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.
BİBLİYOGRAFYA:

Kamus Tercümesi, "btl" md.; Tehanevf, Keş
şa{, "butJ.fuı" md.; Wensinck, Mu'cem, "btl" md.;
Müslim, "Alj:<;liye", 17-18; Ebü Davüd, "Sünnet", 5; Kasanf, Beda'i', V, 305; Amidf, el-İh
kam, Kahire 1976, II, 174 -180; Molla Hüsrev.
Mir'at, İstanbul 1307, s. 74-82; Mecelle, md.
109, 110, 370; M. Yüsuf Müsa, el-Emval ve
n~ariyyetü'l- 'al!:d, Kahire 1952, s. 435-445;
Senhürf, Meşadirü'l-J:ıal!:, N, 133-168, 288-298;
M. Ebü Zehre, el·AJ:ıvalü'ş·şal]şiyye, Kahire
1957, s. 148-153; a.mlf., el-Milkiyye ve n~a
riyyetü'l· 'al!:d, Kahire 1977, s. 409·419 ; Zerkii.
el-Fıl!:hü'l·İslami, Il, 641-671; Chafik T. Chehata. Theorie general de l'obligation en droit mu·
sulman hane{ite, Paris 1969, s. 127·136; Bilmen, Kamus, VI, 86-91; Karaman, İslam Hukuku, II, 251·310; J. N. D. Anderson. "Invalid
and Void Marriages in Hanafi Law", BSOAS,
XIII/2 (1950). s. 357·366; Y. Linant de Bellefonds, "Fiisid wa Biitil", E/ 2 (İng.), ll, 829·833.

Iii

ALi

BARDAKOGLU

BUVAT GAZVESİ

(
L

..ı.[,;

•.»>- )

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,
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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.

BİBLİYOGRAFYA:
Vakıdf. el·Megazi, I, 12; İbn Hişam, es-Sfre,
I, 598; İbn Sa'd, et-Tabal!:at, II, 8·9; Taberf. Ta·
rfl]. (Ebü'I-Fazl). Il, 405-407; İbn Kesfr, el·Bida·

ye, lll, 246; Diyarbekrf, Tarfl].u'l·l].amfs, I, 363;
Muhammad Ahmad Bashumail, The Great Battle
of Badr, Lahore, ts., s. 75; Hamfdullah, İslam
Peygamberi, I, 238, 468; Abdülvehhab Muhammed Ali el-Aduvanf, "el - Gazevatü'n-nebeviyye, senevatühe'l-hicriyye ve şühılruhe ' l-~a
meriyye", el·Meurid, IX/4, Bağdad 1981, s.
531·550.
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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.

__j

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)

BUYRULDU
kethüdasının

geçmeye

(veya kahya bey) elinden

başlam ı ştır.

Babıali'nin Mektübi Kalemi'nden yazı
lan buyruldulara buyruldu-yı sami veya
buyruldu-yı ali adı verilirdi. Bunlar da iki
kıs ma ayrı l maktadır. Sadrazarnın re'sen,
yani alt makamdan herhangi bir yazı olmaksızın doğrudan doğruya verdiği emirleri ihtiva edenlere "beyaz üzerine buyruldu" denirdi. Bir arz veya arzuhalin muameleye konması, yani ilgili kalemlerden
derkenarlar yapılması için emir verilmesi de sadrazarnın buyruldusu ile olurdu.
Bununla birlikte bazan bu ilk buyruldu
olmadan da muameleye başlanıldığı görülmektedir. Fakat derkenarların çıkarıl 
masından sonra ilgili büronun şefi tarafından yapılan telhisi müteakip verilen
nihai kararın tatbik mevkiine konulabilmesi için mutlaka sadrazarnın mücib
buyruldusuna ihtiyaç vardı. Ancak bu
buyruldudan sonra tezkire verilir ve gerekli ferman veya berat yazılabilirdi. Gerek re' sen yazılan buyruldularda gerekse muameleli evrak üzerindeki nihai buyruldularda, buyruldunun altında tarih bulunmasına rağmen, divanda yazılan buyruldularla muameleli evrak üzerindeki
ilk buyruldularda tarihin ihmal edilebildiği görülmektedir. Sadrazarnın buyruldularında elkabın ilk kelimesinin üzerine
buyruldunun doğruluğunu göstermek
bakımından "sah" ( e:- ) i şareti konurdu.
Padişaha ait belgelerde olduğu gibi
buyruldularda da her görevli için kullanılacak elkab ayrı ayrı tesbit edilmişti.
Kazaskerlere "izzetlü, fazfletlü"; kaptanpaşaya "izzetlü, rifatlü"; istanbul kadı
sına "fazfletlü"; defterdarlar, nişancı, reisülküttab, tersane, darphane, defter
emini ve şehreminleri, yeniçeri ağası.
bostancıbaşı, kapıcılar kethüdasına ise
sadece "izzetlü" diye yazılırdı (Buyurul·
du Mecmuası, TTK Ktp., nr. 70, vr. 6•-bJ.
Tanzimat'tan sonra yeniden teşkilatlan
ma dolayı sıyla XIX. yüzyıl ortalarında yehi kurulan müesseselerin başlarında bulunanlara yazılacak buyrulduların elkabları da tesbit edilmiştir. Buna göre serasker ve kaptahpaşa l ara "devletlü, atOfetlü efendim hazretleri"; Mısır valisi,
maliye, evkaf, ticaret, darphane nazır
Iarı ve Ordu-yı Hümayun müşiri vb.ne
"devletlü efendim hazretleri"; müşirler,
valiler, hariciye ve tersane nazıriarı ile
Mabeyn başkatibi vb.ne "atüfetlü efendim hazretleri" şeklinde yazılmaya baş 
lanmıştır (BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 7531).

