BUTLAN
İslam hukukçuları, belli durumlarda akdin sadece bir kısmının butlanını, geri
kalanının ise geçerli olmasını mümkün görerek "butlanın bölünmesini" kural olarak kabul etmiş l er, bu konuda Batı hukukunun sübjektif karakterli ölçüsü yerine "her iki kısmın da belirliliği"
şeklinde daha objektif bir ölçü getirmiş
lerdir (geniş bilgi için bk. Zerka, II, 652653). Batı! akdin başka bir akdin unsurlarını eksiksiz taşıması halinde o akde
dönüşüp

dönüşmeyeceği tartışmalıdır.

Ücreti verilmeyeceği söylenen bir satış
hibeye, kiralamaya, ariyete dönüşebilir
mi? İslam hukukçularının bir kısmı bunu kabul ederken Hanefiler'in dahil olduğu ikinci bir grup tasvip etmez. Batı!
akid ve hukuki işlemler kendiliğinden
hükümsüz ve geçersiz olduğundan iptali için ayrıca dava açmaya gerek yoktur. Butlan hali herkes tarafından ileri
sürülebileceği gibi mahkemece de re'sen
göz önünde bulundurulabilir. Ancak bazı hallerde, bilhassa butlan sebebinin
tartışılabilir olması veya akdin icrasının
tamamlanması gibi durumlarda mahkemeden butlanın tesbiti istenebilir. Butlan zaman aşımına uğramaz; batı! akid
ve işlemler zaman aşı mı ile sıhhat kazanmazlar.
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Hz. Peygamber'in
ilk gazvelerinden biri.

Buvat Medine'nin yaklaşık 80 km. kuMekke-Suriye ticaret yolu
üzerinde bulunan bir mevkidir. Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra

zeybatısında,

478

çeşitli kabilelerle iş birliği yaparak Mekke-Suriye ticaret yolunu kontrol altına
alriıak ve böylece Kureyş'e ekonomik açı
dan ağır bir darbe indirmek istiyordu.
Ancak bunu gerçekleştirmek için iş birliği yapmak zorunda olduğu kabHelerin
can ve mal güvenliklerini Kureyş tehdidine 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 Buvat'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 sancağını Sa'd b. Ebü Vakkas taşıdı. Kervan bölgeden daha önce geçmiş olduğu
için müslümanlar düşmanla karşılaşma
dan Medine'ye döndüler.
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BUYRUK
(bk. FERMAN).
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Saitacılann kışlık giyecek masraflarryla ilgili bir buyruldu

BUYRULDU

i

Osmanlı diplomatiğinde

L

kabul edildiği takdirde üzerine "buyruldu" 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. Mesela "kanun üzere buyruldu" yerine sadece "kanun üzere" ifadesinin konduğu da
olurdu (BA, A.DVN, nr. ı 763). Divanda buyruldunun konmasından sonra belli formüller çerçevesinde nişancı, relsülküttab
yahut divan katiplerinden biri tarafın
dan müsvedde yapılarak hüküm hazır
lanıp ilgili yere gönderilirdi. Ferman-ı all
ısdarı için yazılan buyruldulara herhangi bir ilave yapılması bazı şartlara bağlı
idi. Sadaret kethüdası ve relsülküttab
dışındakilerin yapacakları ilavelerde mutlaka sadrazarnın "sahh" ı ve "pençe"si gerekli idi. XIX. yüzyıl başlarında bu usule
riayet edilmemeye başlanması dolayı sıy
la 1811 'de "pençe ve sahh-ı all bulunmadıkça emrin ısdar edilmemesi" hususunda kati talimat verilmişti (relsülküttaba yazılan 4 Receb 1226/25 Temmuz
1811 tarihli hüküm : BA, MD, nr. CCXXX!ll,
217 / 581). Divan-ı Hümayun'un önemini
kaybederek devlet işlerini n yürütülmesinin Paşa Kapısı'na intikalinden sonra,
diğer her türlü evrakla birlikte sadrazamın, müsveddeleri tezkirecHer tarafın
dan hazırlanan buyrulduları da sadaret

yüksek rütbeli görevlilerin
kendilerinden aşağı mevkilerde ·
bulunanlara gönderdikleri
emirler için kullanılan bir terim.
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Buyruldu veya buyuruldu Türkçe buyurmak fiilinden yapılmış bir isimdir. Yazıldıkları yer bakımından merkez ve taş
rada yazı lanlar olarak ikiye ayrılmaları
mümkün olan bu tür belgelerin özel bir
yazılış şekilleri vardır. Fdtih Ki.inunndmesi'ne göre padişahın tuğrasını taşı
yan hükümler ancak üç şahsın buyrulduları 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

(TSMA, m . E 735/104)

