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BÜSTÎ, Ebü’l-Feth

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 
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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).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Mu ham med b. Ab dül cebbâr el-Utbî, et-Târî-

Åu’l-Yemînî (Ah med el-Menînî, el-Fet¼u’l-vehbî 
£alâ TârîÅi Ebî Na½r el-£Utbî  için de), Ka hi re 1286, 
I, 67-72; Seâlibî, Yetîme tü’d-dehr, II, 20; IV, 302-
304, 345-347; Sem‘ânî, el-Ensâb (Bârûdî), I, 349; 
İb nü’l-Cevzî, el-Mun ta¾am, VII, 72; İbn Hal likân, 
Ve feyât, III, 376-378; Ze hebî, A£lâmü’n-nü belâß, 
XVII, 147; a.mlf., el-£İber fî Åabe ri men ³aber 
(nşr. Selâhad din el-Mü nec cid), Kü veyt 1960, 
III, 75; Sa fedî, el-Vâfî, XIX, 100; Sübkî, ªabašåt 
(Tanâhî), II, 305; İbn Kesîr, el-Bidâye, XI, 278; İbn 

Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhi re, IV, 106; Mak-

karî, Nef¼u’¹-¹îb, VI, 232-234; Keş fü’¾-¾unûn, 
I, 772; II, 1336, 1626; İb nü’l-İmâd, Şe×erât (Ar-
naût), IV, 324-326; Hânsârî, Rav²âtü’l-cennât 
(nşr. Ese dul lah İsmâiliyyân), Tah ran 1390, I, 274; 
Broc kel mann, GAL Suppl., I, 445; a.mlf., İA, II, 
842-843; He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 685; Şevk¢ Dayf, 

TârîÅu’l-edeb, V, 632-634; Sez gin, GAS, II, 640; 
M. Mürsî el-Hûlî, Ebü’l-Fet¼ el-Büstî ¼ayâtühû 
ve şi£rüh, [bas kı ye ri yok] 1980 (Dârü’l-En de lüs), 
s. 40-42, 50-52, 104-140, 161-162; Sâli hiy ye, el-
Mu£ce mü’ş-şâmil, I, 476-477; Ömer Rızâ Kehhâle, 
Mu£ce mü’l-müßel lifîn, Bey rut 1414/1993, VII, 
186; Ömer Fer ruh, TârîÅu’l-edeb, III, 49-51; M. 

Cebbâr el-Mu ay bid – İsâm M. eş-Şentî, Fih ri sü 
devâvîni’ş-şu£arâß ve’l-müs ted rekât fi’d-dev-
riyyât ve’l-mecâmi£, Ka hi re 1419/1998, s. 29-
30; Meh met Ata lay, Baş lan gıç tan Gaz ne li le re 
Ka dar İran Ede bi ya tı Ta ri hi, Er zu rum 2000, s. 
105-109; Hü se yin b. Kåsım b. M. en-Nu aymî – 

Ham za b. Hü se yin b. Kåsım en-Nu aymî, İs tidrâkât 
£alâ târîÅi’t-türâ¦i’l-£Arabî, Cid de 1422, VII, 217-
221; Dür riy ye el-Hatîb – Lutfî es-Sakkål, “Ebü’l-
Fet¼ £Alî b. Mu¼am med el-Büstî”, et-Türâ¦ü’l-
£Arabî, III/9, Dı maşk 1982, s. 165-177; M. Sa di 

