
BUHARL Muhammed b. ismail 

h u '1- bdrf' de benzeri değerlendirmeleri 
ihmal etmemiştir. Mesela "Kitabü' ~-sa

lat"ın başlangıcında sözü edilen tertip 
ve tanzirnin fıkhi cephesi hakkında ileri 
sürdüğü mütalaalar dikkate değer (Fet

/:ıu 'l-barf, III , 3-4) 

Buhari, diğer imamların hüküm çıkar
dığı şerT kaynaklardan faydalanmakla 
birlikte onun genelde takip ettiği me
tot, hadisleri ihtiva ettikleri fıkhi hüküm
leri esas almak suretiyle bablara ayır

mak, bu bablarda yer alan meseleleri 
Kur'an, hadis ve sahabe fetvaianna da
yandırmaktır. 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 ha
disle ilgisi hususunda yeni ufuklar aç
mak. 

Buhari sadece kendi görüşünü zikret
mekle yetinmemiş, bazı durumlarda mu
halif görüşleri de kaydetmiş ve onlarla 
tartışmaya girmekten çekinmemiştir. Bu 
durumlarda karşı görüşü savunan kişi 

veya mezhebin adını anmak yerine "ba
zı insanlar, insanlardan biri" tabirini kul
lanmıştır. Bu şekilde varit olan itirazla
rın birçoğu Ebu Hanife'ye yönelik oldu
ğu için Hanefi mezhebi mensupları bu 
tabiri, imamlarının layık olduğu maka
ma yakışmayan bir ifade olarak değer
lendirmişler, hatta bu konuyu ciddi bir 
mesele gibi ele alan bir grup Hintli Ha
nefi 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 Ha
nife'ye yönelttiği itirazlara verilmiş ce
vaplar mahiyetindedir. Bu konuda kale
me 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 Mu
hammed Nezir Hüseyin ed-Dihlevi bu ki
taba cevap vermek ve dolayısıyla BuM
ri'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) . Hü
seyni Abdülmecid Haşim de kaynaklar
da son derece nazik ve saygılı bir kişi ol
duğu kaydedilen Buhari'nin söz konusu 
tabirinin Hanefi alimierin zannettiği gi
bi bir anlam taşımayıp tam aksine Ebu 
Hanife'ye saygıyı ifade ettiğini ileri sür
mektedir (el - İmamü 'l-Bul]arf: muhaddi

şen ve fakfhen, s. ı 92- ı 93) . 
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BİBLİYOGRAFYA: 

Buharf. "Mezillim" 6 7 "Mükiiteb" 1 "Hi-
yel" 9 "Cihiid;, 174, "Vuctü'" 36 "H~y:.z:· ·7 · 

1 ' 1 1 • , ' • 1 1 

Hatfb, Tarf!]u Bagdad, ll , 16, 19, 22; Taba~a
tü 'l-Hanabile, ı , 271 -279; Kasanf, Beda' i', VII, 
152; Nevevf, Tef1?ib, 1, 68-69; a . mıf., Ma Te
messü ileyhi hacetü 'l-kari li-Şahihi'l-imami 'l 
Butıari(nşr. Ali Hüseyin Al i Abdülhamfd ). Bey
rut, ts. (Darü 'I-Kütübi'l-ilmiyye), s. 51-52 ; Süb
kf, Tabakat, ll, 212 -241; İbn Kesfr, el-Bidaye, 
Xl, 26; Kirmanf, el-Kevakibü 'd-derarf, Bey
rut 1401 / 1981, Mukaddime, I, ll ; İbn Hacer. 
Hedyü 's-sari (Sa'd), I, 7, 13 ; ll, 224-227, 234, 
236, 237; a.mlf., Fethu'l -bari (Sa'd). ll, 220 ; 
lll , 3-4 ; Taşköprizad~ . Mi{taf:ıu 's-sa'ade, ll, 
132; Sıddfk Hasan Han. 'Avnü 'l-bari li-halli 
edilleti 'l-Butıarf, Hale b 1404/1984, I, 14; Keş
mfrf. Feyiü 'l-bari 'ala Şaf:ıihi 'l-Butıarf, Kahire 
1357/1938, I, 278, ayrıca bk. Mukaddime, 1, 
33, 40, 57, 58; Hüseynf Abdülmecfd Haşim, el
imamü 'l-Butıari: muhaddişen ve fa~ihen, Ka
hire, ts. (Mı srü' I-Arabiyye), s. 165-185, 192-
193; Rifat Fevzi Abdülmuttalib, Kütübü 's-sün
ne, Kahire 1399/ 1979, I, 55, 57; Muhammed 
Abdülkadir Ebü Faris, Fıkhü 'l- imami 'l-Butıarf, 
Arnman 1409/1989, I, 49-67, 71-75, 82-83, 
96-97. 
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Iii SALiM öoüT 

BUHARi, Tahir b. Ahmed 
( .S.)~\ .ı..>f cr. yıı\L ) 

İftiharüdd!n Tahir b. Ahmed 
b. Abdirreş!d el-Buhar! 

