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All Şah b. Muhammed 

b: Kasım el-Buhar! 

L XIII. yüzyıl astrologlarından. _j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Daha çok Alaeddin veya Ala el-Münec
cim olarak tanınır. Eşcar u Eşmar adlı 
eserinde verilen bilgilerden anlaşıldığına 
göre babası Muhammed Semerkant do
laylarında ticaretle uğraşmaktaydı. Ali 
Şah otuz altı yaşında iken 659 (1261) yı
lında Buhara'ya döndüğünü söylediği

ne göre 623 ( 1226) yılında doğduğu an
laşılmaktadır. İlhanlı hanlarından Abaka 
Han'ın Buhara'yı istila ve tahribinden 
sonra (671 / 1273) on yıldan fazla yaşa
dığı bu şehri terketmek zorunda kalan 
Ali Şah Bağdat'a gitti ve orada on beş yıl 
kaldı . Ali Şah yazdığı bir kaside ile Aba
ka'nın Buhara'da yaptığı tahribatı, zu
lüm ve işkenceyi dile getirdi. Çok zaman
dır hacca gitmek arzusuyla tutuştuğu 
halde buna imkan bulamamış ve niha
yet 690 ( 1291) yılına doğru muhtemelen 
hacca gitmek üzere Bağdat'tan ayrılmış
tı. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemek
le beraber adı geçen eserini 700 (1301) 
yılında yazmış olması. o tarihte hayatta 
olduğunu ve yetmiş beş yaşlarında bu
lunduğunu göstermektedir. 

Eserleri. Ali Şah'ın astrolojiden başka 
şiir ve mOsikiyle de ilgilendiği ve bir di
van meydana getirdiği anlaşılmaktadır. 
Bugüne intikal etmiş üç Farsça eseri şun
lardır: 1. Eşcar u Eşmar. Abaka Han'ın 

Buhara'yı istila edişinden on beş yıl son
ra kaleme alınan ve beş bölümden olu
şan bu eser astrolojiye dair olup vezir 
Şemseddin Muhammed b. Seyfeddin Ah
med Şah b. Bedreddin Mübarek Şah 'a it
haf edilmiştir (yazma nüshaları için bk. 
Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1964; 

Ayasofya, nr. 2688, 2795; Beyazıt Devlet 
Ktp., nr. 2264; Nuruosmaniye Ktp ., nr. 
2776, 2777). Bu eser Şemer-i Şecere-i 
Nücı1m adıyla basılmıştır (Leknev 1903). 
2. AJ:ıMmü'l-a'vam. Astrolojiyle ilgili olan 
bu eser muhtemelen 690 ( 1291) yılından 
biraz sonra yazılmıştır (yazma nüsh aları 

için bk. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
1966; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2767). 3. el
'Umdetü'l-İl{ıaniyye. Zic-i Şahi adıyla 
da bilinen bu eser, Naslrüddln-i Tusi ta
rafından hazırlanan Zic-i İJ{ıdni'nin bir 
özeti mahiyetindedir {eserleri ve bunların 
diğer yazma nüshaları hakkında geniş bil
gi için bk. Storey, ll / 1, s. 61-62). 
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BUHARİ, Burhaneddin 

(bk. BURHANEDDİN el-BUHARi). 
_j 

ı -, 
BUHARİ, Muhammed b. İsmail 

( i.S.;~I J.:..l.-.l.:r, ~ ) 
Ebu Abdiilah Muhammed b. İsmail 

b. İbrahim ei-Cu'fl el-Buhar! 
(ö. 256/870) 

Kur'an-ı Kerim'den sonra 
en güvenilir kitap kabul edilen 

el-Ciimi 'u ' s- sahih adlı 
eseriyle tanınmış hÜyÜk ·muhaddis. 

L _j 

13 Şewal 194 (20 Temmuz 810) Cuma 
günü Buhara'da doğdu. Dedesinin de
desi olan Berdizbeh Mecusi idi. Onun 
oğlu Mugıre, Buhara Valisi Cu'feli Ye
man vasıtasıyla müslüman oldu. Buharl 
bundan dolayı Cu'fl nisbesiyle de anıl

mıştır . Dedesi İbrahim hakkında fazla 
bilgi bulunmamakla beraber babası İs
mail'in Malik b. Enes ve Abdullah b. Mü
barek gibi alimlerden hadis öğrenen bir 
kişi olduğu bilinmekte ve Buharl henüz 
çocukken vefat ettiği, hadise dair ba
zı kitaplarının oğluna intikal ettiği anla
şılmaktadır. Annesinin ise duası mak
bul dindar bir kadın olduğu zikredilmek
tedir. 

Buharl on yaşına doğru Muhammed 
b. Selam ei-Bikendf, Abdullah b. Muham
med ei-Müsnedl gibi Buharalı muhad
dislerden hadis öğrenmeye başladı. On 
bir yaşlarında iken hacası Dahili'nin ri
vayet sırasında yaptığı bazı hataları tas
hih etmesiyle dikkatleri çekti. On altı ya
şına geldiği zaman İbnü'I-Mübarek ve 
Vekf' b. Cerrah'ın kitaplarını tamamen 
ezberlemişti. Bu sırada annesi ve karde
şi Ahmed ile birlikte hacca gitti. Hac son
rası onlar memleketlerine döndükleri 
halde Buhar! Mekke'de kaldı ve Hallad 
b. Yahya, Humeydl gibi alimlerden ha
dis tahsil etti. Daha sonra bu maksatla 
ilim merkezlerini dolaşmaya başladı. Bu 
merkezler alfabetik olarak şöyle sırala 

nabilir: Bağdat'a sekiz defadan fazla git
ti ve her seferinde Ahmed b. Hanbel ile 
görüşüp ondan faydalandı. Basra'ya dört 
veya beş defa gitti; orada Ebu Asım 
en-Nebll. Ensarl diye tanınan Basra ka
dısı Muhammed b. Abdullah ve Haccac 

b. Minhal gibi muhaddislerden istifade 
etti. Mekkl b. İbrahim, Kuteybe b. Said 
vb. alimlerden hadis dinlemek için Belh'e 
birkaç defa gitti ve Belhliler'in isteği 

