
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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BUHL, Frantz 

Efter Quranen adıyla bir de zeyil yazmış
tır (Kobenhavn 1924) Z. Alidem es Stil
Iing til de Shi'itiske Bevaegelser Un
der Umajjademe (Kobenhavn 1910-1911). 
Emevi dönemi Şia'sı ile ilgili bir eserdir. 
3. Paliistina i kortfattet geografisk og 
topografisk Fremstilling (1890). 4. Ge
ographie des alten Paliistina (1896). 
Müellif. Filistin coğrafya ve topografya
sı ile ilgili bu iki eserden ilkini ana diliy
le. ikincisini ise Almanca olarak kaleme 
almıştır. 

Özellikle klasik Arapça ve Cc'~hiliye şi
iri başta olmak üzere Arap dili ve ede
biyatı üzerine yaptığı çalışmalarla tanı
nan Buhl'ün ilim alemine asıl katkıs ı Ki
tab-ı Mukaddes ve Sami diller alanla
rındadır (bu çalışmaları için bk. EJd., N, 
1467) Ayrıca ilmi dergilerde Kur'an, Hz. 
Muhammed ve Danimarka diline tercü
melerini yaptığı bazı sürelerle ilgili olan
ları başta olmak üzere çeşitli makalele
ri yayımlanmıştır. 
BİBLİYOGRAFYA : 
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Fück, Die Arabischen Studien in Europa, Leip· 
zig 1955, s. 305·306; J. ·D. Pearson. Index lsla· 
micus 1906-1955, London 1958, s. 52, 59, 61, 
356, 357, 700; Necib Aklkl, el-Müsteşrikün, Ka
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Österreichs und der Schweiz, Berlin 1980, s. 
138; J. Petersen, "Frantz Buhl", MMİADm., XUI/ 
5-6 (1933). s. 282-284; F. Buhl, "Abdullah", İA, 
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[il M . MANAZlR AHSAN 

BUHTİŞÜ' 

(~) 

Abbasiler döneminde 
hekim olarak ün yapan 

L bir Nestı1ri hıristiyan ailesinin adı. _j 

BuhtişQ' (BahtişQ') ailesinden yetişen 
ilk hekimler, ı. Hüsrev'in (EnOşirvan. 531-

579) zamanında kurulan Cündişapor tıp 
okulunda öğrenim görmüş ve oradaki 
hastahanede yaptıkları başarılı çalışma
larla adlarını duyurmuşlardı. 765'te Bağ
dat'ın hilafet merkezi oluşundan sonra 
250 yıl süreyle Abbasi sarayına hekim 
veren bu aileden yetişmiş tabipler, gerek 
yaptıkları tercümelerle gerekse telifle
riyle İslam tıbbının gelişmesine önemli 
katkılarda bulunmuşlardır. 

BuhtişQ' ailesinden yetişen hekimler 
şunlardır: ı. BuhtişQ', ı. Cibrall, Curcis, ll. 
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BuhtişO', ıı. Cibran. lll. Buhtışo· . ı. Ubey
dullah. Yuhanna, IV. BuhtişO', lll. Cibrall, 
ll. Ubeydullah. Bunlardan ilk ikisi hakkın
da kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Ay
rıca lll. BuhtişQ'un oğlu olan ve uzun yıl
lar Halife Muktedir-Billah'ın hekimliğini 
yapan I. Ubeydullah ile Halife Mütevek
kil-Alellah'ın oğlu Muvaffak'ın özel he
kimi Yuhanna (Yahya) ve yine Muktedir
Billah ve Razi- Billah'ın saraylarında he
kimlik görevi yapmış olan Yuhanna'nın 

oğlu IV. BuhtişQ' (ö 941) hakkında da 
ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Bunlardan 
Yuhanna 'nın ünlü bir hekim olmasının 
yanı sıra Grekçe ve Süryanice'yi iyi bildi
ği ve bu dillerden Arapça'ya tercümeler 
yaptığı, bu arada Kitdb fimd yaJ:ztdcü 
ileyhft-tabib min cilmi'n-nücum adlı 
bir eser kaleme aldığı bilinmektedir (bk 
İbn E bO Usaybia, s. 276-277; DMBi, 1, 604-

605). 

