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BÜVEYTİ 

( J...:~l) 

Ebu Ya'ki:ib Yusuf b. Yahya 
el· Mısri' el-Büveyt\' 

(ö. 231/846) 

İmam Şafii'nin 
önde gelen talebelerinden. 

_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bil
gi yoktur. Mısır'ın Said bölgesindeki Bü
veyt köyüne nisbette anılır. İbn Vehb el
Malik! ile İmam Şafii'den ilim tahsil et
miş ve onlardan rivayette bulunmuştur. 
Kısa sürede ilmi kudretiyle temayüz ede
rek Şafii'nin Mısır'daki talebeleri ara
sında ilk sırayı almıştır. Kendisine soru
lan fetvaları ona havale eden İmam Şa
fii. "O benim lisanımdır" diyerek hakkın
daki takdirini belirtmiştir. Nitekim ve
fatından önce, kendi yerine ders halka
sına onun oturmasını istemiş ve Büvey
tl'yi EbO Abdullah İbn Abdülhakem, Re
bl' b. Süleyman el-Muradl ve Müzenl gibi 
diğer talebelerine tercih etmiştir. Abid 
ve zahid bir kişi olan Büveytl birçok ta
lebe yetiştirerek Şafii'nin görüşlerinin 

yayılmasında 'önemli rol oynamıştır. Ken
disinden rivayette bulunanlar arasında 
Rebl' b. Süleyman el-Muradl. İbrahim el
Harbl, Ebü'l-Velld İbn Ebü'l-CarOd, Mu
hammed b. İsmail et-Tirmizi , Abdullah 
b. Abdurrahman ed-Darimi ve EbO Ha
tim er-Razi gibi alimler sayılabilir. Eb O 
Hatim er- Razi onun hakkında "sadOk" 
ifadesini kullanır. Kur'an'ın mahlOk ol
madığı yolundaki görüşünden dolayı Ha
life Vasi~- Billah'ın emriyle Mısır'dan 

Bağdat'a getirilerek hapsedilmiş ve ol-

Büveyti'nin 
el·Mul].taşar 

adlı eseri nin 
ilk ve son 
sayFaları 

(TSMK, III. Ahmed, 

nr. 1078) 

dukça sıkıntılı geçen hapis hayatı sıra
sında vefat etmiştir (Receb 23ı / Mart 

846). 

Büveytl'nin, günümüze ulaşan el-Mul]
taşar adlı bir eseri vardır. Müellif bu ese
rinde bazı fıkıh konularıyla ilgili olarak 
Şafii'nin görüşlerine kısaca yer vermiş 
ve zaman zaman kendi görüşü ile Rebl' 
b. Süleyman el -M ura di' nin görüşlerini 
de zikretmiştir. Murad Molla Kütüpha
nesi (nr. ıı89, ı96 varak, istinsah yılı 6251 
ı228) ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde (III. Ahmed, nr. ı 078, ı 07 va
rak, istinsah yılı 868/ 1464; nr. 1079, 152 
varak, istinsah yılı 9091 ı503) yazmaları 
bulunan eserdeki bazı bilgiler Taceddin 
es-Sübkl tarafından Taba~at'ta iktibas 
edilmiştir (ll, 166-170). 

EbO Talib el-Mekkl'nin ~iitü'l-~ulı1b 
adlı eserinde zikrettiği ve Gazzall'nin de 
İJ:ıyô., ü culUmi'd- din 'de ondan naklen 
kaydettiği bir rivayete dayanan, ayrıca 

el- Üm üzerinde yaptığı bazı tahlillerden 
hareket eden Zeki Mübarek, Işlô.J:ıu eş
na ci l]atô., if tô.ril]i't- teşrici'l-İslô.mi: 

Kitô.bü'l-Üm lem yü,ellifhu'ş-Şô.fici 

ve innemô. ellefehü'l -Büveytf (Kahi
re 1934) adıyla bir eser kaleme alarak 
el- Ümm 'ün Şafii' nin değil Büveytl'nin 
eseri olduğunu iddia etmiş, ancak Mu
hammed EbO Zehre (eş·Ş'a{i\ s. ı52, 
ı63-ı67) ve Ahmed Muhammed Şakir 
(bk Şafii, er·Risale, naşirin mukaddime
si, s. 9-ıo) söz konusu iddianın mesnet
siz olduğunu ortaya koymuşlardır. Ger
çekten de el- Üm İmam Şafii' nin eseri 
olup er-Risô.le'si gibi talebesi Rebl' b. 
Süleyman el- Muradl tarafından rivayet 
edilmiştir. 
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Tabiat üstü güçler yardımıyla 

tabiatı etkileyerek 
olağan üstü sonuçlar elde etme 

esasına dayanan 
faaliyetler için kullanılan bir terim. 