(ö. 542 / 1147) 

Hanefi fakihi. 

482'de (1090) Buhara'da doğdu. Ha
yatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi 
yoktur. Babası Kıvamüddin Ahmed, da
yısı Zahirüddin Hasan b. Ali el -Mergina
ni'den. Hammad b. İbrahimes-Saffar ve 
Kadihan'dan fıkıh okudu. Derin bilgisiy
le Maveraünnehir Hanefi uleması ara
sında temayüz eden ve İbn Kemal'in fı
kıh alimlerinin dereceleriyle ilgili tasni
fine göre mezhep imarnından rivayet 
bulunmayan konularda ictihad yapabilen 
alimlerden (meselede müctehid) sayılan 

Buhari, Cemaziyelewel S42'de (Ekim
Kasım 1147) Serahs 'ta vefat etti ve Bu
hara'ya götürülerek orada defnedildi. 

Eserleri. Ijizdnetü '1- fetdvd. Bazı kay
naklarda Ijizô.netü'l-vd~ı 'at veya el- Vô.
~ı 'ô.t adıyla zikredilen eser de bu olma
lıdır. Delhi (13ı8) ve Kahire'de (1327-1328) 

yedi cilt halinde basılmıştır. Kaynaklar
da en -Nisô.b adıyla bir başka eseri de 
zikredilen Buhari'nin bu eserlerini ihti
sar ederek telif ettiği Ijulô.şatü '1 -tetô.
vô. adlı kitabı da Leknev' de basılmıştır 
(taş baskı. ts.). Ijulô.şatü '1- fetô.vô.'nın Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde kırk civarın
da yazma nüshası bulunmaktadır. 

ijuliisatü 'f

fetii vii ' nın 

ilk sayfası 
(Sül eymaniye Ktp., 

Fatih , 

nr. 2302 ) 

BİBLİYOGRAFYA: 

Kureşf, el-Cevahirü'l-mudiyye, ll, 276 ; Taş
köprizade, Jabakatü'l- fu~aha', Musul 1961, s. 
105; Keşfü'z-zunan, I, 702, 703, 718 ; Leknevf, 
el-Feva'idü;l-behiyye, s. 84; Brockelmann, GAL, 
I, 462; SuppL, 1, 640-641 ; Ziriklf, e l-A' lam, lll, 
318; Kehhale, Mu'cemü' l-mü'ellifin, V, 32 ; 
Yusuf Ziya Kavakcı, Xl ve XII. Asırlarda Kara
hanlı/ar Devrinde Miwara ' a/-Nahr islam Hu
kukçuları, Ankara 1976, s. 99-100 ; Ahmet 
Özel , Hanefi Fıkıh Alim/eri, Ankara 1990, s. 50. 
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liJ M. EsAT KıLIÇER 

BUHARİ, Zahirüddin 

(.S.)~\ ı:r...il~) 

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

(ö. 619 / 1222) 

Hanefi fakihi. 
_j 

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

Eserleri. 1. el -Fetô.va'z-Zahiriyye. Za
man içinde ortaya çıkan (nevazil ve vakı
at) fıkhi konulara dair fetvaların toplan
dığı bir eserdir. Bedreddin el-Ayni (ö. 

855 1 ı45 ı), bu fetvalardan çok gerekli 
olanları seçerek el-Mesô., ilü '1- Bedriy
yetü '1 -münte{ıabe mine']-Fetô.va'z - ~a 

hiriyye adlı eserini meydana getirmiş

tir. el-Fetô.va'z-Zahiriyye'nin Süleyma
niye Kütüphanesi'nin çeşitli bölümlerin
de 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, 