Curcis b. Cibnlil ( J;\r. <..r.~ ft) (ö 

152/ 769) CündişapOr tıp okulunda yeti
şen BuhtişO ' hekim sülalesinin üçüncü 
üyesidir. ı. BuhtişO'un torunu, ı. Cibraii'in 
oğlu olduğu için Curcis b. Cibrail b. Buh
tişQ' künyesiyle anılır. Curcis CündişapOr 
Tıp Okulu'nda hoca ve oradaki hastaha
nenin başhekimi idi. 148'de (765) Hali
fe MansOr'un midesinden rahatsızlan

ması üzerine Bağdat'a çağırıldı. Hasta
hanenin yönetimini oğlu BuhtişQ'a bıra
kıp öğrencilerinden Isa b. Şuhlaf (Şehla) 
ile ibrahim'i yanına alarak Bağdat'a git
ti ve halife iyi oluncaya kadar yanında 
dört yıl kaldı. Hazık bir hekim olmasının 
yanı sıra kılık ve kıyafetiyle, vakar ve 
sohbetleriyle MansOr'un takdirini kazan
dı. Hanımı ihtiyar ve hasta olduğu için 
Bağdat'taki hizmetini öğrencileri görü
yordu. Bu durumu öğrenen halife ken
disine üç tane Rum cariye hediye ettiy
se de o dini gerekçelerle bunları kabul 
etmedi. Bu davranışından hoşlanan hali
fe ona en güzel köşklerinden birini tah
sis etti. 769 yılında · hastalandı ve Cün
dişapOr'a dönmek için izin istedi; hali
fe kendisine 10.000 dinar vererek onu 
memleketine gönderdi. Curcis kısa bir 
süre sonra orada öldü. 

Curcis b. BuhtişQ' Bağdat'ta kaldığı 

süre zarfında Halife MansOr'a Yunanca 
ve Süryanice'den birçok nakiller ve ter
cümeler yaptı. Bu arada Künndş adıyla 
Süryanice bir tıp kitabı deriedi ve eser 
daha sonra Huneyn b. İshak tarafından 
Arapça'ya tercüme edildi. Ebu Bekir er
Razi' nin bu kitaptan iktibaslar yaptığı 
söylenir. 
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Buhtişu' b. Curcis ( ~ ~..:>:- <..r. ~ ) 
(ö 185/801). EbO Cibran (Cibr1l) künye
siyle de anılan ll. BuhtişO' Cündişapür'da 
doğdu ve tahsilini orada yaptı. Babası 
Curcis oradaki hastahanenin başhekimi 
iken oğlu da onun yardımcılığını yapıyor
du. 765 yılında Halife MansOr'u tedavi 
etmek üzere Curcis Bağdat'a çağrılmış 
ve orada dört yıl kalmıştı. Bu süre zar
fında ll. BuhtişO' CündişapOr Hastaha
nesi'nin başhekimliğini üstlenmişti. Da
ha sonra Halife Mehdi'nin oğlu Musa el
Hadi ağır bir hastalığa yakalanınca Cur
cis öldüğü için bu defa oğlu ll. BuhtişQ' 
Bağdat'a çağrılmış, fakat o gelinceye ka
dar veliaht vefat etmişti. Halife Mehdi, 
E bO Kureyş Isa. Abdullah et-TayfOr ve 
DavOd b. SerabiyOn gibi saray hekimleri
nin kıskançlığı ve karısı Hayzüran 'ın kap
ri s! eri yüzünden onu Cündişapür'a geri 
göndermek zorunda kaldı. ll. BuhtişO' 

asıl şöhretine HarOnürreşid döneminde 
kavuştu . 787'de halife bir baş ağrısına 
yakalanınca Yahya b. Halid el-Bermeki'
ye saray hekimlerinin bilgisizlik ve tedavi
deki başarısızlıkianndan yakmarak ondan 
iyi bir hekim bulmasını istemişti. Bunun 
üzerine Yahya ll. BuhtişO'u Bağdat'a ge
tirtti. Bir imtihandan sonra halife onu 
başhekimliğe tayin etti ve kendisine mad
di ve manevi her türlü imkanı sağladı. 

Bağdat'ta ölen ll. Buhtişü'un Künnd
şü'l-mul]tasar ile oğlu Cibrall için yaz
dığı Kitdbü 't- Te~kire adlı iki eserinden 
söz edilmektedir. Bu eserleriyle onun is
lam tıbbına önemli katkılarda bulundu
ğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ebu Bekir 
er-Razi tıp ansiklopedisi mahiyetindeki 
el-Hdvi adlı ünlü eserinde yirmiye ya
kın yerde ona atıflarda bulunmuştur. 
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