
BÜSENC[, Ebü' 1- Hasan 

esas temayüllerine sahip olan Büşenci 
insana en büyük belanın kendisinden 
geldiğini, insan için hayrın arızi. şerrin 

asli sıfat olduğunu söyler. Ona göre içi 
dışından iyi olan veli, içi dışı aynı olan 
alim. içi dışından kötü olan cahildir. Ta
sawufu "hürriyet, fütüwet ve cömert
likte samimiyet, ahlakta kibarlık" diye 
tarif eden Büşencf samirniyetsiz muta
sawıflardan yakınan ilk süfflerdendir. 
Onun. "Bugün tasawufun ismi var, ha
kikatı yoktur; oysa eskiden hakikatı var
dı ama ismi yoktu " sözü çok meşhur
dur. Büşencf sünneti, "Şeceretürrıdvan'
daki biat ve buna uygun düşen söz ve 
işlerdir" şeklinde tarif eder. 
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BUŞENCI, Muhammed b. Ihrahim 

(~Y.I~I_r.l.:r.~) 
Ebu Abdiilah Muhammed b. İbrahim 

b. Said el - Bı1şencl 

(ö. 291 / 904) 

Muhaddis, fıkıh ve lugat alimi. 
_j 

204 (819) yılında doğdu. İlk tahsiline 
Herat yakınlarındaki Büşenc kasabasın
da Kur'an-ı Kerfm'i ezberleyerek başla
dı. Daha sonra hadis öğrenmek için Kü
fe, Bağdat, Basra, Dımaşk, Hicaz ve Mı
sır'da yıllarca kalarak zamanının ileri ge
len alimlerinden hadis ve fıkıh okudu. 
Ahmed b. Hanbel. Yahya b. Bükeyr, Mü
sedded b. Müserhed, İsmail b. Ebü Üveys, 
Safd b. Mansür gibi alimlerden rivayet
te bulundu. Davüd ez-Zahiri Büşencf'yi 
tanıdığı zaman son derece takdir etmiş 
ve yanındaki öğrencilerine onu kendisin
den istifade edilen. fakat kendisi kimse
den faydalanma ihtiyacında olmayan bir 
alim diye takdim etmiştir. Tahsilini ta
mamladıktan sonra yurduna dönen Bü
şencf, Horasan 'ın en önemli ilim merkez
leri olan Nfşabur, Merv ve Semerkant'-
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ta, bir süre de Buhara'da hadis okuttu. 
Kendisinden hadis rivayet edenlerden 
Muhammed b. İshak es-Saganf, İbn Hu
zeyme, Büştf, Da'lec b. Ahmed, Ebü'l
Abbas ed-Deguli, İsmail b. Nüceyd zik
redilebilir. Yaşça büyük, hadis ilminde 
de ondan daha üstün olan Buhar! el- Ca
mi cu'ş-şahi~'inde Büşencf'den bir ha
dis rivayet etmiştir ("Tefsir", 5/ 165). 

Rivayet ettiği hadisleri ezbere bilme
siyle de tanınan Büşencf'nin hadislerde
ki nadir (garib) kelimeleri ve anlaşılması 
güç yerleri açıklamakta büyük mahare
ti vardı. Geniş bir fıkıh kültürüne sahip
ti. Maddi bakımdan hayli cömert olmak
la beraber ilmini esirger, her müracaat 
edeni talebeliğe kabul etmezdi. 

Devrindeki alimierin takdirini kazan
mış sika* bir muhaddis olan Büşencf'
nin rivayetleri güvenilir hadis kaynakla
rında mevcuttur. Her ne kadar onun ba
zı eserleri telif ettiği söylenirse de fık
ha dair olduğu anlaşılan Kitabü ·ı-Me
ta cim (b k Abbadf, s. 4 7) adlı eserinden 
başka hiçbir kitabına kaynaklarda rast
lanmaz. Taba~iitü '1-Hanabile 'de Büşen
cf'nin Hanbeli olduğu kaydedilmekle be
raber Zehebi ve Safedi onun Maliki ol
duğunu söylemekte, İbn Hacer ise Şafii
liğinin şüphe götürmediğini ifade etmek
tedir. 