şeler vardı. Padişahın hatt-ı

hümayunu
bir mesele, menzil fermanı, alay
beyi arzı, tirnar tevcihi vb. üzerine yazı
lacak buyruldular hep tesbit edilmişti.
Muamele gö rmüş evrak üzerindeki buyruldularda genellikle, telhis. i'lam, arz,
derkenar gibi hangi tür belge veya kayda dayanılarak buyurulduğu da "telhis
mOcebince" veya "arz ve derkenarı mocebince" şeklinde tasrih edilirdi. Bundan
sonra yapılacak şey yazılıp "buyruldu"
kelimesi konduktan sonra tarih atılırdı.
Muameleli evrak üzerindeki buyruldular, eğer tek sayfaya sığıyorsa, arz veya
arzuhalin sol üst tarafında ve ilgili büro
şefinin telhisinin üstünde yer alırdı. Fakat derkenarların fazlalığı sebebiyle sad-,
razamın buyruldusuna esas olacak telhis arka sayfaya yazılmışsa son buyruldu mutlaka telhisin üzerinde bulunacağından arka sayfaya geçerdi. Ancak sadrazamların, askeri ve nişan beratlarının
üzerine "mahalline kay.doluna· şeklinde .
buyruldu yazmaları kanuna aykırı idi
(Mehmed b. Ahmed, vr. 58b).
çıkmış

Bazı hallerde padişah, arz veya telhis
üzerine hatt-ı hümayununu yazdıktan
sonra, bu hatt-ı hümayunda emredilen
hususun yerine getirilmesi için aynı kağıt üzerine sadrazam da buyruldusunu
koyardı (BA, A.DVN, nr. 2505; BA, Cevdet
tasnifi belgeleri içinde buna pek çok örnek vardır. Ancak hatt-ı hümayunlar vaktiyle kesilip ayrıldığından sadece takrir, telhis ve buyruldular görülebilmektedir). Bu
tür belgelerde buyruldu daima hatt-ı hümayunun alt tarafına, arz veya takririn
ise eğer üst tarafında yer varsa üstüne,
yoksa altına yazılırdı.
Sadrazarnın
rulduları vardı

mıştır.

Nezaret ve meclisierin kurulmasın 
dan sonra bunlarla sadaret arasındaki
yazışmalarda, gelen tezkire sOreti üste
alınıp altına sactaretin tasdiki makamın
da mücib buyruldusu denilen buyruldu
yazı larak tarih atılmaya, üstüne ve kağı
dın sağ tarafına da resmi sadaret mührü basılmaya başlanmıştır.
Gerektiğinde kaptanpaşa, defterdar
vb. görevliler de kendi yetkileri dahilindeki işlerde buyruldu yazarlardı. Defterdar, mahallinde mukataaları tevcih edip
"buyurur", fakat pençe çekemez. buyrulduların altına kuyruklu imzasını koyardı. Kaptanpaşa da tersaneye geldiğinde gerekirse dava dinler, ihtiyaç duyması halinde o bölge kadısına buyruldu
yazıp dava dinlemesini isteyebilirdi (Tevkii Abdurrahman Paşa, s. 516, 536).
Taşrada XVII. yüzyıla kadar beylerbeyiler tarafından yazılan belgeler içinde
"buyruldu" kelimesi bulunana şimdiye
kadar rastlanmamıştır. Fakat "mektup"
oldukları belgelerin kendi içlerinde belirtilen ve padişah fermanlarının edası
ile ve onların bütün rükünlerini havi olarak yazılanlar buyruldu mahiyeti taşı
maktadırlar. XVII. yüzyıla kadar huruf,
kağıt, vesika, varaka gibi adlarla anılan
yazıların yerini alan buyruldular da şe
kil ve yazılış tarzı bakımından merkezde
yazılanlara benzemektedir. Yalnız bunlarda elkabdan sonra "inha olunur ki"