üzerine onlara kendilerinden ilim tahsil 
ettiği 1000 hocadan pirer hadis yazdır
dı. Dımaşk'ta EbQ Müshir'den hadis öğ
rendi. Hicaz'da altı yıl kaldı. Humus'a git
t i. Kufe'ye birçok defa seyahat ederek 
Adem b. Ebu İyas. Ubeydullah b. Musa, 
EbQ Nuaym Fazi b. Dükeyn gibi muhad
dislerden hadis dinledi, Medine'de İs
mail b. Ebu Üveys, Merv'de Abdan b. Os
man. iki defa gittiği Mısır'da Said b. Ebu 
Meryem, Abdullah b. Yusuf ve Asbağ b. 
Ferec gibi hocalardan hadis tahsil et
ti. İ l k defa 209'da (824), spn olarak da 
2SO'de (864) gittiği ve beş yıl süreyle ha
dis okuttuğu Nlşabur'da Yahya b. Yah
ya ei-Minkarl gibi hadis hafızlarından 

faydalandı. Buhar! kendilerinden hadis 
yazdığı muhaddislerin sayısının 1 080 ol
duğunu söyler (Zehebi, A'lamü'n·nübela', 
XII, 395). Tek nüshası İrlanda'da bulunan 
(Chester Beatty, nr. 5165 / 1, ll varakl İbn 
Mende'ye (ö. 395 / 1005) ait Tesmiye
tü 'l-meşayi{ı elle?ine yervi 'anhüm el
İmam Ebı1 'Abdilldh Muhammed b. İs
ma 'il el -Buhari adlı ese~de, Buharf'nin 
el-Cami'u·ş~şa.J:ıi.J:ı'te rivayette bulun
duğu hocalarından 309 muhaddisin adı, 
yaşadıkları şehirler ve ölüm tarihleri ve
rilmektedir (A. J. Arberry bu risaleyi ta
nıttıktan sonra söz konusu muhaddislere 
ait listeyi ingilizce olarak yayımiarnıştır lbk. 
bibLJ). Ancak el-Camicu'ş-şa~J:ı'teki 
rivayetlerin Buharf'nin derlediği yüz bin
lerce hadisin pek az bir bölümünü teşkil 
ettiğini de gözden uzak tutmamalıdır. 
Meşhur talebesi Firebri, el- Cami cu 'ş 
sa.J:ıi.J:ı'i Buharf'den 90.000 talebenin din
l ediğini söylemektedir. En tanınmış di
ğer talebeleri ise İmam Müslim, Tirmi
zi, Ebu Hatim, Ebu Zür'a er- Razı. Mu
hammed b. Nasr ei -Mervezf. Salih Ce
zere, İbn Huzeyme gibi muhaddislerdir. 

Buharf'nin uzun seyahatleri sonunda 
derlediği hadislerle geniş bir kütüpha
ne meydana getirdiği ve seyahatleri es-

, nasında kitaplarını imkan nisbetinde ya
nında taşıdığı anlaşılmaktadır. Cariyesi
nin, odasında adım atacak yer bulunma
dığından şikayet etmesi, bir gece uyu
mayıp o güne kadar yazdığı hadisleri he
sapladığını ve senedieri muttasıl 200.000 
hadis kaydetmiş olduğunu söylemesi de 
bunu göstermektedir (Zehebi, A'lamü'n· 

nübela', XII , 41 ı. 41 2, 452). Yazdığı ha
dislerin kitaplarda kalmayıp onları ha
fızasına nakşettiğini gösteren en iyi ör-



neklerden biri Bağdat'ta verdiği imti
handır. İbn Adi'nin rivayetine göre, Bu
hari'nin Bağdat'a geldiğini duyan mu
haddisler 1 00 hadisin sen ed ve metin
lerini birbirine karıştırarak bunları on 
kişiye verdiler ve onlara Buhari toplantı 
yerine gelince bu hadisleri sırayla sor
malarını söylediler. Bu on kişi tesbit edi
len hadisleri çeşitli İslam ülkelerinden 
gelmiş olan muhaddislerin huzurunda 
okuyarak bunların mahiyeti hakkında 

bilgi istediler. Buhari onlara bu hadisle
rin hiçbirini okunduğu şekliyle bilmedi
ğini belirttikten sonra, ilk soruyu yönel
ten kimseden başlayarak, sordukları ha
dislerin sened ve metinlerinin doğrusu
nu her birine ayrı ayrı söyledi. Buhari 
hakkında tereddüdü olanlar onun nasıl 
bir hafıza gücüne ve ne kadar geniş bir 
hadis kültürüne sahip olduğunu gördü
ler. 

Buhari ve Mihne Olayı. Kur'an-ı Kerim'
in mahlük oluşuyla ilgili olarak Mu'tezi
le tarafından ileri sürülen görüş (bk. HAL

KU'I-KUR'AN), devletin de destek verme
siyle İslam alemini zor durumda bırak
mıştır. Ahmed b. Hanbel, muhafazakar 
alimler için bir imtihan vesilesi (fitne) olan 
bu olay karşısında büyük bir azim ve se
batla direnmiş, sonunda devletin des
teğini çekmesi üzerine Mu'tezile davayı 
kaybetmiştir. Buna rağmen konu büs
bütün kapanmamış, islam aleminde sü
rüp giden bu tartışmalardan Buhari de 
zarar görmüştür. İmam Müslim'in be
lirttiğine göre Buhari Nişabur'a gittiğin
de halk kendisine çok itibar etmiş, onu 
iki üç günlük mesafede karşılamıştır. 

Nişabur'un tanınmış muhaddisi Muham
med b. Yahya ez-Zühli halka Buhari'yi 
karşılamasını tavsiye etmiş, ileri gelen 
alimlerle birlikte kendisi de bizzat kar
şılamaya gitmiş ve talebelerine ona hiç
bir kelam meselesini sormamalarını ten
bih etmiştir. Buna gerekçe olarak da 
Buhari kendi görüşlerinin aksine bir fi
kir beyan edecek olursa aralarında ihti
laf çıkacağını , o takdirde Horasan'daki 
bütün Harici, Rafizi, Cehmi ve Mürcil 
grupların kendilerine düşman olacağını 
söylemiştir. Yine Müslim'in belirttiğine 

göre Buhari'nin kaldığı ev ziyaretçilerle 
dolup taşmış, şehre gelişinin ikinci veya 
üçüncü günü bu ziyaretçilerden biri ona 
Kur'an'ın mahlük olup olmadığını sor
muş, onun da, "Fii llerimiz mahlüktur; 
bir sözü ifade edişimiz de (Kur 'an met
nini okuyuşumuz) fiillerimizdendir" de
mesi üzerine orada bulunanlar arasın
da büyük bir ihtilaf çıkmıştır. Buhari'nin 

