
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-



maması, hukuki işlernde fasit şartların 
ve ribanın bulunmaması gibi. Hukuki iş
lemin esasına ilişkin olmayan bu şart
lardaki bir eksiklik Hanefiler'e göre but
lan değil fesat sonucunu doğurur. Diğer 
hukukçulara göre ise eksikliğin mahiye
ti ne olursa olsun aynı sonucu doğur
makta. batı! ile fasit aynı anlama gel
mektedir. 

Hukuki işlemlerdeki eksiklik, esasa 
ilişkin olsun veya olmasın, şari'in (kanun 
koyucu) hükmünü çiğnemiş olma niteli
ği taşır. Hanefiler'in dışındaki hukukçu
lar. söz konusu eksikliğin mahiyeti ne 
olursa olsun. sonuç olarak kanun koyu
cunun bir hükmünün çiğnenmiş oldu
ğunu kabul ederler. dolayısıyla böyle bir 
işleme mülkiyetin geçmesi, bir borcun 
doğması veya başka herhangi bir huku
ki neticenin bağlanamayacağını belirtir
ler. Bu hukukçuların dayandığı deliller
den biri, aslında bid'atları hedef alan ve 
dinde bulunmayan bir şeyi sonradan dine 
sokan kimsenin yapacağı şeylerin mak
bul olmadığını ifade eden hadistir (bk 
Müslim, "~<;liye", 17, 18; Ebü Davüd, "Sün
net", 5). Şu halde unsurlarında herhan
gi bir eksiklik bulunan her türlü hukuki 
işlem geçersizlik bakımından tek bir hu
kuki sonuç doğurmaktadır ki o da but
landır. Hanefiler'e göre ise hukuki işlem
deki eksikliğin esasa ilişkin olmasıyla 

olmaması arasında fark vardır. Eksiklik 
esasla ilgili olduğunda hukuki işlem hiç 
doğmamış kabul edilir. Esasa taalluk et
miyorsa bu, hukuki işlemin rükün ve 
şartlarının gerçekleşmiş olduğu vakıası

nı ortadan kaldırmaz. Bu noktadan ha
reketle Hanefiler rükün ve şartları ta
mam olan, ancak harici vasıflarında her
hangi bir eksiklik bulunan hukuki işlemi 
bütünüyle yok saymamakta, fasit de
dikleri bu işleme butlandan ayrı bazı so
nuçlar bağlamaktadırlar. Muamelat ko
nusunda bu ayırımı benimseyen Hanefi
ler ibadetlerde böyle bir ayınma yer ver
mezler. Çünkü ibadetler Allah'a yaklaş
ma amacına yöneliktir; yasaklanmış bir 
şeyi yapmak veya bir hükmü çiğnemek 
ise Allah'a isyandır. İbadette Allah'ın bir 
hükmünü çiğneyerek ona yaklaşmak 

mümkün değildir. Şu halde vasıflarında 
eksiklik bulunan ibadet geçersiz olup 
burada batı! ve fasit ayırımı söz konusu 
değildir. 

Nikah akdinde butlan ve fesat ayırımı 
konusunda Hanefi mezhebinde iki farklı 
görüş belirmiştir. Ebü Hanife'ye ait olan 
birinci görüş, Hanefiler'deki klasik ba
tıl-fasit ayırımını nikah akdinde de mu-

hafaza etmekte, akidde esasa ilişkin bir 
eksikliğin bulunması halinde nikahı ba
tı!, değilse fasit saymakta ve her birine 
farklı hukuki sonuçlar bağlamaktadır. 