• 'Buyruldu'

ibaresini
açıkça

ihtiva eden
bir arz

Çeşitli

konularla ilgili belgelerin her
birine konulacak buyruldular için de kli-

bir de pençe bulunan buyki bu tür buyruldular sad-

razamın merkezde bulunduğu zamanlarda sadece sadrazam tarafından yazıla
bilirdi. Bununla birlikte Keçecizade Fuad Paşa 'nın sa daretinde 1861'de gerek
re'sen gerekse derkenar olarak yazılan
buyrulduların sağ üst tarafına pençe yerine sadaret mührü basılmaya başlan

(TSMA,
m.

E 735/7)
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BUYRULDU
yahut "ba'de't-tahiyye (ba'de's-seıam) inha olunur ki" formülleri kullanılarak nakil- iblağ kısmına geçilmektedir. Ayrıca
beylerbeyi buyruldularında makam mührünün kullanılması da XVII. yüzyılda baş
lamıştır. Şahsi mühürlerden daha büyük
ebatta olan bu mühürler yazının hemen
üstüne ve sağa basılırlardı (Bağdat valisi 11065 / 16551. Erzurum muhafızı 11157/
17441. Malatya mutasarrıfı 11223/ 18081ve
Rumeli valisinin 11234/ 18191 buyrulduları : TSMA, nr. E 10.118/ 29, 5256, 4243 / 6,
1874). Bununla birlikte beylerbeyi buyruldularının bir kısmında da mühür basılmayıp imza yerinde olmak üzere pençe konulmuştur (Kıbrıs muhassılı 111791
17661 ve Bender muhafızının 111 93 / 17791
buyrulduları: TSMA, nr. E 5644; Uzunçarş ılı, TTK Belleten, V/ 17-18, lv. Lll) XVII.
yüzyıldan itibaren beylerbeyi buyruldularında belgenin "buyruldu" olduğu , sona konan "deyü buyruldu" klişesiyle mutlaka belirtilmiştir. Bazılarında ise belgenin içinde bir veya iki yerde ayrıca buyruldu olduğuna işaret edildiği gibi hangi vilayetin divanından çıktığına da "divan-ı Lefkoşe" (Kıbrıs Mu h ass ılı Süleyman
Paşa 'nın 27 Zilkade 11791 7Mayı s 1766 tarihli buyruldusu: TSMA, nr. E 5644), yahut
"divan-ı Silistre" (Silistre Valisi Mehmed
Hüsrev Paşa'nın 26 Cemaziyelewel 1224/
9 Temmuz 1809 tarihli buyruldusu: TSMA,
nr. E 3169/ 2) şeklinde işaret edilmiştir.
Beylerbeyiler sadece görevli oldukları
yerde değil buralara gidip gelirken yol
üzerinde, kadı bulunmayan yerlerde dava dinlediklerinde "kanun üzere buyruldu " verirlerdi.
Buyruldu grubuna giren belgelerin sonu genellikle "deyü buyruldu" şeklinde
bitmekle beraber bazan "buyruldu"nun
konulmayıp "deyü" ile, bazan da "deyü"
de konmayarak mesela sadece "amel ve
hareket eyleyesiz" denilerek bitirildiği
ve hemen arkasından da tarih atıldığı
na rastlanmaktadır. Bu şekilde bitenlerde hiç şüphe yok ki son kelimeler zım
nen ifade edilmektedir. Nitekim sadrazam buyruldulaFının suretlerinin yazıldı
ğı buyruldu defterlerinde de buyrulduların sonları hep "eyleyesiz deyü" klişe
siyle bitirilmiştir.
Kullanıldığı belgeye adını veren buyruldu kelimesi, başlangıçta oldukça açık
ve okunaklı bir şekilde yazılırken zamanla klişeleşmiş ve okunınası mümkün olmayan bir şekil almıştır. Onun içindir ki
bu stilize şekli "emrimdir" diye okuyanlar da olmuştur. Mesela IV. Mehmed'in
bazı hatt- ı hümayunlarında buyruldu klişesine çok benzemekle beraber çizgile-
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rin sayısındaki fazlalıkla ondan ayrılan
bir başka stilize şekle rastlanmaktadır
ki bunun gerçekten "emrimdir" tarzın
da okunınası gerekir.
Gerek merkezde gerekse taşrada yabütün buyruldularda daima divani

