerh le ri için bk. Hü se yin b. 
Kå sım b. M. en-Nu aymî – Ham za b. Hü-
se yin b. Kåsım en-Nu aymî, VII, 217-221). 
Ka si de De mî rî’ nin ¥ayâtü’l-¼a ye vân’ı, 

Tâ ced din es-Sübkî’nin ªa ba šå tü’ş-Şâ-

fi£iy ye ti’l-kübrâ’sı, Luvîs Şey ho’ nun Me-

câ ni’l-edeb’i, Sü câî’ nin Bu lû ³u’l-ereb’i 

gi bi bir çok ese rin için de kıs mî şer hiy le bir-

lik te ya yım lan mış, Ab dül fet tâh Ebû Gud-

de ta ra fın dan £Un vâ nü’l-¼i kem adıy la 

neş re dil miş tir (Bey rut 1404/1984), ay rı ca 

onun Min Ede bi’l-İs lâm ad lı ese ri ile bir-

lik te ya yım lan mış tır (Bey rut 1412/1992). 
Ab dur rah man Kâmil Yet kin, Büs tî’ nin ka-

si de si ni 1904 yı lın da Arap ça şer het miş tir 

iba re ler den arın mış saf ve in ce bir üslûp 

ka rak te ri ne sa hip tir. Şi ir le ri nin ço ğu sa-

na tı nın bü tün in ce lik le ri ni yan sı tan kı ta lar 

ve mün fe rit be yit ler ha lin de dir. Nâdir olan 

uzun şi irle rin de ba şa rı lı sa yıl maz. Ha lef 

es-Saffâr için yaz dı ğı uzun ka si de bu tür-

den dir (a.g.e., s. 161-162). Büstî ga zel, 

ham riy yât, ihvâniyyât, i‘tizâr gi bi te ma lar-

da yaz dı ğı şi ir ler de in ce ve tat lı, özen le se-

çil miş la fız lar, gü zel teş bih ve is ti are ler le 

tıbâk, tasdîr, hüsn-i ta‘lîl, tec rîd gi bi bedîî 

sa nat lar la ve bil has sa ci na sın her tü rüy le 

süs lü bir üslûp özel li ği or ta ya koy muş tur. 

Hat ta ba zı ci nas tür le ri nin ilk de fa ken di si 

ta ra fın dan kul la nıl dı ğı ifa de edi lir. Seâlibî 

onu “kur gu su ha ri ka ve me’lûf ci nas lar 

or ta ya koy ma da za rif bir yön te me sa hip” 

di ye ni te le miş tir. Büstî’nin he nüz der len-

me miş hay li Fars ça şi iri var dır (bu şi ir ler 
için bk. Ata lay, s. 105-109).

Eser le ri. 1. Dîvân. Büstî’nin şi ir le ri hak-

kın da ilk der le me, Ebû Mansûr es-Se â li bî’-

nin za ma nı mı za ulaş ma yan e¹-ªuraf min 

şi£ri’l-Büstî ad lı ese ri dir (Sa fedî, XIX, 100). 
Onun bir di va nı nın bu lun du ğu nu ilk de fa 

Ebü’l-Fe rec İb nü’l-Cevzî söy le miş, İbn Kesîr 

de ka li te li ve güç lü şi ir ler içe ren bir di va-

nı nın ol du ğu nu be lirt miş tir (el-Bidâye, XI, 
278). Di va nın Zâhi riy ye ve Top ka pı Sa ra yı 

Mü ze si (III. Ah med, nr. 2463) kü tüp ha ne-

le rin de ki nüs ha la rıy la 1925 yı lın da Bâ rû dî 

ai le si nin sat tı ğı Bris ton Üni ver si te si Kü tüp-

ha ne si’nde ki nüs ha sı bi lin mek te dir. Ese rin 

ilk bas kı sı (Bey rut 1294/1877) bu so nun cu 

nüs ha dan ya pıl mış ol ma lı dır. Di va nın M. 