Ebü Hanife'ye göre ortada şekil bakımın
dan geçerli bir evlilik akdi varsa diğer 
şartların gerçekleşmemesi halinde bile 
akid batı! değil fasittir. Ancak irade be
yanının olmaması gibi akdin esasına iliş

kin bir eksiklik bulunması halinde batı! 
bir akid söz konusu olmaktadır. Böyle
ce Ebu Hanife batı!- fasit ayırımını aile 
hukukunda da muhafaza etmektedir. 
Ne var ki hangi akdin batı!, hangisinin 
fasit olacağı konusunda açık ve sarih öl
çülerin mevcut olduğunu söylemek zor
dur. Bu yüzden kaynaklarda çelişkili de
ğerlendirmeler mevcuttur. Ebü Hanife'
nin bu ayırımı. hadierin şüphe ile gide- . 
rileceği kuralı ve şüphe kavramıyla ya
kından ilgilidir (bk. HAD; ŞÜPHE) . Sadece 
onun kabul ettiği akidde şüphe (eş-şüb 

he fi'l-akd) hali, bir nikah akdinde taraf
lar ve irade beyanı bulunup diğer şart
ların eksik olması durumunu ifade eder 
ki bu şüphe hali zina cezasının (had) ve
rilmesine engel teşkil eder. Had cezası 
uygulanmayınca da "birleşme ya haddi 
gerektirir ya mehri" kuralı gereğince ka
dına mehir vermek gerekir. O halde şek
len mevcut olan bu akid fasit akidden 
farklıdır. Çünkü fasit akid nesep, iddet 
gibi başka sonuçlar da doğurur. Bu se
beple bu iki akdi ayrı kategorilerde mü
talaa etmek gerekir. Halbuki Ebü Yusuf, 
Muhammed ve diğer mezhep hukukçu
ları bu tür şüpheyi kabul etmemekte, 
taraflar iyi niyetli iseler. yani mevcut ek
sikliği bilmiyorlarsa şüpheye hukuki bir 
değer vermekte ve bu şüpheyi ayrı bir 
şüphe çeşidi (eş -şübhe fi'l-fi'l) kabul et
mektedirler. Ebü Hanife' nin yukarıda 

kaydedilen evlilik örneğini ise tamamen 
zina telakki ederler. Böylece Ebü Hani
fe'nin iki talebesi diğer mezheplere pa
ralel olarak nikahta butlan-fesat ayırı
rnma ihtiyaç duymamaktadır. Yalnız bu 
alimierin aile hukukunda kabul ettikleri 
butlan kavramının, sonuçları itibariyle 
muamelat hukukundaki butlandan fark
lı ve adeta Hanefiler' in muamelattaki 
fesat kavramına yakın olduğunu belirt
mek gerekir. 

Butlan özelliği taşıyan bir işlem tabii 
olarak herhangi bir hukuki sonuç doğur
maz. Taraflar rızalarıyla bir edada bu
lunmuşlarsa bu hükümsüz olup verdik
lerini geri alırlar. Batı! bir akde dayana
·rak bir malı satın alanın bunu satış vb. 
geçerli bir hukuki işlemle elden çıkar-

BUTLAN 

ması halinde de sonuç aynıdır. İlk satıcı 
malını geri alma hakkına sahiptir. Yal
nız burada Malikiler, Hanefiler'in fasit 
akidlerde benimsedikleri hükme tema
yü! gösterir ve ilk satıcının satlığını geri 
alma değil müşterisinden tazminat is
teme hakkının bulunduğunu kabul eder
ler. Bir hukuki işlemin butlanı ona dahil 
olan veya ona istinaden yapılan şeylerin 
de batı! olmasını gerektirir. Alışverişin 
butlanı halinde akidde ileri sürülen şart
lar, gerçekleşen ödeme ve kabz, bu se
beple yapılan ikrar ve ibra da geçersiz 
olur. Butlan hukuki işlemin başlangıç
tan itibaren kurulmamış olması sonu
cunu doğurduğundan sonradan gösteri
lecek muvafakatla geçerlilik kazanmaz. 