Çö ğen li, “Ebü’l-Feth el-Büstî ve £Unvânü’l-¥ikem 
Ter cü me si”, Aka de mik Araş tır ma lar Der gi si, sy. 
2, İs tan bul 1999, s. 121-131; Re cep Di ki ci, “Türk 
Şa ir el-Bustî’nin Ka si de-i Nûniy ye sin de Ver di ği 
Me saj”, Ata türk Üni ver si te si Tür ki yat Araş tır-
ma la rı Ens ti tü sü Der gi si, XI/27, Er zu rum 2005, 
s. 145-154; J. W. Fock, “el-Bust¢”, EI° (İng.), I, 
1340; Mehrân Er zen de – Âzer tâş Âzernûş, “Ebü’l-
Fet¼ Büstî”, DMBİ, VI, 95-100; a.mlf.ler, “Ab† al-
Fat¼ al-Bust¢”, Ency clo pa edia Is la mi ca, Lon don 
2008, I, 748-756.
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rab bi’l-£ibâd’ın da eser den alın tı ya par. 

el-Bâhir’e ait ba zı par ça lar ya kın za man-

da Ye men’de özel bir kü tüp ha ne de bu-

lun muş tur.

İbn Şehrâşûb, Büs tî’ye Kitâbü’d-De-

recât ad lı bir eser de nis bet eder. Me£â-

li mü’l-£ulemâßsın da muh te melen farklı 

ki şi ler ol du ğu dü şün ce siy le iki yerde 

Büstî’ yi zik re den İbn Şehrâşûb’un birinde 

Ki tâ bü’l-Merâtib’i (Ebü’l-Kåsım Mah fûz 
el-Büs tî kay dıy la), di ğe rin de ise Kitâ bü’d-

De re cât’ı (Kådî Ebü’l-Kåsım el-Büs tî kay-
dıy la) kaydetmesi iki te li fin fark lı eser ler 

olduğu iz le ni mini ver se de onun zikret ti ği 

ki şi ler ay nı ki şi, eser ler de ay nı eser dir. 

Zi ra her iki ese rin is mi aynı mef hu ma işa-

ret eder ve da ha son ra ki mü el lif le rin Ki-

tâbü’d-Dere cât kay dıy la yap tık la rı alıntı-

lar Kitâbü’l-Merâtib’de de yer alır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Ebü’l-Kåsım el-Büs tî, el-Ba¼¦ £an edil le ti’t-tek-

fîr ve’t-tefsîš (nşr. W. Ma de lung – S. Schmidt ke), 
Tah ran 2003, tür.yer.; ay rı ca bk. neş re den le rin 
gi ri şi, s. i-xv; a.e. (nşr. İmâm Ha nefî Sey yid Ab-
dul lah), Ka hi re 2006, neş re de nin gi ri şi, s. 7-53; 
Hâkim el-Cü şemî, Şer¼u’l-£Uyûn (nşr. Fuâd Sey-
yid, Fa²lü’l-i£tizâl ve ªabašåtü’l-Mu£te zi le için-
de), Tu nus 1393/1974, s. 385-386; Hu meyd 

b. Ah med el-Ma hallî, el-¥adâßišu’l-ver diy ye fî 
me nâ šıbi eßim me ti’z-Zey diy ye (nşr. W. Ma de-
lung, AÅbâru eßim me ti’z-Zey diy ye için de), Bey-
rut 1987, s. 213, 253, 289-290; İbn Şehrâşûb, 
Me£âli mü’l-£ulemâß (nşr. M. Sâdık Âl-i Bah rü-
lulûm), Bey rut, ts. (Dârü’l-edvâ), s. 138, 141; 
Ab dül kerîm b. Mu ham med er-Râfiî, et-Tedvîn fî 
aÅbâri Æazvîn (nşr. Azîzul lah el-Utâridî), Bey rut 
1408/1987, II, 335-336; İbn Tâvûs, el-Yaš¢n bi-
iÅti½â½i Mevlânâ £Alî £aley hi’s-selâm bi-im re ti’l-
müßminîn (İbn Tâvûs’un et-Ta¼sîn’iy le bir lik te 
nşr. M. Bâkır el-Ensârî – M. Sâdık el-Ensârî), Bey-
rut 1410/1989, s. 314, 315; İb nü’l-Mur tazâ, ªa-
ba šåtü’l-Mu£te zi le, s. 117; Sa fiy yüd din İbn Ebü’r-