1, 472 ; Suppl., ı . 652) 2. el-Peva 'idü'z-Za
hiriyye. Sadrüşşehld Hüsameddin ömer 
b. Abdülazlz'in el- Cami 'u 'ş-şagir şer
hinde kapalı ve izaha muhtaç görülen 
yerteri açıktamak üzere kaleme atınmış 
bir eserdir (Süleymaniye Ktp., Hekim oğ
lu, nr. 423, 424; Damad İbrahim Paşa, nr. 
7 I I ). Bu kitap Zahlrüddin la kabı ile anı
lan başka kişilere de nisbet edilmiştir 
(b k. Leknevl, s. I 22). ancak müettifin mu
kaddimede adını açıkça zikretmesi böy
le bir ihtimale imkan vermemektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kureşf, ei-Cevi'ihirü 'l-mudiyye, III, 55; İbn 
Kutluboğa. Ti'icü't -teri'icim, s. 52 ; Taşköpriza
de. 1'1i{ti'if:ı.u 's-sa 'ade, Kahire, ts., II , 279; Keş{ü '?· 
zunün, ll , 1226, 1298; Leknevf, ei-Feva'idü'l
behiyye, s. 122, 156-157; Brockelmann. GAL, 
1, 472; Suppl. , I, 652; Zirikli. ei·A'Iam, VI, 214· 
215 ; Kehhale. Mu'cemü'l·mü'elli{fn, VIII , 303; 
Yusuf Ziya Kava kcı , Xl ve XII. Asırlarda Kara· 
hanlı/ar Devrinde fl1iıvara' ai-Nahr İslam Hu
kukçuları, Ankara 1976, s. 146-147; Ahmet 
Özel, Hanefi Fıkıh A lim ler~ Ankara 1990, s. 62. 
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liJ M. EsAT KıuçER 

BUHARİYYE 
(";_)~!) 

Sühreverdiyye tarikatının 
Celaleddin el-Ahmer Hüseyin 

b. Ahmed ei-Buhari'ye 
(ö. 691/ 1292 ) 

nisbet edilen bir kolu. 
_j 

Tarikatın kurucusu Celaleddin Hüse
yin kırmızı elbise giydiği için "et-Ahmer" 
veya "Sürhpüş" lakabıyla tanınır. Sühre
verdiyye tarikatının kurucusu Şehabed
din Ömer es-Sühreverdl'nin halifesi Ba
haeddin Zekeriyya et-Mültanl'nin müri
di olan Celaleddin Hüseyin. Sühreverdl
liğin Hindistan'da yayılmasını sağlayan 
mutasawıfların başında yer alır . Hindis
tan'a Buhara'dan geldiği için Buhar! nis
besini kullanmış ve bu sebeple kurucu
su olduğu tarikata Buhariyye adı veril
miştir. Hz. Ali soyundan gelen Seyyid Ce
laleddin Buhar!' nin ailesinden birçok 
mutasawıf yetişmiştir. Dedesi Celaled
din Sürhpüş'tan ayırt edilmesi için "Ce
lal-i Sani" (ikinci Celal ) denilen ve "mah
düm-i cihaniyan" (alemde var olan her 
şeyi n kend isine hizmet ettiği ki ş i) unva
nıyla anılan torunu Celaleddin Hüseyin 
b. Ahmed ei-Keblr ei-Buharl'ye (ö 785 / 

1384) sonraki yüzyıllarda Celaliyye adlı 

bir tarikat nisbet edilmiştir. Celal-i Sil
ni'nin "sani-i mahdüm-i cihaniyan" un
vanıyta tanınan oğlu Burhaneddin Kutb-i 

Ale~ de (ö 8571 1453) bir Buhariyye ta
rikatı şeyhi otarak Hindistan'da Sühre
verdlliğin yayılmasına hizmet etmiştir. 
Başlangıçta Sühreverdlliğin tarikat esas
tarını takip eden ve Sünni bir çizgide 
olan Buhariyye tarikatı muhtemelen XVII. 
yüzyıldan sonra Celal-i Sani'ye bağlıtık 

iddia eden bir grubun elinde bozutmaya 
başlamış, önce Kalender! ve giderek Şii 
bir hüviyet kazanmıştır (bk. CEıALiYYE). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Zebfdf. 'ikd, s. 40-41; Dara Şüküh. Se{fne
tü'l-evliya', .Leknev 1876, s. 116·117 ; Abdül
hüseyn Zerrfnküb, Cüstücü der Taşauvuf- i Tran, 
Tahran 1357 hş., s. 37; K. A. Nizami. Re ligian 
and Politics in lndia, Delhi 1974, s. 223-224, 
248-251; A. Schimmel. Islam in the lndian Sub
continent, Leiden 1980, s. 33; M. Mujeeb, ln
d ian Muslims, New Delhi 1985, s. 139, 287, 
298. 
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Iii N iH AT AZAMAT 

BUHL 

(bk. ciMRiLiK). 