Batı! hukuki işlemler genelde hukuki 
bir sonuç doğurmazlarsa da icra edilmiş 
işlemlerde fiili bir durum olarak istisnai 
bazı sonuçların doğduğu kabul edilmiş
tir. Bu istisnalardan biri nikah akdinde 
görülür. Batı! nikah akdi zifaftan önce 
herhangi bir hüküm ifade etmezken zi
faf meydana gelmişse bu fiili durum 
haddin gerekmemesi, doğacak çocuğun 
nesebinin sabit olması . kadının iddet 
beklernesi ve mehre hak kazanması gi
bi sonuçlar doğurmaktadır. Burada ba
tı! akid, gerçekleşen zifaf sebebiyle kla
sik butlandan ayrılmakta. fasit akde 
benzer bir mahiyet kazanmaktadır. Bun
da fiili durumun rolü olmakla birlikte yi
ne de belirtilen sonuçlar batı! akdin do
ğurduğu sonuçlardır. Zira batı! nikah ak
di bulunmasaydı taraflar arasındaki bu 
birleşme zina sayılacak. hiçbir hukuki 
sonuç doğurmayacak, üstelik tarafiara 
had cezası da uygulanacaktı. Aynı şekil
de batı! bir satış akdinde müşteri malı 
teslim almışsa, İslam hukukundaki ha
kim görüşe göre malın zayi olması du
rumunda tazmin sorumluluğu müşteri
ye ait olmaktadır. Burada da sorumlu
luğun mal sahibinden müşteriye geç
mesi, fiili durumla birlikte ortada batı! 
da olsa bir akdin mevcut olması sebe
biyledir. Böyle bir akid olmasaydı sahi
binin rızasıyla malı elinde bulunduran 
müşterinin sorumluluğu emanet sorum
luluğu (yed-i emanet) çerçevesinde mü
talaa edilecek, hukuka aykırı bir davra
nışı veya kusuru tesbit edilmedikçe her
hangi bir tazmin mecburiyeti olmayacak
tt. Nitekim bazı hukukçular bu anlayışı 
benimsemişler. batı! bir akidden sonra 
sahibinin rızasıyla malı teslim alan müş
teriyi meydana gelen zarardan sorumlu 
tutmamışlardır. Mesele Mecelle'de de 
bu görüş doğrultusunda düzenlenmiştir 
(md 370) 
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BUTLAN 

İslam hukukçuları, belli durumlarda ak
din sadece bir kısmının butlanını, geri 
kalanının ise geçerli olmasını müm
kün görerek "butlanın bölünmesini" ku
ral olarak kabul etmişler, bu konuda Ba
tı hukukunun sübjektif karakterli ölçü
sü yerine "her iki kısmın da belirliliği" 

şeklinde daha objektif bir ölçü getirmiş
lerdir (geniş bilgi için bk. Zerka, II, 652-
653). Batı! akdin başka bir akdin unsur
larını eksiksiz taşıması halinde o akde 
dönüşüp dönüşmeyeceği tartışmalıdır. 

Ücreti verilmeyeceği söylenen bir satış 
hibeye, kiralamaya, ariyete dönüşebilir 
mi? İslam hukukçularının bir kısmı bu
nu kabul ederken Hanefiler'in dahil ol
duğu ikinci bir grup tasvip etmez. Batı! 
akid ve hukuki işlemler kendiliğinden 
hükümsüz ve geçersiz olduğundan ip
tali için ayrıca dava açmaya gerek yok
tur. Butlan hali herkes tarafından ileri 
sürülebileceği gibi mahkemece de re'sen 
göz önünde bulundurulabilir. Ancak ba
zı hallerde, bilhassa butlan sebebinin 
tartışılabilir olması veya akdin icrasının 
tamamlanması gibi durumlarda mahke
meden butlanın tesbiti istenebilir. But
lan zaman aşımına uğramaz; batı! akid 
ve işlemler zaman aşımı ile sıhhat ka
zanmazlar. 
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Iii ALi BARDAKOGLU 

BUVAT GAZVESİ 

( ..ı.[,; •.»>- ) 
Hz. Peygamber'in 

ilk gazvelerinden biri. 