Ricâl, Ma¹la£u’l-büdûr ve mec ma£u’l-bu¼ûr fî 
terâci mi ricâli’z-Zey diy ye (nşr. Ab dür rak¢b b. 
Mu tah har Mu ham med Ha cer – Mec düd din b. Mu-
ham med b. Mansûr Mü ey yidî), Sa‘de 2004, I, 441; 
Ebü’l-Ha san Ab dul lah b. Miftâh, el-Mün te ze£u’l-
muÅtâr mi ne’l-øay¦i’l-midrâr: Şer¼u’l-Ezhâr, 
Sa‘de 1424/2003, I, 36; a.e., Prin ce ton Uni ver sity 
Di gi tal Lib rary, mik ro film nr. ymdi_03_06, I, vr. 
21; Ahl wardt, Ver ze ich nis, IX, 589; Sez gin, GAS, 
I, 626; Ömer Rızâ Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel lifîn, 
Bey rut 1414/1993, I, 370; E. Kohl berg, A Me di-
eval Mus lim Scho lar at Work: Ibn ªåw†s and 
His Lib rary, Lei den 1992, s. 154-155; Âgå Bü-

zürg-i Tahrânî, e×-¬erî£a ilâ te½ânîfi’ş-Şî£a, Bey rut 
2009, XX, 189; E. Grif fi ni, “Die jüng ste am bro-
sianisc he Samm lung ara bisc her Hands chrif ten”, 
ZDMG, LXIX (1915), s. 81; S. M. Stern, “Abu’l-
Qa sim al-Bus ti and his Re fu ta ti on of Ismå‘¢lism”, 
JRAS, XCI II/1-2 (1961), s. 14-35; Ha san Ensârî, 
“Ebü’l-Æåsım Büs tî ve Kitâbü’l-Merâtib”, Kitâb-ı 
Mâh: Dîn, sy. 38-39, Tah ran 1379 hş./2000-
2001, s. 3-9; a.mlf., “Ebü’l-Æåsım Büs tî ve kitâbî 
mensûb be İbn Bi¹rîš”, a.e., sy. 53-54 (1380-81 
hş./2002), s. 68; Wil ferd Ma de lung, “Bost¢, Abu’l-
Qåsem”, EIr., IV, 388-389.

ÿOr han Şe ner Ko loğ lu

Eser de Büs tî, ön ce lik le bir ha li fe de bu-

lunması gereken fa zi let ler hu su sun da en 

üs tün olan ve amel le riy le Al lah ka tın da en 

faz la se va ba nâil olan ki şi nin kim ol du ğu nu 

so rar ve bu ki şi nin Hz. Ali ola bi le ce ği ni söy-

ler. Ar dın dan bü tün sahâbîler de mevcut 

fa zi let le ri zik re der ve Hz. Ali’nin bu açı dan 

da sahâbe nin en üs tü nü sa yıl dı ğı nı be lir tir. 

So nun da yal nız Hz. Ali’de bulunan fa zi let-

le ri an la tır ki ki ta bın esas ya zı lış ama cı da 

bun la rı or ta ya koy mak tır. Pek çok yaz ma 

nüs ha sı mev cut olan eser Ya le Üni ver si te si 

Kü tüp ha ne si’nde ki yaz ma sı na (Land berg, 
nr. 725) da ya nı la rak Mu ham med Rızâ el-

En sâ rî el-Kummî ta ra fın dan ilmî neş re 

ha zır lan mış, ön ce Mîrâ¦-ı ¥adî¦-i Şî£a 

için de (ed. Meh dî Mih rî zî – Ali Sadrâ-yı 
Hûî, Kum 1380 hş., s. 105-236) ve ar dın-

dan müs ta kil ola rak ya yım lan mış tır (Kum 
1381 hş./1421). 3. Keş fü esrâri’l-Bâ¹ıniy-

ye ve ³a vâ ri me×he bi him. Bâtı niy ye’nin 

ön de ge len fır ka sı İsmâiliy ye hak kın da red-

di ye dir. 400 (1009) yı lı ci va rın da ka le me 

alı nan eser de Büs tî, baş ta Mu ham med b. 