zılan

yazı kullanılmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:
Arşiv

Belgeleri. BA, MD, nr. CCXXXIII , 217 /
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1328, s. 46-54.
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Ferman ve Buyuruldulara Dair", TTK Belleten,
V/ 17-18 (194 1), s. 114-115, lv. Lll ; a.mlf., "Buyruldı", a.e., V/ 19 (1941), s. 289-318; Asparouch
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58-59, 72 -74; Halil inalcık. "Osmanlı Bürokrasisinde Aklarn ve Muamelat", Osm:Ar., ı
(1980). s. 13-14; "Fatih'in Teşkilat Kanunnamesi ve Nizam-ı Alem İçin Kardeş Katli Meselesi: Kanunname-i AI-i Osman" (nşr. Abdülkadir Özcan). TD, sy. 33 ( 1982). s. 36; Mübahat S. Kütükoğlu. "Mühimme Defterlerindeki
Muamele Kayıdları Üzerine", Tarih Boyunca
Paleogra{ya ve Diplomatik Semineri, 30 Nisan - 2 Mayıs 1986 (Bildiriler), İstanbul 1988,
s. 104-105.
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Şazeliyye tarikatının

Derkaviyye kolunun
Muhammed b. Habib el-Bı1zidi'ye
(ö. 1327 /1909)

nisbet edilen bir
L

şubesi

(bk. DERKAVİYYE).
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BÜCEYR b. BECRE

( •.r.:o

cr.~)

Büceyr b. Becre et -Tal
(ö. 16/ 637)
Şair

L

sahabi.
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Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulunmayan Büceyr'in ilk olarak Tebük Seferi ' ne katıldığı bilinmektedir. Hz. Peygamber Tebük'te bulunduğu sırada Halid b. Velid kumandasındaki Büceyr'in
de dahil olduğu 400 kişilik bir birliği, Dümetülcendel bölgesinin reisi Ükeydir b.
Abdülmelik'i yakalayıp getirmekle görevlendirdi. Hz. Peygamber'in önceden
haber verdiği şekilde Ükeydir'i yaban sı
ğın avlarken yakaladılar. Büceyr bu olayı anlatan şiirini Hz. Peygamber'in huzurunda okuyunca Resül-i Ekrem onu
çok beğendi ve kendisine " ağzına sağlık"
diye dua etti. Bu dua bereketiyle doksan yaşındayken bile Büceyr'in bir tek
dişinin dökülmediği rivayet edilir. Hz.
Ebü Bekir devrindeki ridde* olayiarına
dair şiirleri bulunan Büceyr Kadisiye Savaşı'nda şehid düşmüştür.
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BÜCEYR b. ZÜHEYR
(,.nA>jı:.r.~)

Büceyr b. Züheyr b. Ebi
Sülma el -Müzenl
L

Şair

sahabi.

_j

Cahiliye devrinin yedi büyük şairinden
Züheyr b. Ebü Sülma'nın oğlu, "Kaside-i
Bürde" şairi Ka'b b. Züheyr'in kardeşi
dir. Şiirlerinde hikmet unsuru önemli bir
yer tutan Züheyr, Hz. Muhammed 'e nübüwet gelmeden bir yıl önce vefat eqerken son peygamberin pe~ yakında ortaya çıkacağını söylemiş ve ona iman etmelerini oğullarına vasiyet etmişti. Ka' b
ile Büceyr İslam dinine karşı ancak Mekke'nin fethi gibi büyük bir zaferden sonra ilgi duymaya başladılar. İki kardeş Hz.
Peygamber'le görüşmek üzere birlikte
yola çıktılar ; fakat Ka ' b Medine'ye bir-