Kur'an okumayı mahlük saydığım iddia 
edenlerle bu iddiaya katılmayanlar kav
gaya tutuşmuş, bunun üzerine ziyaretçi
ler ev halkı tarafından dışarı çıkarılmış
tır. Bu konuda kendisine anlatılanları 

nakleden İbn Adi'ye göre ise BuharT'yi 
kıskanan bir muhaddis onun Kur'an 
mahlüktur görüşünü benimsediğini id
dia ederek hadis talebelerini hocaları

nın kanaatini öğrenmeye teşvik etmiş, 
ancak BuharT bu konud;;ı fikrini soran 
kişiye cevap vermek istememiş, fakat 
onun üç defa ısrarla sormasından son
ra, "Kur'an Allah kelamıdır, mahiOk de
ğildir; ancak kulların fiilieri (Kur 'an ' ı oku
yuşları) mahlüktur ; bu konuda soru sor
mak ise bid'attır " diye cevap vermiş, bu
nun üzerine ortalık karışmıştır. Sübki'nin 
kanaatine göre muhaddis Zühli, Kur'an 
metnini telaffuz etmenin mahlük oldu
ğunu söyleyenierin kendileriyle konuşul

maması gereken birer bi d 'atçı, bizzat 
metnin mahiOk olduğunu söyleyenierin 
ise kafir sayılacaklarını belirtirken Bu
harT'ye muhalefet etmeyi düşünmemiş
tir. Eğer Zühlf Buhari'ye muhalefet et
miş ve mahiOk olan dudaklardan çıkan 
sözün kadim olduğunu ileri sürmüşse 
büyük bir günah işlemiştir. Zira gerek 
Zühli ve Ahmed b. Hanbel, gerekse di
ğer büyük imamlar bu kabil münakaşa
lara daimanın doğru olmayacağını ifade 
etmek istemişlerdir. Alilaşılan odur ki. 
bu konuda lfalku ei ' ô.li'I - 'ibô.d adıyla 
bir de müstakil eser kaleme almış olan 
Buhari bu ve benzeri itikadf konuları ge
rektiğinde konuşulacak meseleler ola
rak kabul etmektedir. Bu olaylardan son
ra muhaddis Ahmed b. Selerne Buhari'yi 
ziyaret ederek Zühli'nin Nişabur'da belli 
bir yeri olduğunu, onun görüşlerine kim
senin karşı çıkamadığını söyledi ve bu 
durumda ne tavsiye edeceğini sordu. 
Buhari de, "Ben işimi Allah'a havale edi
yorum; şüphesiz Allah kullarının her ha
lini görür" (el-Mü' min 40 / 44) mealin
deki ayeti okuyarak Nişabur'a bir men
faat elde etmek için gelmediğini, ken
disini kıskanan ZühiT'nin dedikoduianna 
son vermek için hemen ertesi gün şehri 
terkedeceğini bildirdi (BuharT'nin halku 'l
Kur'an meselesiyle ilgili görüşleri için bu 
maddenin "Akaide Dair Görüşleri" bölü
müne bakınız). 

Buhari Nişabur'dan sonra Merv'e git
ti. Kendisini yolda karşılayan şehrin ta
nınmış muhaddis ve fakihi Ahmed b. 
Seyyar görüşlerinin isabetli olduğunu. 

fakat halkın anlayamayacağı konulara 
girmemesi gerektiğini söyledi. Buhari de 
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kendisine iyi bildiği bir mesele soruldu
ğu zaman susmasının mümkün olmadı
ğını ifade etti. Daha sonra Merv'den Bu
hara'ya geçti. 

Buhari kendisinden ilim tahsil etmek 
isteyen herkese bildiğini esirgemeden 
vermesine rağmen devlet adamlarından 
uzak durur, onların sarayiarına gitmeyi 
ilmi küçük düşüren bir davranış olarak 
kabul eder ve bu uğurda her zorluğa 
katlanmayı göze alırdı. Horasan Valisi 
Halid b. Ahmed ez-Zühli ona bir adamı
nı göndererek el-Cô.mi'u's - şahfJ:ı, et 
Tô.ril].u '1-kebir ve diğer eserlerini ken
disinden dinlemeyi arzu ettiğini bildi
rince bu talebi reddetti. ilmi küçük dü
şüremeyeceğini. onu başkalarının aya
ğına götüremeyeceğini, gerçekten arzu 
ediyorsa . hadis okuttuğu mescide -veya 
evine- gelmesini. bunu da istemiyorsa 
hadis okutmasını yasaklayabileceğini 

söyledi. Hz. Peygamber'in, "Kendisine 
sorulan şeyi öğretmekten kaçınan kim
senin ağzına ateşten gem vurulacağını " 

ifade eden hadisi sebebiyle ilmi kimse
den esirgemediğini de haber verdi. Bu
hara valisinin sadece kendi çocuklarına 
ders vermesi yolundaki isteğini de ilmi 
belli insanlara tahsis ederneyeceği ge
rekçesiyle reddetti. Bunun üzerine vali, 
yakın adamlarından bazılarının Buhari'
nin Ehl-i sünnet görüşüyle bağdaşma
yan fikirlere sahip olduğunu iddia etme
lerini sağladı. Sonra da bu iddiaya da
yanarak onu kendi memleketinden sür
dü. Buhari oradan Semerkant'a gitmek 
üzere yola çıktı. Semerkant'a 3 mil me
safede bulunan Hartenk kasabasındaki 
akrabalarını ziyaret etti. Fakat orada 
hastalandı ve Semerkant' a gidemedi. 
256 yılının ramazan bayramı gecesi ve
fat etti. ertesi gün ( ı Eylül 870 Cuma) 
orada toprağa verildi. Ailesi hakkında 

bütün bilinenler. Ahmed adında bir oğ
lu olduğu . evinde birkaç cariyesi bulun
duğundan ibarettir. 

Şahsiyeti. Buhari orta boylu olup zayıf 
ve ince bir yapıya sahipti. Birçok güzel 
huyu yanında az konuşması, başkaları
nın sahip olduğu imkanlara özenmeme
si gibi özellikleri de vardı. Yiyip içmeye 
önem vermezdi. Onun cömertliğini. dün
ya malına değer vermediğini ve yardım 
severliğini gösteren davranışları pek çok
tur. 25.000 dirhem alacaklı olduğu biri
ne karşı gösterdiği müsamaha dikkat 
çekicidir. Uzun zamandan beri borcunu 
ödemeyen bu şahıstan bazı idareciler 
vasıtasıyla alacağını tahsil etmesini tav
siye edenlere, "Ben onlardan yardım is-
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tersem onlar da benden işlerine geldiği 
gibi fetva verınemi isterler ; dünya için 
dinimi satamam" demiştir. Fakat bazı 
dostları ona rağmen bu konuyu yöneti
cilere söylediler. Buharl bunu haber alın
ca ilgililere mektup yazarak borçluya bir 
kötülük yapılmamasını istedi ve onunla 
her yıl kendisine 1 O dirhem ödemek 
üzere anlaşma yaptı. Buharfnin dünya 
işleriyle ilgilenmediği, şahsi işlerini bir 
adamının yürüttüğü kendi ifadelerinden 
anlaşılmaktadır. 