Mürsî el-Hûlî ta ra fın dan ya pı lan ilk ilmî 

neş rin de ki (Ebü’l-Fet¼ el-Büstî ¼a yâ tühû 
ve şi£rüh  için de, Bey rut 1969, 1980) ek-

sik lik ler ek ça lış ma lar la telâfi edil miş tir 

(Sâli hiy ye, I, 476-477; M. Cebbâr el-Mu-
ay bid – İsâm M. eş-Şentî, s. 29-30). İkin ci 

ilmî neş ri ni Şâkir el-Âşûr ger çek leş tir miş tir 

(Bağ dat 1984). Di va nın Dür riy ye el-Hatîb ve 

Lutfî es-Sakkål ta ra fın dan ya pı lan son ilmî 

neş rin de ki (Dı maşk 1410/1989) ek sik lik ler 

Mus ta fa el-Hadrî (“Ta½¼î¼u Dîvâni’l-Büstî”, 
MMLADm., LXV/3 [1990], s. 503-518), Hilâl 

Nâcî (“el-Müftî fi’l-müs ted rek £alâ Dîvâni’l-
Büstî”, a.g.e., LXX/1 [Dı maşk 1995], s. 111-
154) ve Ab dul lah Selîm er-Reşîd (“¥av le 
Dîvâni Ebi’l-Fet¼ el-Büstî”, a.g.e., LXXII/4 
[1997], s. 779-786) ta ra fın dan tas hih edil-

miş tir. Ah med Tâhâ Ali Halîfe de di va nı 

Şi£ru Ebi’l-Fet¼ el-Büstî adıy la ya yım la-

mış tır (2001). Seâlibî, Büs tî’ nin şi ir le ri ni ga-

zel, hamr, ki tap, hat, belâgat, fı kıh, ede bi-

yat, he kim lik, fel se fe, as tro no mi, me dih, 

ih vâ niy yât, şikâyet, itâb, hi civ, yaş lı lık, em-

sal, ne vâ dir, mev‘iza ve hik met te ma la rı-

na ayır mış, nâşir Hûlî ise şi ir le ri dört ana 

in ti sap ede rek kâtip lik ma ka mı na ka dar 

yük sel di. Gaz ne li ler hâne da nı nın ku ru cu-

su Se bük Te gin’in Büst’ü zap tet me sin den 

(366/977) son ra hü küm da rın em riy le gön-

de ril di ği Büst’ün do ğu sun da ki Ruhhâc na-

hi ye sin de al tı ay müd det le sa kin bir ha yat 

ya şa dı. Ar dın dan yi ne hü küm da rın em riy-

le Büst’e dön dü, onun hiz me ti ne gir di ve 

sa ray da ki yük sek ma ka mı nı da ima ko ru-

du (Mu ham med b. Ab dül cebbâr el-Utbî, 
I, 68-71). Batyûz ve Se bük Te gin’in sa ray-

la rın da ki kâtip lik gö re vi ni Se bük Te gin’in 

oğ lu Sul tan Mah mud’un hü küm dar lı ğı nın 

(998-1030) baş la rın da da sür dür dü. An cak 

sa ray gö rev li le ri ara sın da ki kıs kanç lık ve 

re ka be tin kur ba nı ola rak ya da bil has sa 

Sul tan Mah mud’la İyi lik Han ara sın da ki 

ih tilâfta İyi lik Han ta ra fı nı tut ma sı se be-

biy le gö re vin den uzak laş tı rıl dı. İyi lik Han’la 

bir lik te Mâverâün ne hir’e git ti ve onun 

yö ne ti min de ki Se mer kant’ı Sul tan Mah-

mud’un yö ne ti min de ki Belh’e ter cih et ti. 

Da ha son ra yap tı ğı na piş man ola rak Sul-

tan Mah mud’dan ba ğış lan ma sı nı is te diy-

se de öz rü ka bul edil me di. Ar dın dan gur-

bet el de Öz kent ve ya Bu ha ra’da öl dü ğü, 

kab ri nin de Öz kent’te mâruf ol du ğu kay-

de di lir (a.g.e., I, 72). Büstî, Gaz ne li dev let 

erkânı ve gö rev li le ri ara sın da ki ih tilâflar da 

da ima ara bu lu cu ro lü üst len miş, bu gö-

re vi ni Se bük Te gin ile Si cis tan Emîri Ha lef 

es-Saffâr ara sın da ki an laş maz lık ta da ye-

ri ne ge tir miş tir.