BUHL, Frantz 

(1850 -1932) 

Danimarkah şarkiyatçı. 

_j 

ı 

_j 

Kopenhag'da yahudi bir ana babadan 
dünyaya geldi. Burada baştadığı öğreni
mini Kopenhag Üniversitesi'nde gördü
ğü ilahiyat ve Doğu dilleri eğitimiyle sür
düren Buhl Mehren'den Arapça dersleri 
aldı. Daha sonra gittiği Viyana ve Leipzig 
üniversitelerinde Fleischer ve Delitzch 
gibi meşhur şarkiyatçılardan Ararnice ve 
İbranice öğrendi (1876-1878) Kopenhag 
Üniversitesi· nde, İbnü ' l- Hacib'in eş - Şa 
fiye'sinin metnini ve bazı notlarla birlik
te Danimarka diline yaptığı tercümesini 
de içeren Arapça' nın grameri ve tarihiy
le ilgili Sproglige og histori ske Bidrag 
til den arabiske Grammatik adlı dokto
ra tezini verdikten sonra ( 1878) bu üni
versitede 1890 yılına kadar Ahd- i Atik 
dersleri okuttu. 1889'da Mısır, Filistin, 
Lübnan. Suriye ve Türkiye'yi kapsayan 
bir Ortadoğu gezisine çıktı ve yazacağı 
eserler için kaynak topladı. Ardından 

Leipzig Üniversitesi'nde İbranice dersle
ri vermeye başladı (I 890- I 898) 1898'de 
geri döndüğü ve ömrünün sonuna kadar 
kaldığı Kopenhag Üniversitesi'nin Sami 
Dilleri Kürsüsü 'nde bir müddet görev 
yaptıktan sonra rektörlüğe tayin edildi 
(191 l l 

İslam dini ve coğrafyası üzerine yap
tığı çatışmalar sebebiyl~ Şam 'daki el-

BUHL, Frantz 

Frantz Buhl 

Mecmau'l-ilmiyyü'l-Arabi'ye üye se
çilen Buhl'un Encyclopaedia of Is
lam 'ın ilk neşrinde otuzu aşkın madde
si bulunmaktadır. Bunlardan en önem
li ikisini oluşturan "Kur'an" ve "Muham
med" maddelerinde Batı kaynakla rı ya
nında İslam kaynaklarını da kullanma
sına rağmen devrinin sapiantı ve ön yar
gılarından kurtulamayarak birçok mes
netsiz itharn ve görüşleri yanında Kur'an 
ve İslam'ın yahudi- hıristiyan kökenli ol
duğuna ve Kur'an'ın en azından bir kıs

mının bizzat Hz. Muhammed tarafından 
yazıldığına dair bilinen iddiaları tekrar
lamış, bunu yaparken de Garanik hadi
sesi gibi safsataları delil göstermekten 
kaçınmamıştır. Ayrıca "Abdullah " mad
desinde Hz. Peygamber'in babasının ve
fat tarihiyle ilgili olarak Taberi'den nak
lettiği r ivayetin son tarafını görmezlik
ten gelmesi (bk. iA, ı . 29; DiA, ı. 76), "Ab
dullah b. Abbas" maddesinde de hadis, 
tefsir ve fıkıh sahalarında ashabın en ön
de gelenlerinden biri olan İbn Abbas' ın 
müslümanlar nazarındaki bu mevkiini 
sarsmak için onu Basra valiliğinden ay
rılırken hazineden mal çalmakta, ayrıca 
namussuz, hilekar ve düzenbaz biri ol
makla itharn etmesi (bu asılsız ve çi rkin 
i ddianın tenkidi için bk. DİA, 1, 77). aynı 

maddede işine geldiği yerde Medaini'yi 
"sözleri muteber" bir kişi olarak kabul 
etmesi, gelmediği yerde uydurmacılıkla 
nitelemesi (iA, ı . 26-27). İstam ' a karşı kin 
ve öfkeyle dolu bir müsteşrikin ilim kis
vesi altında neler sergileyebileceğini gös
teren tipik örneklerdir. 

Eserleri. 1. Muhammeds Liv (Koben
havn 1903). Eser bazı Arap şehirlerini ko
nu alan bir mukaddime ile birlikte önce 
Danimarka dilinde yazılmış, sonra da 
Schaeder tarafından Das Leben Muham
meds (Leipzig ı 930) adıyla Almanca 'ya 
tercüme edilmiştir. Buhl bu eserine ayrı 

ca Muhammeds Religiöse Forkyndelse 
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