Buharfnin ahlaki faziletleri, tenkit et
tiği raviler hakkındaki son derece mu
tedil ve insaflı sözlerinde de görülür. Bir 
ravi için kullandığı en ağır cerh ifadele
ri, o kimsenin güvenilemeyecek kadar 
zayıf (münkerü'l-hadTs) olduğunu, muhad
dislerin onun hakkında fikir beyan et
mediğini (seketG anh) söylemekten iba
rettir. Hadis uydurmakla tanınan kim
seler hakkında bile yalancı (kezzab) ifa
desini pek nadir kullanmıştır. Gıybetten 
sakınarak kimseyi çekiştirmediğini söy
lemesi ve, "Allah Teala'nın beni gıybet
ten dolayı hesaba çekmeyeceğini uma
rım " demesi bu konudaki titizliğini gös
termektedir. Bir gün hadis okuturken 
ama olan talebesi Ebü Ma'şer bir hadis
ten pek hoşlanmış olmalı ki başını, elini 
sallamaya başladı. Onun bu haline te
bessüm eden Buharl, daha sonra bu te
bessümü ile Ebü Ma'şer'e haksızlık et
tiğini düşünerek ondan . helallik istedi. 

Buharfnin oğlu gibi sevip ilgilendiği 
katibi Muhammed b. Ebü Hatim, onun 
ok atmayı çok sevdiğini, yanında bulun
duğu uzun yıllar boyunca attığı okiardan 
sadece ikisinin hedefe isabet etmediği
ni ve bu hususta kimsenin onunla boy 
ölçüşemeyeceğini söylemektedir. Bazı ki
taplarda yer alan ahlaki beyitleri ise 
onun şiir zevkini yansıtmaktadır. 

Buharf'yi yakından tanıyan alimierin 
takdirkar ifadeleri, onun ilmi şahsiyeti 
ve otoritesi hakkında fikir vermektedir. 
Hocası Nuaym b. Hammad ile muhad
dis Ya'küb b. İbrahim ed-Devrakf, "BuM
ri bu ümmetin fakihidir" derlerdi. Bas
ralı hocalarından Bündar diye tanınan . 
Muhammed b. Beşşar Buhari gibi bir 
alim görmediğini ifade eder ve Buharl 
Basra'ya gelince onunla iftihar ettiğini 
söylerdi. Hadis ve fıkıh ilimierindeki de
rin bilgisiyle tanınan hocası İshak b. Ra
huye muhaddislere, "Bu gençten hadis 
yazınız " diye tavsiyede bulunduktan son
ra eğer Buharf Hasan-ı Basri zamanın
da gelmiş olsaydı hadis ve fıkhı çok iyi 
bildiği için herkesin ona başvurmak zo-
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runda kalacağını söylerdi. Yine Basralı 

hocalarından ve "emlrü'l-mü'minln fi'l
hadls" lakabını aimış nadir muhaddis
lerden biri olan Ali b. Medınf'ye, "Buhari 
sadece senin yanında tevazu gösteriyor" 
dediler. İbnü'l-Medini de, "Siz ona bak
mayın. onun gözleri kendi gibi birini da
ha görmemiştir" karşılığını verdi. Diğer 
bir hocası olan Amr b. Ali el-Fellas ise 
onun bilmediği hadise hadis denileme
yeceğini söylerdi. İmam Müslim BuM
rf'ye hitaben, "Sana ancak seni çekeme
yenler kızabilir. Dünyada senin bir ben
zerinin bulunmadığına şahadet ederim" 
diyerek ona duyduğu derin sevgiyi dile 
getirmiştir. İbn Huzeyme ise, "Şu gök 
kubbenin altında Resülullah'ın hadisle
rini Buhari'den daha iyi bilen ve daha 
iyi ez beriemiş olan birini görmedim" 
derdi. Hocalarından Muhammed b. Se
lam el-Bikendi ile Abdullah b. Yusuf et
Tinnisi hadis kitaplarını ona tashih et
tirmişlerdi. Humeydi de hadise dair bir 
meselede muhaddislerden biriyle anlaş
mazlığa düşünce henüz on sekiz yaşın
da bulunan talebesi Buharf'yi hakem ta
yin etmişti. 

Hadisçiliği. Hicrf ilk üç asırda hadise 
. hizmetleriyle tanınan önemli şahsiyet

ler arasında Buharf'nin ön planda gel
mesinin sebebi, sahih hadisleri ilk defa 
bir araya getirmesinin yanında hadis il
mindeki tartışmasız otoritesidir. Yüz bin
lerce rivayet arasından en sahih olanla
rı seçmedeki metodunu Müslim'in aynı 
adlı çalışmasındaki farklı metoduyla mu
kayese ederek onu Buhari'ye tercih et
mek isteyenler fazla taraftar bulama
mışlardır. Rivayetlerde her alimin gö
remediği ince kusurları (ilel) farketme 
hususunda Müslim'den de ileride oldu
ğu, senedieri meydana getiren şahısla
rın hem aynı zamanda yaşama. hem de 
birbiriyle uzun müddet görüşme şartını 
uygulama hususunda hiçbir muhaddi
sin onunla boy ölçüşemediği kabul edi!-

. miştir. Bunlardan başka hadislerden el
de ettiği fıkhi görüşlerini bab başlıkla

rında göstermeye çalışması . bir hadisin 
ihtiva ettiği birkaç hükmü ilgili yerlerde 
zikretmek için onu tekrardan kaçınma
ması gibi ilmi özellikleri sebebiyle el-Ca
mi 'u·ş-şa[ıfh diğer hadis kitaplarına ter
cih edilmiştir. Bütün muhaddisler gibi 
Buhar! de eserlerine aldığı hadisleri han
gi prensipiere göre seçtiğini kaydetme
miştir. Onun bu prensipleri (şartlar) da
ha sonra eserleri incelenmek suretiyle 
tesbit edilmiştir. Bununla beraber Bu
hari bazı raviler hakkında tenkitte bu-

