BUHL, Frantz
1, 472 ; Suppl., ı . 652) 2. el-Peva 'idü'z-Zahiriyye. 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., H ekim oğ
lu, nr. 423, 424; Damad İb rahim Paş a, 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 mukaddimede adını açıkça zikretmesi böyle 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 '?·
zun ün, ll, 1226, 1298; Leknevf, ei-Feva'idü'lbehiyye, 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·
ha nlı/ar Devrinde fl1iıvara' ai-Nahr İs lam Hukukçuları, Ankara 1976, s. 146-147; Ahmet
Özel, Hanefi Fı kıh A lim ler~ An kara 1990, s. 62.
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Ale~ de (ö 857 1 14 53) bir Buhariyye ta-

otarak Hindistan'da Sührehizmet etmiştir.
Başlangıçta Sühreverdlliğin tarikat esastarını 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).
rikatı şeyhi

verdlliğin yayılmasına

BİBLİYOGRAFYA:

Zebfdf. 'ikd, s. 40-41; Dara Şüküh. Se{fnetü'l-evliya', .Leknev 1876, s. 116· 117 ; Abdülhüseyn Zerrfnküb, Cüstücü der Taşauvuf- i Tran,
Tahran 1357 h ş., s. 37; K. A. Nizami. Re ligian
and Politics in lndia, Delhi 1974, s. 223-224,
248 -251; A. Schimmel. Islam in the lndian Subcontinent, Leiden 1980, s. 33; M. Mujeeb, lnd ian Mus lims, New Delhi 1985, s. 139, 287,
298.

Iii

BUHL
L

(bk. ciMRiLiK).

BUHL, Frantz
(1850 - 1932)

BUHARİYYE
(";_)~ !)

L

N iH AT AZAMA T

L

Sühreverdiyye tarikatının
Celaleddin el-Ahmer Hüseyin
b. Ahmed ei-Buhari'ye
(ö. 691 / 1292 )
nisbet edilen bir kolu.
_j

Tarikatın kurucusu Celaleddin Hüseyin kırmızı elbise giydiği için "et-Ahmer"
veya "Sürhpüş" lakabıyla tanınır. Sühreverdiyye tarikatının kurucusu Şehabed
din Ömer es-Sühreverdl'nin halifesi Bahaeddin Zekeriyya et-Mültanl'nin müridi olan Celaleddin Hüseyin. Sühreverdlliğin Hindistan'da yayılmasını sağlayan
mutasawıfların başında yer alır . Hindistan'a Buhara'dan geldiği için Buhar! nisbesini ku llanmış ve bu sebeple kurucusu olduğu tarikata Buhariyye adı verilmiştir. Hz. Ali soyundan gelen Seyyid Celaleddin Buhar!' nin ailesinden birçok
mutasawıf yetişmiştir. Dedesi Celaleddin Sürhpüş'tan ayırt edilmesi için "Celal-i Sani" (ikinci Celal ) denilen ve "mahdüm-i cihaniyan" (alemde var olan her
şey i n kend isine hizmet ettiği ki ş i) unvanıyla anılan torunu Celaleddin Hüseyin
b. Ahmed ei-Keblr ei-Buharl'ye (ö 785 /
1384) sonraki yüzyıllarda Celaliyye adlı
bir tarikat nisbet edilmiştir. Celal-i Silni'nin "sani-i mahdüm-i cihaniyan " unvanıyta tanınan oğlu Burhaneddin Kutb-i

Danimarkah

şarkiyatçı.
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Kopenhag'da yahudi bir ana babadan
dünyaya geldi. Burada baştadığı öğreni
mini Kopenhag Üniversitesi'nde gördüğü ilahiyat ve Doğu dilleri eğitimiyle sürdüren 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 birlikte Danimarka diline yaptığı tercümesini
de içeren Arapça ' nın grameri ve tarihiyle ilgili Sproglige og histori ske Bidrag
til den arabiske Grammatik adlı doktora tezini verdikten sonra ( 1878) bu üniversitede 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 dersleri 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 yaptığı çatışmalar sebebiyl~ Şam 'daki el-

Frantz Buhl

Mecmau'l-ilmiyyü'l-Arabi'ye üye seçilen Buhl'un Encyclopaedia of Islam 'ın ilk neşrinde otuzu aşkın maddesi bulunmaktadır. Bunlardan en önemli ikisini oluşturan "Kur'an " ve "Muhammed" maddelerinde Batı kaynakla rı yanında İslam kaynaklarını da kullanmasına rağmen devrinin sapiantı ve ön yargılarından kurtulamayarak birçok mesnetsiz itharn ve görüşleri yanında Kur'an
ve İslam'ın yahudi- hıristiyan kökenli olduğuna ve Kur'an'ın en azından bir kı s
mının bizzat Hz. Muhammed tarafından
yazıldığına dair bilinen iddiaları tekrarlamış , bunu yaparken de Garanik hadisesi gibi safsataları delil göstermekten
kaçınmamıştır. Ayrıca "Abdullah " maddesinde Hz. Peygamber'in babasının vefat tarihiyle ilgili olarak Taberi'den naklettiği rivayetin son tarafını görmezlikten gelmesi (bk. iA, ı . 29; DiA, ı. 76), "Abdullah b. Abbas" maddesinde de hadis,
tefsir ve fıkıh sahalarında ashabın en önde gelenlerinden biri olan İbn Abbas' ın
müslümanlar nazarındaki bu mevkiini
sarsmak için onu Basra valiliğinden ayrılırken hazineden mal çalmakta, ayrıca
namussuz, hilekar ve düzenbaz biri olmakla itharn etmesi (bu asılsız ve çi rkin
i ddi an ın 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 . 26-2 7). İstam ' a karşı kin
ve öfkeyle dolu bir müsteşrikin ilim kisvesi altında neler sergileyebileceğini gösteren tipik örneklerdir.

Eserleri. 1. Muhammeds Liv (Kobenhavn 1903). Eser bazı Arap şehirlerini konu alan bir mukaddime ile birlikte önce
Danimarka dilinde yazılmış , sonra da
Schaeder tarafından Das Leben Muhammeds (Leipzig ı 930) adıyla Almanca 'ya
tercüme edilmiştir. Buhl bu eserine ayrı 
ca Muhammeds Religiöse Forkyndelse
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