L ~ 

Eski Türk dilinde büyü bügi, bügü şek
linde yazılmakta ve "sihirbaz. din ada
mı" anlamına gelmekteydi. Daha sonra 
" akıllı " anlamını kazanan kelime bilge ile 
anlamdaş olmuş gözükmektedir (bk. Df
vanü lugati 't- Tü rk Tercümesi, I, 428; lll, 
228) Büyü anlamına gelen Almanca ve 
Fransızca magie, ingilizce magi, magic 
(bk. spell. incantation, sorcery, charrrı) ke
limelerinin aslının Yunanca magostan 
geldiği bilinmektedir. Pehlevi dilinde (es
ki Farsça) büyü magu kelimesiyle karşı
lanmakta, eski iran'da tabiat üstü güç
leri kullanabildiğine inanılan Med kabi
Iesi mensubu rahipler sınıfına da maguş 
denilmekteydi. islam kaynaklarında me
cüs, mecüsl şeklinde geçen kelimelerin. 
tabiattaki bazı varlık ve olayları yönetti
ği , gaipten haber verdiği. büyücülükle 
bazı işleri gerçekleştirdiği kabul edilen 
bu sınıf için kullanıldığı söylenebilir. Bü
tün bunlar göz önünde tutularak büyü, 
"tabiat üstü gizli güçlerle ilişki kurula
rak yahut kendilerinde gizli güçler bu
lunduğuna inanılan bazı tabii nesneler 
kullanılarak zararlı , faydalı veya koruma 
gayeli bazı sonuçlar elde etmek için ya
pılan işler" şeklinde tarif edilebilir. Kut
salla ilişkisi bulunmaması ve ahlaki amaç 
taşımaması büyünün en temel özellik
leridir ; başlıca gayesi ise daima çıkar 
sağlamaktır. Büyünün asıl amacı insana 
ve olaylara etki ederek bol ve çok avla
ma. balık tutma, hayvan yetiştirme. düş
manı yenme, zarara uğratma veya öl
dürme, çocuk, ürün ve mal çoğaltma, 
kadın elde etme, hastalıktan kurtulma, 
kısacası bitkileri. hayvanları. insanları. 

tabiat olaylarını ve güçlerini kontrol ede-

rek şu veya bu kişi yahut kişilere iyilik 
ya da kötülük etmek suretiyle bir men
faat sağlamadır. Büyü, olağanüstü etki
leyici bir güç veya bilgiye sahip olduğu
na inanılan bazı insanlara yaptırılır. Bun
lar büyücü, şaman, sihirbaz. hekim gibi 
toplurnlara göre adları değişen kimse
Ierdir. Bunların güçlerini iyiye de kötüye 
de kullanabileceklerine inanılır. Büyüde 
araç olarak ruhlar, cinler. şeytanlar, can
lı veya ölmüş bazı hayvanlar, cisimler. 
şekiller, hatta adlar kullanılır. Tarih bo
yunca büyüye başvurulduğu gibi günü
müzde de en gelişmiş toplumlarda bile 
büyü yapanlara ilgi duyanlar vardır. 

Kur'an-ı Kerim'de geçen sihir kelime
si büyü anlamını da taşımakla birlikte 
si h ir büyüden daha geniş kapsamlıdır; 
büyü ile sihrin bazı şekilleri arasında 

farklar vardır. Öte yandan Türkçe'de bü
yücü ile sihirbaz aynı anlama gelmemek
tedir. Sihirbazlıkta gözü. görüşü alda
tan, hokkabazlık, el çabukluğu ve renk 
yanıltınasına dayanan bir sanatı yürüt
me anlamı da vardır. İllüzyonizm. man
yetizma, hipnoz, telepati gibi teknikleri 
uygulayan sihirbazdır. Büyücü ise iyi ve
ya kötü varlıkların yardımını sağlayan, 
büyü tekniğini , usullerini. tılsımlı sözle
ri. iksirleri, uygun materyali, muskaları , 

diğer ilgili maddeleri bilen ve kullanan 
kimsedir. Cadılar ve kahinler büyücüler
le karıştırılırsa da aslında onlarınki bir 
teknik değil şahsi kabiliyettir. 