Iunurken bir kısım prensiplerinden soz 
etmiştir. Mesela İbn Ebu Leyla'dan söz 
ederken, sadı1k * olmakla beraber hadi
sin sağiarnı ile çürüğünü birbirinden ayı
ramadığı için ondan ve onun gibilerden 
hadis rivayet etmediğini belirtmiştir (Tir
mizi, "Şalat", 152 ). Birinden hadis yazar
ken onun ismini, künyesini, nisbesini ve 
hadisi nasıl öğrendiğini mutlaka sordu
ğunu, aldığı cevaplar sonunda eğer o ki
şiyi yeterli bulursa ondan hadis rivayet 
ettiğini , aksi halde onun şeyhinden yazdı
ğı asl* ı gördükten sonra hadislerini yaz
dığını ifade etmekte, fakat bazı hadis ta
lebelerinin ne yazdıklarına ne de nasıl 

yazdıklarına dikkat etmediklerinden ya
kınmaktadır (ZehebT, 'A' Lamü'n-nübela', 

XII, 406). Buharf'nin rivayetteki titizliği
ne rağmen çoğu kendi hocası olan bazı 
zayıf ravilerden hadis almasının sebebi
ni anlamak kolay değildir. Kendilerin
den Müslim'in rivayette bulunmayıp sa
dece Buharf'nin hadis aldığı muhaddis
lerin sayısı 43S'tir. Bunlardan zayıf ol
maları sebebiyle tenkit edilenler seksen 
kadardır. Şüphesiz Buhari bu muhaddis
lerin her biriyle bizzat görüşmüş, riva
yetlerini gözden geçirmiş ve onların ha
dislerini çok defa bir konuyu destekle
mek üzere kullanmıştır ( ayrıca bk. el-CA

MİU's-SAHIH ) . 

Buharf'nin yakın talebeleri, kendisinin 
kitaplarını yazarken malzemeleri önce 
ayrıntılı olarak tesbit ettiğini , meydana 
getirdiği hacimli eseri üzerinde uzun sü
re titizlikle çalışarak son şeklini verdiği
ni söylemektedirler. İbn Hacer onun "Ki
tabü'l-İ 'tisam"ı el-Edebü 'l-müfred 'de 
yaptığı gibi önce müstakil bir kitap ola
rak yazdığım . daha sonra onu ihtisar et
tiğini düşünmektedir (Fetf:ıu ' L - barf, Xlll . 
246-247) Bizzat Buhari'nin bütün kitap
larını üçer defa yazdığım söylemesi (İbn 
Hacer. Taglfk u 't-ta 'Li /{:, V. 41 8). onun eser
lerini yazdıktan sonra talebelerine okut
tuğunu, bu sırada bazı konuları ilave 
edip bazılarını çıkardığını. daha sonra 
eserini ikinci ve üçüncü defa aynı şekil
de okutup tashih ettiğini göstermekte
dir. Nitekim bazı kitaplarının farklı nüs
halarında bunu görmek mümkündür. 
Henüz yirmi yaşına basmadan ve kendi 
ifadesiyle "Hz. Peygamber'in kabri ba
şında mehtaplı gecelerde" yazdığı et- Ta
rfl]u1-kebfr onun ilk eserlerinden biri
dir. Çok erken bir devirde yazdığı bu ki
tabın bir rivayetini gören Ebü Zür'a er
Razi onda bazı hatalar tesbit etmiş, İbn 
Ebu Hatim er-Razi de bunun üzerine Be
yanü l]ata 'i Mu[ıammed b. İsma 'il el -



Buly1rf if Tô.rfljih adlı eserini kaleme al
mıştı. Buharf'nin talebelerinden Muham
med b. Süleyman b. Fa ri s ed- Deli al 'ın 
aynı esere ait nüshasını gören Hatib ei
Bağdadi, Ebü Zür'a ile İbn Ebü Hatim'in 
sözünü ettikleri hatalardan bazılarının 

bu nüshada yer almadığını tesbit etmiş
tir. Aynı şekilde Hatfb ei-Bağdadf'nin Mu
vazzıJ:ıu evhô.mi'l-cemc ve 't-tefrf~ adlı 
eserinde işaret ettiği bazı hataların Bu
harf'nin talebelerinden Muhammed b. 
Sehl b. Kürdf'nin rivayet ettiği nüshada 
bulunmadığı görülmektedir. Bu sonuncu 
nüshanın, et- Tô.rf.l]u '1- kebir'in Bu ha ri 
tarafından üçüncü defa tashih edilmiş 
nüshalarından biri olduğu anlaşılmakta
dır. Tô.ri.l]u Bagdô.d'da nakledildiğine gö
re (ll , 7), 230'da (844 -45) vefat eden is
hak b. Rahüye'nin, talebesi Buharf'nin 
et-Tô.rf.l]u '1-kebfr'ini eline alarak Emir 
Abdullah b. Tahir'e, "Sana bir harika gös
tereyim mi? " dediği, eserin bu tarihten, 
252'de (866) vefat eden ve Bündar diye 
tanınan Muhammed b. Beşşar'a varın
caya kadar (Buhari, ı . 49) birçok değişik 
raviyi ihtiva ettiği dikkate alınırsa BuM
rf'nin hayatının ileri bir safhasına kadar 
eserini devamlı surette yenileyip ikmal 
ettiği anlaşılır. 

Eserleri. 1. el-Cami cu 'ş-safıil:ı* . Buha
rf, halk arasında ŞaJ:ıfh-i Bu.l]ô.rf diye 
şöhret bulan bu eseri 600.000 kadar ha
dis arasından seçerek on altı yılda mey
dana getirdiğini, her bir hadisi (veya ba
bıl yazmadan önce mutlaka boy abctesti 
alarak iki rek'at namaz kıldığını söyle
miştir. Eserini Buhara'da yazmaya başla
mış, çalışmasına Mekke, Medine ve Bas
ra'da devam etmiştir. Yeryüzünde hiçbir 
esere gösterilmeyen bir ihtimama maz
har olan ve İslam dünyasında üzerine 
yüzlerce inceleme ve şerh kaleme alın
mış bulunan el-Cô.micu 'ş-şaJ:ıfh istan
bul, Mısır, Hindistan ve Avrupa'da bir
çok defa basılmıştır. 2. et-Tilrihu'l -ke
bir*. Buharf'nin el-Cô.micu 'ş-şdmJ:ı'ten 
önce yazdığı bu kitap sahasının ilk eser
lerinden biri olup burada ashaptan ken
di şeyhlerine gelinceye kadar 13.000'e 
yakın ravinin güvenilirlik derecesini tes
bit etmiştir. et-Tô.rf.l]u'1-kebfr Haydara
bad 'da Darü' l-maarifi'I-Osmaniyye ta
rafından dört büyük cilt (sekiz cüz) ha
linde basılmıştır (1 361 - !364). Ayrıca Oa
rü'l-kütübi'l-ilmiyye ve Müessesetü'l-kü
tübi's-sekatiyye tarafından eserde ge
çen şahısların ve hadislerin fihristi hazır
latılarak Beyrut'ta iki cilt halinde yayım
lanmıştır ( 14071 1987) . 3. et- Tô.rfl]u'1-ev
sat. et- Tô.rf.l]u 'l-kebfr' in bir muhtasarı 

