BUHARL Muhammed b. ismail
h u '1- bdrf' de benzeri değerlendirmeleri

Mesela "Kitabü ' ~-sa
lat"ın başlangıcında sözü edilen tertip
ve tanzirnin fıkhi cephesi hakkında ileri
sürdüğü mütalaalar dikkate değer (Fetihmal

etmemiştir.

/:ıu 'l-barf,

III , 3-4)

hüküm çıkar
kaynaklardan faydalanmakla
birlikte onun genelde takip ettiği metot, hadisleri ihtiva ettikleri fıkhi hükümleri esas almak suretiyle bablara ayır
mak, bu bablarda yer alan meseleleri
Kur'an, hadis ve sahabe fetvaianna dayandırmaktır. Bazı araştırmacılara göre
bu metodun belli başlı üç özelliği vardır.
1. Fıkhi hükme temel teşkil eden esas
kaynağın sıhhatine güven duymak; 2.
Sahabe ve tabiin tarafından varılan ya
da onlar tarafından teyit edilen hükmün
doğruluğuna ınanmak ; 3. Ehliyetli bir
fakihin önüne bir hükmün ayet ve hadisle ilgisi hususunda yeni ufuklar açmak.
Buhari,

diğer imamların

dığı şerT

Buhari sadece kendi görüşünü zikretmekle yetinmemiş, bazı durumlarda muhalif görüşleri de kaydetmiş ve onlarla
tartışmaya girmekten çekinmemiştir. Bu
durumlarda karşı görüşü savunan kişi
veya mezhebin adını anmak yerine "bazı insanlar, insanlardan biri" tabirini kullanmıştır. Bu şekilde varit olan itirazların birçoğu Ebu Hanife'ye yönelik olduğu için Hanefi mezhebi mensupları bu
tabiri, imamlarının layık olduğu makama yakışmayan bir ifade olarak değer
lendirmişler, hatta bu konuyu ciddi bir
mesele gibi ele alan bir grup Hintli Hanefi alimi Ba c:iu'n-nds if det ci'l -vesvds
(Hind 1892) adıyla bir kitap telif etmiş
tir. Söz konusu eser, Buhari'nin Ebu Hanife'ye yönelttiği itirazlara verilmiş cevaplar mahiyetindedir. Bu konuda kaleme alınan diğer bir kitap da Keştü'l-il
tibô.s c ammô. evredehü '1- Bu{ıdri c alô.
ba c:iı'n-nô.s'tır. Daha sonra Mevlana Muhammed Nezir Hüseyin ed-Dihlevi bu kitaba cevap vermek ve dolayısıyla BuMri'yi savunmak maksadıyla Retcu 'l-ilti bds c an ba c:iı 'n- n ds adını verdiği bir
eser kaleme almıştır (Hind ı 3 ı ı) . Hüseyni Abdülmecid Haşim de kaynaklarda son derece nazik ve saygılı bir kişi olduğu kaydedilen Buhari'nin söz konusu
tabirinin Hanefi alimierin zannettiği gibi bir anlam taşımayıp tam aksine Ebu
Hanife'ye saygıyı ifade ettiğini ileri sürmektedir (el - İmamü ' l-Bul]arf: muhaddişen ve fakfhen, s. ı 92- ı 93) .
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b. Abdirreş!d el-Buhar!
(ö. 542 / 1147)
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BUHARİ, Zahirüddin

Hanefi fakihi.

482'de (1090) Buhara'da doğdu. Hakaynaklarda yeterli bilgi
yoktur. Babası Kıvamüddin Ahmed, dayısı Zahirüddin Hasan b. Ali el -Merginani'den. Hammad b. İbrahimes-Saffar ve
Kadihan'dan fıkıh okudu. Derin bilgisiyle Maveraünnehir Hanefi uleması arasında temayüz eden ve İbn Kemal'in fı
kıh alimlerinin dereceleriyle ilgili tasnifine göre mezhep imarnından rivayet
bulunmayan konularda ictihad yapabilen
alimlerden (meselede müctehid) sayılan
Buhari, Cemaziyelewel S42'de (EkimKasım 1147) Serahs 'ta vefat etti ve Buhara'ya götürülerek orada defnedildi.

(.S.)~\ ı:r...il~)

Zah!rüddln Ebu Bekr
Muhammed b. Ahmed b. Ömer

yatı hakkında

Eserleri. Ijizdnetü '1- fetdvd. Bazı kaynaklarda Ijizô.netü'l-vd~ı 'at veya el- Vô.~ı 'ô.t adıyla zikredilen eser de bu olmalıdır. Delhi (13ı8) ve Kahire'de (1327- 1328)
yedi cilt halinde basılmıştır. Kaynaklarda en -Nisô.b adıyla bir başka eseri de
zikredilen Buhari'nin bu eserlerini ihtisar ederek telif ettiği Ijulô.şatü '1 -tetô.vô. adlı kitabı da Leknev' de basılmıştır
(taş baskı. ts.). Ijulô.şatü '1- fetô.vô.'nın Süleymaniye Kütüphanesi'nde kırk civarın
da yazma nüshası bulunmaktadır.

M. EsAT KıLIÇER

(ö. 619 / 1222)

Hanefi fakihi.
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Hayatı hakkında

yeterli bilgi yoktur.
ve devrin önde gelen diğer
alimlerinden ders okudu. Yetiştirdiği talebeler arasında tanınmış alimlerden
Mecdüddin el-ÜsrOşeni bulunmaktadır.
Buhara'da kadılık ve muhtesiblik yaptı.
S Muharrem 619'da (19 Şubat 1222) vefat etti.
Babasından

Eserleri. 1. el -Fetô.va'z-Zahiriyye. Zaman içinde ortaya çıkan (nevazil ve vakı
at) fıkhi konulara dair fetvaların toplandığı bir eserdir. Bedreddin el-Ayni (ö.
855 1 ı45 ı), bu fetvalardan çok gerekli
olanları seçerek el- Mesô., ilü '1- Bedriyyetü '1 - münte{ıabe mine']- Fetô.va'z - ~a 
hiriyye adlı eserini meydana getirmiş 
tir. el-Fetô.va'z-Zahiriyye'nin Süleymaniye Kütüphanesi'nin çeşitli bölümlerinde on sekiz kadar yazma nüshası vardır
(meseL§ bk. Fatih, nr. 2379, 2380, 2381;
Mahmud Paşa, nr. 253. 254 ; Süleymaniye,
nr. 661, 662 ; ayrıca b k. Brockelmann, GAL,