Din ve Bilimle ilişkisi. Antropoloji , et
noloji, sosyoloji, fenomenoloji , dinler ta
rihi, mitoloji gibi bilim dallarıyla uğra

şanlar büyünün nitelik ve özellikleri, ta
rif ve tasnifi. dinle büyünün ilişkis i, ben
zer ve farklı yönleri üzerinde durmuşlar
dır. Bunlar arasında E. B. Tylor. J. G. Fra
zer, Levi-Strauss, M. Mauss, Levy Bruhl. 
B. Malinowski gibi bu konudaki araştır
ma ve idd ialarıyla meşhur kimseler var
dır. Antropolojik yönden büyüyü ilk de
fa inceleyen E. B. Tylor (ö. 1917) onu bir 
ölçüde bazı psikolojik temellere dayan
dırmakla birlikte daha çok içtimal plan
da ele almıştır. Tylor Primiüve Culture 
adlı kitabında büyüyü sonradan Frazer'in 
de benimseyeceği şekilde "sahte bilim" 
olarak nitelendirip ilkel kabile mensup
larının büyü ile olaylar arasında kendi
lerine göre bir sebep- sonuç ilişkisi kur
duklarını belirtti ve dinle büyünün aynı 
düşünce sisteminin ayrı parçaları olduğu
nu ileri sürdü. J . G. Frazer (ö. 1941). The 
Golden Bough adlı kitabında Tylor' ın gö
rüşlerini geliştirdi. Frazer büyünün din 
ve bilimle ilişkisi üzerinde durdu ve bun-
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ları birer tekamül merhalesi olarak yo
rumladı. Ona göre bütün dinlerin kay
nağı büyüdür. insanlar tabiatı kontrol 
etme çabalarında büyünün yetersizliği
ni anlayınca bu kontrol gücüne sahip ru
hanf varlıklar inancına yer veren din or
taya çıkmıştır. Büyü insan ve tabiata ait 
olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisi

ne sembolik anlam yükleyen kültürler
de önem taşımaktadır (günümüzde bu 
görü ş, yaz ı öncesi topluml arının düşünce 

tarzlarının yan lı ş anlaşılmasından ileri gel
diği şeklinde değerlendiril ir). J. G. Frazer'in 
büyünün dinden önce geldiği şeklindeki 
görüşüne K. Th. Preuss de katılmıştır. 

K. Beth ise büyü ve dinden önceki bir 
dönemde şahsi olmayan bir kudrete 
inanmanın varlığını ileri sürmüş ve din
le büyünün iç içe, yan yana olduğu üze
rinde durmuştur. Frazer'in görüşüne kar
şı F. W. Schmidt Der Ursprung der Got
tesidee adlı on iki ciltlik eseriyle onun 
bir özeti mahiyetindeki L 'Origine de la 
foi en Dieu adlı kitabında bir tek Tan
rı 'ya tapmanın dinin başlangıcı olduğu
nu, fakat bu inancın zamanla bozulma
sı üzerine büyüsel davranışlar ve çok tan
ncılığın ortaya çıktığını, daha sonra ilahi 
vahye dayalı dinler ortaya çıkıncaya ka
dar bu durumun böylece sürdüğünü sa
vunurken aralarında A. Loisy, E. Durk
heim, R. R. Marett, J. H. King, A. Lang'ın 
da bulunduğu bazı araştırmacılar Fra
zer'in görüşünün aksine büyünün din
den çıktığını ileri sürmüşlerdir. M. Mauss, 
Levy Bruhl gibi bilginler ise büyü ve di
nin ortak bir kökten çıkma iki ayrı kol 
olduğunu savunmuşlar, nihayet Mali
nowski ve Goldenweiser de büyü ile di
nin birbirine benzer bazı özelliklere sa
hip olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara 
göre din adamı ve büyücü aynı pratik 
gayeyi gütmektedir ; büyü de din de mi
tolojik bir temel ve geleneğe sahiptir. 

Büyüyü ferdi ve zihnf bir mesele, fer
din tabiatı algılayış şekli olarak açıkla
yan geleneğe karşı E. Durkheim (ö . 1917). 
M. Mauss (ö. 1950) gibi sosyologlar onun 
içtimal yönü üzerinde durdular. Durkheim 
büyünün müşterileri , dinin ise cemaati 
olduğunu, büyücünün kutsal nesnelere 
müşterileri için başvurduğunu belirtti. 
Ona göre büyü ferdi bir iştir. din gibi iç
timaf birleştiricilikten uzaktır. Daha son
ra Radcliffe Brown (ö 1955) ve bir ölçü
de B. Malinowski de bu görüşe katıldı
lar. R. Brown büyünün içtimar önemi ve 
gayesi üzerinde durdu. Malinowski ise 
eserlerinde daha çok büyüye inanışının 
psikolojik sebeplerini konu edindi. Ona 
göre büyü dinin karşıtı olup ferdin psi-
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