olduğu aniaşılmakla beraber eserin tam 
olarak günümüze geldiği bilinmemekte
dir. Çok eksik bir nüshası Hindistan'da 
mevcuttur (Bankipür 12/ 32. nr. 687. 56 
va rak). 4. et- Tô.rf.l]u 'ş-şagir. et- Tô.rfl]u'1-
kebfr 'in bir hulasası olup ravileri et- Tô.
rfl]u'1-kebfr'deki gibi alfabetik olarak 
değil vefat tarihlerine göre ele almak
ta ve onlar hakkında diğer eserlerinde 
rastlanmayan bilgiler vermektedir. Eser 
Muhammed ei -Ca'feri tarafından Alla
habad'da 1ı324 . taşbask ı) ve Ahmeda
bad'da (1 325). Mahmud İbrahim Zayed 
tarafından da Kahire'de ( 1396- 13971 1976· 
1977) iki cilt halinde yayımlanmıştır. Bu 
çalışma, Yusuf el- Mar' aş if tarafından 
içindeki hadislerin fihristi yapılarak Bey
rut'ta yeniden basılmıştır (ı 986). s. Ki
tô.bü 'çf.-pu catô. 'rş-şagir. İbrahim ismiy
le başlamakta ve 418 raviyi ihtiva et
mektedir. Buharf'nin daha önce zikredi
len kitaplarına nisbetle oldukça küçük 
hacimli olup alfabetiktir. Eser Agra'da 
(1 323). Allahabad'da (ı32 5l. BOran ed
Danavf'nin tahkikiyle Beyrut'ta (1404 / 
1984), Abdülaziz izzeddin es-Seyrevan ta
rafından el-Mecmilc fi'çl-çlucatô.' ve'1-
metrilkfn adıyla ve Nesai ile Darekutnf'
nin ed-pu catô.' ve'1-metrilkfn adlı eser
leriyle birlikte Beyrut'ta (1405 / ı985) ve 
Mahmud İbrahim Zayed'in tahkikiyle Ne
saf'nin Kitô.bü'çf.-pucatô.' ve'1-metril
kfn 'i ile birlikte yine Beyrut'ta (1406/ 
1986) yayımlanmıştır. 6. Kitô.bü'1-Künô.. 
et- Tô.rfl]u '1-kebir'i tamamlayıcı mahi
yette olan bu eser. isimlerinden çok kün
yeleriyle tanınan 1000 kadar ravi hak
kında kısa bilgiler vermektedir. Kitabın 
sonunda Abdurrahman b. Yahya ei-Mu
allimi el-Yemani'nin eseri tanıtan bir ya
zısı bulunmaktadır. İbn Ebü Hatim er
Razf'nin Beyô.nü l]ata 'i MuJ:ıammed b. 
İsmô. en e1-Bul]ô.rf if Tarf.l]ih adlı ese
riyle birlikte Haydarabad 'da basılmıştır 
(1 360) . 7. et-Tô.rf.l] if ma eriteti ruvô.ti'1-
J:ıadfş ve nakaleti '1-ô.şô.r ve temyfzi şi
~ütihim min çlu catô. 'ihim ve tô.rflji ve
tô.tihim. Bu eser de Buharf'nin diğer ta
rih kitaplarına nisbetle oldukça küçük 
hacimli olup Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'nde bir nüshası bulunmakta
dır (Medine, nr. 524. 18 varak). 8. et- Te
vô.rfl] ve'1-ensô.b. Bazı önemli şahsiyet
ler hakkında bilgiler ihtiva eden eserin 
diğer kitaplarda olduğu gibi belli bir 
metodu yoktur. Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi 'nde bir nüshası mevcuttur 
(lll. Ahmed, nr. 2969, vr. 382• -399b) 9. el
Edebü'l-müfred *. e1-Cô.micu's-şaJ:ıın'
te bulunmayan güzel ahlaka dair bazı 
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hadisleri de ihtiva eden ve 644 bab için
de 1322 hadisi toplayan eser Hindistan'
da ( ı 3 04), Agra'da (ı 3 06), istanbul'da 
(1306. ı309), Kahire'de (1 346, ı 3 49 ) ve 
Muhammed Fuad Abdüıbaki'nin tahki
kiyle yine Kahire'de (1 375 1 ı 955) yayım
lanmıştır. 1 o. Ijalku ef cali'l- cibild*. Kul
ların diğer fiilieri gibi Kur'an'ı telaffuz 
edişlerinin de mahlük olduğunu ortaya 
koymak maksadıyla yazılan eser Muham
med Şemsülhak ei-Azimabadi tarafın
dan Oelhi'de (ı306l. Ali Sami en-Neşşar 
ile Arnmar et-Tali bi tarafından cA~ü 'i
dü 's-se1et adlı eser içinde ( ı 970). daha 
sonra müstakil olarak Beyrut'ta ( 14041 
1984) yayımlanmıştır. 11. Rei'u 'l-yedeyn 
ii 'ş- şa1ô.t. Namazda rüküa va rı rken ve 
rüküdan kalkarken tekbir almanın sün
net olduğuna dair olan eser, Urduca ter
cümesiyle birlikte KalkOta'da (ı 256). Ten
vfrü '1- cayneyn bi- ret ci'l- yedeyn fi'ş
şa1ô.t adıyla Delhi'de (1299). Ijayrü'1-ke-
1ô.m ti'l-~rô. 'ati l]a1te 'I- imam ile bir
likte Kahire'de ( 1320) ve Ahmed eş-Şe
rif tarafından J(urratü'1- 'ayneyn bi
ret'i'1-yedeyn ti'ş-şalô.t adıyla Küveyt'
te (ı 983 ) basılmıştır. 12. Kitô.bü'1-Kırô.'a
ti l]a1fe ~l-imô.m. Ehl-i re'y*in görüşle
rinin aksine farz namazlarda imamla be
raber cemaatin de Kur 'an okumasının 
gerekli olduğunu ileri süren eser, Ijay
rü '1- ke1ô.m ii '1- ~ırô. 'ati .!]alt e '1- imam 
adıyla ve Urduca tercümesiyle birlikte 
Delhi'de ( 1256), Kahire'de (ı 320) ve Bey
rut'ta (ı 985 ) yayımlanmıştır. 