Buvat Medine'nin yaklaşık 80 km. ku
zeybatısında, Mekke-Suriye ticaret yolu 
üzerinde bulunan bir mevkidir. Hz. Mu
hammed Medine'ye hicret ettikten sonra 
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çeşitli kabilelerle iş birliği yaparak Mek
ke-Suriye ticaret yolunu kontrol altına 
alriıak ve böylece Kureyş'e ekonomik açı
dan ağır bir darbe indirmek istiyordu. 
Ancak bunu gerçekleştirmek için iş bir
liği yapmak zorunda olduğu kabHelerin 
can ve mal güvenliklerini Kureyş tehdi
dine karşı garanti etmesi gerekiyordu. 
Bu sebeple Hz. Peygamber, Ümeyye b. 
Halef ei-Cumahl emrindeki 100 kişilik 

bir muhafız birliğinin himayesinde 2500 
deveden oluşan · Kureyş kervanının Bu
vat'tan geçeceğini haber alınca , Sa'd b. 
Muaz'ı (başka bir rivayette Saib b. Osman 
b. Maz'ün'u) Medine'de yerine vekil bı

rakıp 200 kişilik bir kuwetle ikinci yılın 
reblülewel ayında (Eylül 623) yola çıktı. 

Sefer sırasında Resülullah'ın beyaz san
cağını Sa'd b. Ebü Vakkas taşıdı. Ker
van bölgeden daha önce geçmiş olduğu 
için müslümanlar düşmanla karşılaşma
dan Medine'ye döndüler. 
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1 
BUYRUK 

ı 
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(bk. FERMAN). 
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1 i 
BUYRULDU 

Osmanlı diplomatiğinde 

yüksek rütbeli görevlilerin 
kendilerinden aşağı mevkilerde · 

bulunanlara gönderdikleri 

L 
emirler için kullanılan bir terim. 

__j 

Buyruldu veya buyuruldu Türkçe bu
yurmak fiilinden yapılmış bir isimdir. Ya
zıldıkları yer bakımından merkez ve taş
rada yazılanlar olarak ikiye ayrılmaları 
mümkün olan bu tür belgelerin özel bir 
yazılış şekilleri vardır. Fdtih Ki.inunnd
mesi'ne göre padişahın tuğrasını taşı
yan hükümler ancak üç şahsın buyrul
duları ile yazılabilirdi. Bunlardan dünya 
işlerine dair olan meselelerde sadrazam, 
maliye ile ilgili işlerde defterdar, şer'l 

davalarda ise kazaskerler yetkili kılın

mıştı. Divan-ı Hümayun'a verilen bir arz, 
arlza, arzuhal veya takrir okunup istek 

kabul edildiği takdirde üzerine "buyrul
du" kelimesi bazan tek olarak, bazan da 
"arz olunduğu üzere tahrir oluna deyü 
buyruldu" gibi yapılacak işlemi gösteren 
bir cümlenin sonuna ilave edilerek yazı
lırdı. "Buyruldu" kelimesi kullanılmayan 
buyruldulara da rastlanmaktadır. Mese
la "kanun üzere buyruldu" yerine sade
ce "kanun üzere" ifadesinin konduğu da 
olurdu (BA, A.DVN, nr. ı 763). Divanda buy
ruldunun konmasından sonra belli for
müller çerçevesinde nişancı, relsülküttab 
yahut divan katiplerinden biri tarafın
dan müsvedde yapılarak hüküm hazır
lanıp ilgili yere gönderilirdi. Ferman-ı all 
ısdarı için yazılan buyruldulara herhan
gi bir ilave yapılması bazı şartlara bağlı 
idi. Sadaret kethüdası ve relsülküttab 
dışındakilerin yapacakları ilavelerde mut
laka sadrazarnın "sahh" ı ve "pençe"si ge
rekli idi. XIX. yüzyıl başlarında bu usule 
riayet edilmemeye başlanması dolayısıy

la 1811 'de "pençe ve sahh-ı all bulun
madıkça emrin ısdar edilmemesi" husu
sunda kati talimat verilmişti (relsülküt
taba yazılan 4 Receb 1226/25 Temmuz 
1811 tarihli hüküm : BA, MD, nr. CCXXX!ll, 
217 / 581). Divan-ı Hümayun'un önemini 
kaybederek devlet işlerinin yürütülme
sinin Paşa Kapısı'na intikalinden sonra, 
diğer her türlü evrakla birlikte sadraza
mın, müsveddeleri tezkirecHer tarafın
dan hazırlanan buyrulduları da sadaret 

Saitacılann kışlık giyecek masraflarryla ilgili bir buyruldu 
(TSMA, m . E 735/104) 