Ah med en-Ne sefî’nin Kitâbü’l-Ma¼½ûl’ü 

ol mak üze re bir ço ğu gü nü mü ze ka dar gel-

me yen İsmâilî eser le rin den alın tı lar ya par. 

Ki ta bın ek sik bir nüs ha sı da Mi la no’da dır 

(Bib li ote ca Am bro si ana, Grif fi ni, nr. 41). 
Bu nüs ha yı in ce le yen S. M. Stern, eser le il-

gi li de ğer len dir me si ni ve ese rin İs mâ i lî li ğin 

kö ke ni hak kın da ki bö lü mü nü La tin harf-

le riy le Arap ça ola rak bir ma ka le ha lin de 

ya yım la mış tır (bk. bibl.). 4. Ki tâ bü’l-Mû-

cez. Ma hallî, ki ta bın Zeydî fa ki hi en-Nâsır-

Lil hakk’ın fı kıh an la yı şı na gö re ya zıl dı ğı nı 

be lir tir. Cündârî ise bu nun ke lâ ma da ir bir 

eser ol du ğu nu kay de der. Büs tî ken di te li-

fi üze ri ne bir de şerh yaz mış tır. Bu şerh-

ten ba zı alın tı lar, Zeydî âli mi Ebû Ca‘fer 

el-Hev semî’ye ait Kitâbü’l-İbâne’nin bir 

nüs ha sı nın (Tah ran, Kitâbhâne-i Mec lis-i 
Şûrâ-yı Millî, Hûî, nr. 235) hâşi ye sin de 

gü nü mü ze ulaş mış tır. 5. el-Mu£te med 

fi’l-imâ me. Büs tî bu ese ri ni Kitâbü’l-

Ba¼¦’in de zik re der (Kitâbü’l-Ba¼¦, nşr. 
Ma de lung – Schmidt ke, s. 147); ay nı ese-

rin de el-İmâme adıy la kay det ti ği eser 

de muh te me len bu ki tap tır (a.g.e., s. 
127, 129). Ese re ait ba zı par ça lar Ha san 

Ensârî ta ra fın dan ya kın za man da or ta ya 

çı ka rıl mış tır. Ki tap ta Büs tî’ nin, ho ca sı Kådî 

Ab dül cebbâr için kul lan dı ğı “edâ mal lå hu 

iz ze hû” ifa de si ki ta bın onun ve fa tın dan 

ön ce ya zıl dı ğı nı gös ter mek te dir. 6. Ki tâ-

bü’l-Bâ hir. Cündârî’nin zik ret ti ği bu eser 

de en-Nâsır-Lil hakk’ın fı kıh an la yı şı üze ri ne 

ya zıl mış tır. Geç dö nem Zeydî mü el lif le rin-

den Mu ham med b. Ha san b. Kå sım (ö. 
1079/1668) Sebîlü’r-reşâd ilâ ma£ ri fe ti 

tek ça lışma ola rak ka bul edi le bi lir. Büs-

tî eserinde Kådî Ab dül cebbâr’ı “ra hi me-

hullah” kaydıyl a an dı ğı na gö re (el-Ba¼¦, 
nşr. Made lung – Schmidt ke, s. 3, 34) ki tap 

onun ölüm tarihi olan 415 (1025) yı lın dan 

son ra ya zıl mış ol ma lı dır. Mü ellif ese rin de 

tek fir ko nu sun da teo rik bir çer çe ve çiz-

mek ten zi ya de kelâm li te ra tü rün de tar tı-

şı lan he men bü tün ko nu lar da ki gö rüş le ri 

in ce le yip bun la rı kü für ve fısk yönünden 

de ğer len dir mek te dir. Büs tî’ nin bu tür 

inanç la rın be lir len me sin de Kur’an’a, sa-

hih ha dis le re ve icmâa da yan mak la bir-

lik te kı ya sı -il le ti nin bi li ne me me si ih ti ma li 

yü zün den- ge nel de ka bul et mez. Ki ta bın 

son kıs mı imâ met bahsine ve İslâm’ın ilk 

dö nem le rin de ki si yasî olay la ra ay rıl mış tır. 