Buharf'nin bunlardan başka el- cA~i
de (et·Teuhid ) (Sezgin, 1, 259), A.l]bô.rü'ş
şıtô.t (Sezgin, a y. ). Kaiaya 'ş-şaJ:ıô.be 

ve't- tô.bi 'in, et-Tetsfrü'1-kebfr (et· Ta· 
ril]u ' l · kebir, VIII , 232, 265 ; Brockelmann, 
lll , ı 79), Kitô.bü'1- 'Atf~ (et· Taril]u'l·kebir, 
Il. 95 , ı69) , e1-Eşribe, el-Hibe, el- Vuh
dô.n (sadece bir hadis rivayet eden saha
bTlere dair). el-Mebsilt, el- 'İJel, el-Fe
va' id, el- İ 'tisô.m, Kttô.bü Ashô.bi 'n
nebi (et· Tarihu 'l·kebir, Il , 60), Esmô. 'ü 's
şaJ:ıô.be, Kitdbü'1-lmô.n (et ·Tiiril]u ' l·k·e· 
bir, Il, ı 58), Birrü '1- vô.lideyn, el- Cô.
mi'u 'ş-şagir, el-Cô.mi'u'1-kebir (el·Ca· 
mi'u 'ş·saJ:ıiJ:ı ' i bu eserden meydana getir
diği düşünülebilir) gibi eserleri bulundu
ğu, hocalarının adlarını yazdığı bir Meş
ye.l]a ' sı olduğu eserlerindeki ifadelerin
den ve kaynaklardan anlaşılmaktadır. 

Buharfnin üç ravi ile Hz. Peygamber'e 
ulaşan rivayetlerini ihtiva eden eş-Şülô.
şiyyat daha sonraları tertip edilmiştir. 
Onun el-Cô.mi'u ·s-şaJ:ıfJ:ı 'teki bazı "ki
tab " ları önce müstakil olarak yazdığım. 
bunları daha sonra yeniden gözden ge-
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çirerek eserine birer bölüm olarak al
dığını tahmin etmek güç değildir. Da
ha çok et-Tdril]u'l -kebir'de görülen eş
Şahih, el-Müsned, el-Müsnedü'l-ke
bir, el-Mul]taşar gibi kitap isimleriyle 
de el - Cdmi'u'ş-şaJ:ıfl:ı'i kastetmiş ol
malıdır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Buharf, et-Tarf!]u ' l-kebfr, ı, 49; II, 60, 95, 
158, 169; lll, ı; VIII, 232, 265; Tirmizi, "Şalat", 
152; Hatfb, Tarfl]u Bagdad, II, 4-34; Nevevf. 
Ma Temessü ileyhi hacetü 'l-karf li-Şaf:ıfl:ıi'l

İmami'l-Bul]arf (nşr. Ali Hasan Ali Abdülha
m!d), Beyrut, ts. (Darü'I-Kütübi'l-ilmiyye); Ze
hebf. A'lamü'n-nübela', XII, 391-471; a.mlf. 
Te?kiretü'l-huffaz, ll, 555; Sübkf. Tabakat, ll, 
213-235; İbn Hacer. Tehzfbü't-Tehzfb, I, 274-
275 ; IX, 47-55; a.mlf., Taglfku ' t-ta'lfk (nşr. 
Said Abdurrahman Müsa el -Kaza kil. Beyrut 
1405/1985, V, 384 -442 ; a.mlf., Hedyü 's-sarf 
(Sa'd), ll, 242, 250-252 ; a.mlf., Fethu'l-barf 
(Hatlb), XIII, 246-247, 261; Keş{ü 'z-zunün, I, 
48-49, 89, 133, 227, 238, 287, 522, 541, 564, 
571, 722; ll, 1087, 1392, 1402, 1420, 1448, 
1449, 1453, 1469, 1471, 1581, 1684; Tokactr. 
Mi{taf:ıu 's-Sahfhayn, İstanbul 1313, s. 5-6; Ser
kfs, Mu 'cem, I, 534-537; Kettanf. er-Risaletü ' l
müstetra{e, s . 41, 46, 49, 53, 61, 86, 98, 121, 
128, 129, 144, 147; Brockelmann. GAL (Ar.), 
lll, 178-179; Sezgin, GAS (Ar.). I, 256-259; Hü
seynf Abdülmecfd Haşim, el-İmam el-Bul]arf: 
muhaddisen ve fakihen, Kahire, ts. (Mısrü'I

Arabiyye)-; Yüsuf ~1-Kettan!, Ruba'iyyatü 'l
İmami'l-Bul]arf, Rahat 1404/ 1984, s. 44-49; 
Abdülganf Abdülhalik, el-İmamü'l-Bul]arf ve 
şahfhuh, Cidde 1405/1985 ; A. J . Arberry. "The 
Teachers of al-Bukhari", /Q (1967). V; XI, nr. 
1·2, s. 34-49; Kasım Kufralı, "Buhari", İA, II, 
771-772; J. Robson, "al-Bukhari", E/2 (Fr.). ı, 

1336-1337; C. Brockelmann- Muhammed Fu
ad Abdülbakf. "el -Bul}ari", DMİ, lll, 419-426; 
Abdülkayyüm. "el-Bul}ari", UDMİ, IV, 120-124. 

li] M. MusTAFA EL-A'zAMf 

Akaid 'e Dair Görüşleri. el -Cdmi 'u 's
saJ:ıfh ile ljalku et' dli'l- 'i bd d adlı ki
taplarının incelenmesinden, ayrıca el 
'Akide (et-Teuhfd). Ahbdrü's-sıfdt, Ki
tdbü'l-!mdn gibi akaide dai~ bazı eser
ler telif etmesinden (Sezgin, ı, 134) anla
şıldığına göre Buharl, ünlü bir muhad
dis olmasının yanı sıra itikadl konular
la da yakından ilgilenerek Selef inancı
na aykırı görüşler ileri süren Cehmiy
ye, Mu'tezile, Havaric ve Şla mezheple
rini tenkit eden, böylece Ehl-i sünnet 
mezhebinin oluşumuna katkıda bulunan 
ilk Sünni alimlerdendir. Ana İslami ilim
lere ilişkin özlü bilgiler ihtiva eden temel 
bir kaynak niteliğindeki el- Cdmf 'u 'ş 

şaJ:ıiJ:ı 'inde "Kitabü't-Tevhld" ("Kitabü't 
Tevl:_ıid ve'r-red 'ale'l-Cehmiyye ve gay
rihim"), "Kitabü'l -Kader", "Kitabü'l-Fiten", 
"Kitabü'I-Tman", "Kitabü Bed'i'I-bali:<" bö-
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lümlerine yer vererek bab başlıklarında 
ilgili ayetlerden başka, görüşlerini tercih 
ettiği ashap ve tabiinin açıklamalarını sı
raladıktan sonra bu hususu hadislerle 
teyit etmesi; diğer "sünen" ve "cami"' 
türü hadis literatüründe yer almayan 
"Kitabü't-Tevt_ıld"de sıfat, zat-sıfat iliş

kisi, esrna-i hüsna, tekvin-mükewen, 
meşlet- irade, rü'yetullah konularına, "Ki
tabü'l- Tman"da imanın tarifi, unsurları, 
iman-amel ve iman-günah münasebe
tine ilişkin konulara girmesi, onun akaid 
problemleriyle yakından ilgilendiğini açık
ça göstermektedir. 