İlk dö nem şi ir le rin den an la şıl dı ğı na 

gö re Büstî genç li ğin de şa rap ve eğ len-

ce mec lis le rin de bu lun muş, da ha son ra 

töv be et miş, ba zı fa kih le rin helâl say dı ğı 

nebîz iç mek le ye tin miş, bu ko nu da yi ne 

de eleş ti ri le re mâruz kal mış tır. Ay nı şe-

kil de Kerrâmîler’i öven bir şii rin den do la yı 

eleş ti ri le ri üze ri ne çek miş se de bu onun 

Kerrâmîler’in iti kad esas la rı nı be nim se di ği 

an la mı na gel mek ten zi ya de ik ti dar ve güç 

sa hip le ri ne met hi ye ler yaz ma ge le ne ği-

ne, ay rı ca o dö nem de güç lü bir ko num da 

bu lu nan Kerrâmîler’le iliş ki le re da ir si ya-

sal ve sos yal se bep le re bağ lı gö rül me li dir. 

Ger çek te Büstî bir çok şii rin de Al lah’a te-

vek kü le, di ne sa rıl ma ya, ka de re inan ma ya 

da vet et mek te, Al lah’a bağ lı lı ğı güç lü, dinî 

inan cı sağ lam bir mü min hü vi ye ti or ta ya 

koy mak ta dır. Ön ce le ri Ha nefî iken Şâfiî 

mez he bi ne geç miş, her iki mez hep ima-

mı için de met hi ye ler yaz mış tır (M. Mürsî 
el-Hûlî, s. 50-52). Ya kın dos tu Seâlibî eser-

le rin de Büstî’nin ne sir le rin den ör nek ler 

ver miş tir. Bun lar se ci in bü tün tür le riy le 

süs lü hi ke mi yat ve em sal tar zın da kı sa 

öz de yiş ler dir. Büstî’nin üslûbu ga rip ve 

an la şıl maz ke li me ler den, muğ lak ve ka pa lı 
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Büs tî, Mu‘te zi le’nin, ta ma mı na ya kı-

nı Kådî Ab dül cebbâr’ın öğ ren ci le rin den 

mey da na ge len on ikin ci ta ba ka sın dan 

sa yı lır. Onun fıkhî ko nu lar da en-Nâsır-Lil-

hakk’a tâbi ol du ğu ka bul edil se de ken-

di si nin Zeydî fık hı nı kim den tah sil et ti ği 

bi lin me mek te, kay nak lar dan bu an la yı şı 

ha ya tı nın er ken dö nem le rin de Gîlân böl-

ge sin de be nim se di ği an la şıl mak ta dır. 

Cündârî, Büs tî’ nin Mu‘te zi le’nin on bi rin ci 

ta ba ka sın dan ka bul edi len, hem Ebû Ab-

dul lah el-Basrî’den hem de Kådî Ab dül-

cebbâr’dan ders oku yan, ay nı za man da 

en-Nâsır-Lil hakk’ın fı kıh an la yı şı nı ta kip 

eden Zeydî fa ki hi Mü ey yed-Billâh Ah med 

b. Hü se yin el-Hârûnî’nin öğ ren ci le ri ara-

sın da yer al dı ğı nı ve onun Zeydî fı kıh li-

te ra tü rün de “üs tat” la ka bıy la ta nın dı ğı nı 

kay de der. An cak bu bil gi yan lış tır ve Büs-

tî’ nin, Mü ey yed-Billâh’ın üs tat di ye bi li nen 

öğ ren ci si Ebü’l-Kåsım Hü se yin b. Ali İbn 

Sâl (Tâl) el-Hev semî ile ka rış tı rıl ma sı nın 

bir so nu cu dur. Do la yı sıy la Büs tî’yi Zey-

diy ye’nin Irak’ta ki ön de ri ola rak ni te le yen 

ifa de ler de (me selâ bk. Sa fiy yüd din İbn 
Ebü’r-Ricâl, I, 441) ay nı yan lış bil gi den kay-