Büşencf Nişabur'da vefat etmiş, ce
naze namazını talebesi meşhur muhad
dis İbn Huzeyme kıldırmıştır. 
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BUTı.AN 

(w~l) 

Bir ibadetin veya 
hukuki işlemin temeldeki 

bir eksiklik veya bozukluk sebebiyle 
hükümsüz olması manasında 

kullanılan fıkıh terimi. 
_j 

Butlan sözlükte "boşa gitme, heder ve 
heba olma· anlamına gelir. A'raf süre
sinde (7 1 118) fiil olarak bu anlamında 
kullanıldığı gibi birçok hadiste hem söz-

lük hem de terim anlamında kullanıldı
ğı görülür (b k. Wensinck, Mu c cem, "btl" 
md.). Hükümsüz ibadet ve hukuki işle
me batıl denir. 

islam hukuk literatüründe hukuki iş
lemler geçerlilik bakımından ikiye ayrı
lır: Hukuken geçerli olanlar ve olmayan
lar. Hanefller dışındaki fıkıhçılar geçerli 
olmayan işlemleri batı! adı altında tek 
bir sınıfta değerlendirirken Hanefiler ge
çerli olmayan işlemleri batı! ve fasit di
ye tekrar ikiye ayırmakta ve bu ayınma 
birtakım farklı sonuçlar bağlamaktadır
lar. Bir hukuki işlemin geçerli sayılabil
mesi için bazı rükün, şart ve vasıfların 
mevcut olması gerekir. Bunlardaki bir 
eksiklik, Hanefi mezhebinde bu eksikli
ğin türüne göre farklı hukuki sonuçlar 
doğurur. Buna göre rükün veya in'ikad 
şartlarındaki eksiklik hukuki işlemin but
lanını, sadece vasıflardaki eksiklik ise 
fesadını gerektirir. Bu anlamı ifade et
mek üzere Mecelle batı! satış akdini, 
"Bey'-i batı! aslen sahih olmayan bey'dir" 
(md. 110), fasit satış akdini de, "Aslen 
sahih olup da vasfen sahih olmayan, ya
ni zaten mün'akid olup da bazı evsaf-ı 
hariciyyesi itibariyle meşrü olmayan bey'
dir" (md . 109) diye tarif etmektedir. Hu
kuki işlemlerin rükünleri esas olarak ta
raflar, irade beyanı ve hukuki işlemin 
konusu olmak üzere üçe ayrılır. Bu rü
künlerle ilgili şartlar (in 'ikad şartları) ise 
genel olarak şunlardır: 1. Tarafların hu
kuki işlemi yapmaya ehil olması. 2. icap 
ve kabulün birbiriyle uyuşması. 3. irade 
beyanının aynı mecliste ortaya konması 
(meclis bir li ği). 4. Hukuki işlemin konusu
nun teslim edilebilir, belirli veya belirlen
mesi mümkün ve bu hukuki işleme el
verişli, mütekawim (hukuki açıdan değe
re sahip) ve mülkiyete konu olan bir mal 
olması. Hukuki işlemdeki bu unsur ve 
şartlardan birinin eksik olması o işlemin 
butlanını gerektirmektedir. Mesela mü
meyyiz olmayan küçüğün, akıl hastası
nın hukuki işlemleri, şarap, domuz eti 
gibi mütekawim olmayan bir mal üze
rine yapılan veya icap ve kabulün birbi
riyle uyuşmadığı işlemler esasa ilişkin 

eksiklik taşıdıklarından batıldır. Hukuki 
işlemin bu rükün ve şartları dışında is
lam hukukçularının vasıf veya harici va
sıf dedikleri ve işlemin kuruluşuyla ilgili 
olmayan ikinci derecedeki birtakım şart
ları da vardır ki bunlar daha çok hukuki 
işlemin konusuyla ilgilidir: Alışverişte al
danmanın (garar) olmaması için fiyatın 
ve vadeli satışlarda vadenin belli olma
sı, irade beyanının ikrah • ile sakati an-