Mihne* devrinin yaşanmasına sebep 
olan Mu'tezile'nin ve dolayısıyla kelam 
ilminin aleyhinde meydana gelen orta
mın tesiriyle olmalıdır ki hemen hemen 
bütün hadis alimleri, Kur'an ve Sünnet'
te bulunmayan veya bunlarda yer almak
la birlikte ayrıntılarına girilmemiş olan 
bir itikadi meselenin münakaşa konusu 
haline getirilmesini bid'at telakki etmiş
lerdir. Buna karşılık Buhari, naslara ay
kırı birtakım inançların ortaya çıkması 
halinde Kur'an ve Sünnet'e uygun olan 
görüş ve inancın belirlenip savunulması 
maksadıyla itikadi problemierin tartışıl
masını gerekli görmüştür. Nitekim ya
şadığı devirde nazik bir mesele haline 
gelen ve yaratılmış bir varlık olan insa
na ait fiilierin bile kadim kabul edilme
sini gerektirecek tarzda yoruma tabi tu
tulan "mes'eletü'l-lafz" (Kur'an'ı telaffuz 
edişin yani Kur'an okumanın mahlük olup 
olmadığı) konusunu hadis alimlerinin şid
detli muhalefetlerine rağmen münakaşa 
etmekten çekinmemiştir (aş. bk.) Ona 
göre bütün dini konularda olduğu gibi 
akaid alanında da hadisler Kur'an ·dan 
sonra ikinci kaynaktır ve müteşabih ayet
lerin gerçeğe uygun olarak te'vil edile
bilmesi için hadislerden faydalanmak za
ruridir. Mu'tezile'nin itikadi konularda 
hataya düşmesinin asıl sebebi hadisiere 
itibar etmemesidir. Hadislerin bir kıs

mını kabul edip bir kısmını reddetmek 
de neticede Kur'an'ı yanlış anlamaya gö
türür. 

Buhari, genel çerçeve itibariyle Selef 
akldesine bağlı olduğu ve kıyası kabul 
etmediği halde naslarda sınırları çizi
len bir akıl yürütmeyi caiz görür (Buha
ri, "i'tişam", 12; a.mlf., ljal~u et'ali 'l-'ibad, 
s. 154) Nitekim akli dengesini kaybet
miş bir sarhoşun sarfettiği sözlerin hu
kuki bir değer taşımadığına hükmetme
si de (SübkT, ll, 222) onun akla verdiği de
ğeri gösteren bir delil kabul edilmelidir. 
Özellikle ljalku et'dli'l- 'ibdd adlı eserin-

de yaptığı nakillerden anlaşıldığına gö
re akaid konularında Abdullah b. Müba
rek, Abdurrahman b. Mehdi, Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam, Fudayl b. iyaz, Süfyan 
b. Uyeyne ve Nuaym b. Hammad'ın gö
rüşlerini benimseyerek onlardan etkilen
miştir. Buharf'nin akaide dair görüşleri
ni şöylece özetlemek mümkündür: 

1. İlahi Sıfatlar. Zat-ı ilahiyyenin isim
leri, sıfatları ve fiilieri vardır. Zatı gibi 
O'ndan ayrılmayan isimleri, sıfatları ve 
fiilieri de kadimdir. Bunların dışında ka
lan her şey yaratılmış olduğundan zat, 
isim, sıfat ve fiil açısından O'na benze
yen hiçbir varlık yoktur (Buhari. "Tevhid", 
42; a.mlf,Jjalku et'ali'l· 'ibad, s. 206) Zi
ra Kur'an-ı Kerim'de Allah, zatına (nefsi
ne) "şey" kavramını nisbet etmiş (ei-En'

am 6/ 19), ilim, sem', basar, kudret, ira
de, kelam gibi sıfatları bulunduğunu bil
dirmiş (mesela bk. en-Nisa 4/ 166; Fatır 
35 / ll; ez-Zariyat 51 / 58). Hz. Peygamber 
ile ashabı da zat, isim ve sıfat kelime
lerini kullanarak bunları Allah' a nisbet 
etmişlerdir. Allah' ın zatında n ayrılma

yan (bain olmayan) sıfatlarının bulunma
sı O'nun yaratıklara benzetilmesini ge
rektirmez; aksine bu sıfatiarın zattan 
nefyedilmesi durumunda teşbih kaçınıl
maz bir şekilde gerçekleşir. Zira bu tak
dirde Allah görme, işitme, konuşma, ya
ratma gibi üstün nitelikleri bulunmayan 
putlara ve diğer cansız varlıklara ben
zetilmiş olur. İlahi isimler yaratıkların 
isimleri gibi sonradan ortaya çıkmış de
ğildir. Çünkü Hz. Peygamber bu isimler
le Allah'a dua etmiş ve istiazede bulun
muştur (Buhar i, "Tevhld", 13; İbn Kay
yim, s. 91). 

Kelam Allah'a ait sıfatlardandır. Zira 
Kur'an'da ve hadislerde Allah'ın Hz. Mü
sa ile konuştuğu, Kur 'an-ı Kerim'in de 
Allah kelamı olduğu ve kelamının niha
yeti bulunmadığı bildirilmekte, ahiret
te de O'nun kullarıyla konuşacağı haber 
verilmektedir. O kendine has bir kelam
la konuşur, kelamını yakında olana da 
uzakta olana da aynı şekilde duyurur, 
fakat onun konuşması başka hiçbir ko
nuşmaya benzemez. Yaratıkların sesi ve 
kelamı ise harflerden oluşmuştur (Bu
hari, "Tevhid", 33, 36. 37, 38; a.mlf, ljal
ku et'ali'l-'ibad, s. 130-133, 146, 192-194) 

Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olup mah
IOk değildir. Zira kelam Allah'ın zatından 
ayrılmayan bir sıfattır. Kur'an'ın Allah 
kelamı olduğu ayet ve hadislerle sabit
tir, ashap ve tabiinin alimleri de bu hu
susta farklı bir görüş beyan etmemiş-