nak lan mak ta dır. İbn Şehrâşûb’un Büs tî’yi 

“kådî” di ye ni te le me si her ne ka dar onun 

bir dö nem ka dı lık yap tı ğı nı gös ter se de 

bu nun nere de ve ne za man ger çek leş ti ği 

bel li de ğil dir. An cak ho ca sı Kådî Ab dül-

cebbâr’ın Bü veyhîler dev rin de baş ka dı lık 

gö re vin de bu lun du ğu göz önü ne alı nır sa 

Büs tî’ nin de ay nı de vir de ka dı lık yap tı ğı 

söy le ne bi lir. Zi ra Kådî Ab dül cebbâr’ın ba zı 

öğ ren ci le ri nin ka dı lık yap tı ğı be lir til mek te-

dir (Hâkim el-Cü şemî, s. 385). Kay nak lar da 

Büs tî’ nin ce del ci bir kişiliğe sa hip ol du ğu 

kay de di lir, Kådî Ab dül cebbâr’ın tar tış ma-

la ra ken di adı na onu gön der me si de bu nu 

doğ ru lar. Ay rı ca Ab dül cebbâr’ın ken di si ne 

so ru lan ba zı so ru la rı ce vap lan dır ma sı için 

Büs tî’ye ha va le et me si de onun il mi ne gü-

ven di ğini gös te rir.

Eser le ri. 1. el-Ba¼¦ £an edil le ti’t-tekfîr 

ve’t-tefsîš. Cündârî ese rin adı nı el-İkfâr 

ve’t-tefsîš şek lin de zik re der. Ömer Rı zâ 

Kehhâle bu ese ri, muh te me len kay na ğı 

olan Cündârî’nin yazdığını ha ta lı oku ma sı 

yü zün den el-İkfâr ve et-Tefsîr şek lin de iki 

ay rı eser ola rak kay de der. Ki tap ta Mu‘te-

zilî dü şün ce ba kı mın dan kü für ve bü yük 

gü nah sa yı lan inanç lar ele alın mak ta dır. 

Mu‘te zi le li te ra tü rün de çok az ör ne ği bi-

li nen, Kådî Ab dül cebbâr’ın el-Mu³nî’si-

nin mev cut neş rin de bu lun ma yan, fa kat 

yaz ma ha lin de gü nü mü ze gel miş olan 

“el-İkfâr ve’t-tefsîš” bö lü mü ha riç tu tu-

lur sa eser tek fir ko nu sun da Mu‘te zi le’nin 

gö rü şünü yan sı tan, za ma nı mı za ulaş mış 

– —BÜSTÎ, Ebü’l-Kåsým
א ا ) ( أ ا

Ebü’l-Kåsým Ýsmâîl b. Ahmed
b. Mahfûz el-Büs tî el-Cîlî

(ö. 420/1029 civarý)