Büs tî, Zeydî eği lim le ri nin açık ça gö rül dü ğü 

bu bö lüm de Hz. Ali ve onun evlâdı nın Ga-

dîr-i Hum’da Resûlul lah ta ra fın dan ha li fe 

ta yin edil di ği ni, Hz. Ali ile oğul la rı Ha san 

ve Hü se yin’in mâsum ol duk la rı nı ile ri sü-

rer. Ali’nin meşrû hilâfe ti ni kabu l et mek le 

bir lik te onu des tek le meyen sahâbe yi ak-

la ma ya ça lı şır. Hz. Ali’nin halife li ği açık-

ça ta lep et me me si do la yı sıy la Ebû Be kir, 

Ömer, Os man’ın hilâfet le ri nin ge çer li 

ol du ğu nu söy ler ve on la rın hilâfe ti ne yö-

ne lik eleş ti ri le re kar şı çı kar. Hz. Ali’yi des-

tek le me yen sahâbe ile ilk müs lü man la rın 

fıs ka düş tü ğü ne da ir gö rüş le ri red de der. 

Bu yö nüy le Büs tî ilk ha li fe ler den uzak laş-

ma nın (te berrî) sağ lam bir te me le da yan-

ma dı ğı nı be lir tir. Bu nun la bir lik te Ehl-i 

beyt’in bun la rı dost edin di ği ne (te vellî) 
da ir bir icmâın da bu lun ma dı ğı nı, do la yı-

sıy la ilk ha li fe ler hak kın da ta raf sız bir tu-

tu mun iz len me si ge rek ti ği ni ifa de eder. 

Ese rin San‘a (Mek te be tü’l-câ mii’l-kebîr, 
İl mü’l-kelâm, nr. 239), Ber lin (Sta ats bib-
li ot hek, Land berg, nr. 437) ve Lei den’de 

(Lei den Üni ver si te si Ktp., Or., nr. 2973) 
nüs ha la rı bu lun mak ta dır. San‘a nüs ha sı 

tam olup Ber lin ve Lei den nüs ha la rı tek 

bir nüs ha nın iki ye bö lün me siy le or ta ya 

çık mış tır. Ese rin ilk ilmî neş ri ni bu nüs ha-

la ra da ya na rak Wil ferd Ma de lung ve Sa bi-

ne Schmidt ke ger çek leş tir miş tir (Tah ran 
2003). Ki ta bın sa de ce San‘a nüs ha sı na 

da ya nan bir baş ka neş ri de İmam Ha ne-

fî Sey yid Ab dul lah ta ra fın dan ya pıl mış tır 

(Ka hi re 2006). 2. el-Merâtib fî fe ²âßi li 

emîri’l-müßminîn ve sey yi di’l-va ½ıy yîn 

£Alî b. Ebî ªâlib. Kay nak lar da ge nel lik le 

Kitâbü’l-Merâtib is miy le ge çer. Cün dâ rî’-

nin Kitâbü’l-Merâtib fî me nâ šı bi Eh li’l-

beyt ola rak zik ret ti ği eser den İbn Tâ vûs 

Kitâbü’l-Yaš¢n’in de Fe²âßilü £Alî b. Ebî 

ªâlib ve merâti bü emîri’l-müß mi nîn 

£aley hi’s-selâm adıy la alın tı da bu lu nur. 