Zeydî-Mu‘tezilî kelâmcý
ve fýkýh âlimi.˜ ™

IV. (X.) yüz yı lın ikin ci ya rı sıy la V. (XI.) yüz-

yı lın ilk çey re ğin de ya şa mış tır. Hak kın da 

ilk de fa bil gi ve ren Hâkim el-Cü şe mî’ den 

iti ba ren kay nak lar da adı İs mâil b. Ah med 

ola rak geç mek le bir lik te, ol duk ça geç bir 

kay nak sa yı la bi le cek Cün dâ rî onun isim zin-

ci ri ni İsmâil b. Ali b. Ah med şek lin de zik-

re der. An cak Ali is mi nin Cündârî dı şın da ki 

kay nak lar da geç me me si bu is min var lı ğı 

hak kın da şüp he uyan dır mak ta dır. Ha ya tı-

na da ir çok az bil gi ye rast la nan Büs tî’ nin 

nis be si, gü nü müz de Af ga nis tan sı nır la rı 

için de ka lan Si cis tan böl ge sin de ki Büst 

şeh ri ne da ya nır. Ken di si, meş hur ha dis ve 

lu gat âli mi Ebû Sü ley man el-Hattâbî el-

Büs tî’ den (ö. 388/998) şi ir ri va yet et ti ği ne 

gö re muh te me len ha ya tı nın er ken dö ne-

min de Büst’te on dan fay da lan mış tır. Di ğer 

nis be si olan Cîlî’den an la şıl dı ğı üze re Büs tî 

da ha son ra Büst’ten Gîlân (Cîlân) böl ge si ne 

geç miş ve bir sü re ora da ya şa mış tır. Ni te-

kim fıkhî ko nu lar da, Ha san el-Utrûş ola rak 

bi li nen Zeydî fa ki hi ve dev let ada mı en-

Nâsır-Lil hakk’ı (ö. 304/917) ta kip et mek tey-

di ve ya şa dı ğı dö nem de Cî lân böl ge sin de ki 

Zey diy ye’nin ta ma mı en-Nâsır-Lil hakk’ın 

fı kıh mez he bi ni be nim se miş ti (Hu meyd 
b. Ah med el-Ma hallî, s. 213). Büs tî, 389 

(999) yı lından kı sa bir sü re son ra Rey’de 

Mu‘te zilî âli mi Kådî Ab dül cebbâr’ın öğ ren-

ci si ol du ve onun la bir lik te hac ca git ti. Hac 

dö nü şü ken di siy le be ra ber Bağ dat’ta kal dı. 

Bu ra da Kådî Ab dül cebbâr’ı tem si len Eş‘arî 

kelâmcı sı Bâkıllânî ile münâza ra yap tı. Ar-

dın dan, o dö nem de Ta be ris tan ve Dey lem 

böl ge sin de hü küm sü ren Ziyârîler’in hâki-

mi ye tin de ki Âmül şeh ri ne geç ti. Esa sen 

Sünnîler ile Şiîler ara sın da hu zur suz lu ğun 

bu lun du ğu bu şe hir de Büs tî bir ta kım gö-

rüş le riy le Sünnîler’i ga le ya na ge tir di. Ni-

te kim Hz. Ebû Be kir ile Ali’nin fa zi let le ri 

hak kın da ken di si ne yö nel ti len so ru la ra Hz. 

Ali’nin Ebû Be kir’den üs tün ol du ğu şek lin-

de ce vap ver di. Ebû Be kir ile Ali’yi kar şı-

laş tı ra rak Ebû Be kir aley hi ne çir kin söz ler 

söy le yin ce şe hir de ka rı şık lık çık tı. Âmül’ de 

Ziyârî Hü küm da rı Menûçihr b. Kå bûs dö-

ne min de va li lik ya pan İbn Seyf ed-Dî ne-

verî, Büs tî’yi şe hir den sür dü. Rey şeh ri ne 

gi den Büs tî ora da Kådî Ab dülcebbâr’ın 415 

(1025) yı lın da ki ce na ze si ne ka tıl dı.

(Hâtırât-ı Ab dur rahmân Kâ mil [Dip lo ma ti-
ke], Kâ mil Şa hin Ki tap lı ğı, vr. 29b-31b). el-

Æa½îde tü’n-nûniy ye’yi Di yar be kir li Sa id 

Pa şa (ilk 45 beyti;  tak dim: Sü ley man Na zîf, 
Mah fil, sy. XXVI [İs tan bul 1340], s. 31-32; 
sy. XXVII [İs tan bul 1341], s. 53-54), Av ni 

Ömer Lüt fi oğ lu (İslâmî Ede bi yat, sy. 51 
[İs tan bul 2010], s. 57-62) man zum ola rak 

Türk çe’ye çe vir miş, M. Sa di Çö ğen li de (bk. 
bibl.) gü nü müz Türk çe’si ne ak tar mış tır. 

Ka si de yi Bed red din el-Câcermî Fars ça’ya, 

J. von Ham mer Al man ca’ya ter cü me et-

miş tir. el-Æa½îde tü’n-nûniy ye Ebü’l-

Bekå er-Rundî’nin Ri¦âßü’l-En de lüs ad lı 

meş hur ka si de si ni et ki le miş, ba zı mıs ra la rı 

ay nen taz min edil miş tir (krş. Mak karî, VI, 
232-234). 3. Şer ¼u MuÅ ta ½a ri’l-Cü vey nî 

(Mû sâ b. Ab bas) (Keş fü’¾-¾u nûn, II, 1626; 
He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 685).
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