BUHAR[, Muhammed b. İsmail
Fıkı h İlınindeki Yeri. Büyük bir hadis
imamı

olarak şöhret bulan Buhar! aynı
zamanda bir fakihtir. Ancak hadis ilmindeki yüksek seviyesi sebebiyle bu yönü
ikinci planda kalmıştır. Hayatı ve ilmi
şahsiyetinden bahseden tabakat kitaplarında kendisinin "fakihlerin efendisi ",
"bu ümmetin fakihi" ve "AIIah'ın yarattığı kullar içerisinde en fakih olanı" diye
nitelendirildiği nakledilir. Bazı müellifler ise mukayese yolu ile bir değerlen
dirme yaparak Buhari'yi. hocaları Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Rahuye'den
daha fakih sayarlar (İbn Hacer. Hedyü 's·
sarf, ll, 237). İbn Kuteybe de kendisine
fetva soran bir adamı Buharl'ye gönderirken ona , "İşte Ahmed b. Hanbel. İb
nü'I-Medlni ve İshak b. Rahuye. Allah
bu üçünü de sana gönderdi" diyerek Buhari'ye danışmakla bu üç alime danış
mış sayıtaeağına işaret etmiş, onun fı
kıh ilmindeki bilgi ve kabiliyetinin seviyesini dile getirmiştir (Sübki. ll, 22 2; ibn
Hacer. a.g.e., ll, 236)
Buhari fıkıh ilmindeki bu üstün mevkii sebebiyle dört mezhebin mensupları
tarafından sahiplenilmiştir . Hanbeli fakihlerinden İbn Ebu Ya'la onu Hanbeli
fakihlerin birinci tabakasından . Taeeddin es - Sübkf ise Şafif . fakihlerin ikinci
tabakasından saymaktadır. Abdullah b.
Yusuf. Said b. Anber ve İbn Bükeyr'den
el-Muvatta,ı rivayet ettiği için Buharf
Malikller'ce kendi mezheplerine mensup
kabul edildiği gibi, Hanefi fakihi İshak
b. Rahuye'den ders almış olması sebebiyle de Hanefiler tarafından kendi mezheplerine bağlı olduğu ileri sürülmüştür.
Ancak onun birçok meselede İmam Şa
fil'ye muvafakat etmesi, Şafii mezhebine mensup olarak şöhret bulmasına sebep olmuştu r. Fakat Keşmlrf ile bir grup
hadis ve fı kıh alimine göre Buhar! ne belli bir mezhebe intisap eden mukallid, ne
de herhangi bir mezhebin sınırları içinde ictihadda bulunan "mezhepte müctehid "dir. Eğer fıkıh "şer'l-ameli hükümleri tafsill delillerinden istinbat ederek
bilmek" ise Buhar! bu tarife göre tam
bir fakih ve bir ,;mutlak müctehid "dir.
Zira Kitap ve Sünnet'e en geniş çerçevede va kıf olmuş ve hükümleri doğru
dan o kaynaklardan elde etmiştir. Sahabe. tabiln ve daha sonra gelen müctehid imamların görüşlerine vakıf olması
da onu bu hususta daha güçlü kılmıştır.
el-Cami 'u·s-saN~ 'indeki bab başlıkla
rını tesbit ederken herhangi bir mezhe-

be

bağlı kalmamış , yalnızca naklettiği

nasları

dikkate alarak hüküm çıkarmış
tır. Ayrıca Ebu Hanife'ye muvafakat ettiği yerler, Şafii'ye muvafakat ettiklerinden daha az değildir (Keşmlrl , I, 58).
Mesela Buhar!, abdesti sadece iki çıkış
mahallinden çıkan şeylerin bozduğunu
kabul ederek tenasül organına veya kadına dokunmak sebebiyle abdest almanın vacip olmadığını söylemiş (Buhari,
"Vudıl, ", 36), böylece Ebu Hanife'ye muvafakat ederken Şafii'den ayrılmıstır. Buna karş ılık başkasının cariyesini gaspedenle ilgili olarak verdiği hükümle Ebu
Hanife'nin kanaatine ters düşmüştür
(Buhar!, "Hiyel" 9; k rş . Kasa ni, VII , 152).
öte yandan İbrahim en-Nehal'den hayız
lı kadının . İbn Abbas'tan da cünüp kimsenin Kur'an okumasında bir mahzur olmadığını naklederken cünübün kıraati
ne cevaz vermekte ve bu fetvasıyla da
fak.ihlerin büyük çoğunluğuna muhale. fet etmektedir (Buharf, " Hayız" , 7; İ bn
Hacer. FetJ:ıu'l- ba rf, II, 220) . Şu kadar var
ki Şafii' de görüldüğü üzere delillerden
ahkam çı karmak için esas teşkil edecek
herhangi bir usul ka id esi Buhari' den
nakledilmemiştir. Bu noktadan hareketle onun mutlak müctehid değil ancak
mezhepte riıücteh i d olduğunu söylemek
ilk bakışta mümkün gibi görünürse de
aslında doğ ru değildir. Çünkü bu ölçü
doğru kabul edilecek olursa, Takıyyüd
din Abdülganl'nin de belirttiği gibi. İmam
Malik ile Ebu Hanife'nin de mutlak müctehid sayılmaması gerekir (Hüseynl Abdülmecld H aşim , s. 169).
Bütün alimler, Buhari'nin telif ettiği
eserler ve verdiği fetvalar yoluyla büyük
bir fı khl miras bıraktığı hususunda ittifak etmişlerdir. Söz konusu eserleri içinde en önde gelenin el -Cami 'u'ş-şa~i~
old uğu bilinmektedir. Bu eser ba ş lı başına bir fı kıh ve fetva hazinesi olarak nitelendirilmektedir. Özellikle Buhar! tarafından konulan bab başlıkları fıkhl görüşlerini yansıtması bakımından apayrı

bir önem taşır. Bu sebeple, "Buhari'nin
bab başlıklarındadır" denilmiştir.

fıkhı

İbn Hacer'in tesbit ve değerlendirme
sine göre Buhar!, ŞaNh 'inde fıkhl bilgi
ve incelikierin bulunmasına özen göstermiş , bundan dol ayı rivayet ettiği naslardan birçok hüküm çıkarmış ve bu
hükümleri ilgili kitabın (ana bölümün )
muhtelif babları arasına uygun bir şe
kilde serpiştirmiştir. Bunu yaparken gerekli yerlerde ahkam ayetlerini zikret-

meyi de ihmal

etmemiştir. Aslında

el-

Cami ' u ·ş - şa~fh'i telif ederken Buha-

ri'nin takip ettiği hedef. koyduğu prensipler çerçevesinde hadis nakletmenin
yanında bunlardan ve ilgili ayetlerden
hükümler çıkarmak olmuştu. Bu sebepledir ki birçok babda rivayet ettiği hadislerin isnadını başka yerde verm i ş olduğundan tekrar kaydetmeyerek yalnızca Hz. Peygamber'den nakilde bulunan kimsenin adını ve hadisin ilgili kıs
mını zikretmekle yetinmiştir. Bu ve benzeri durumlarda Buhari' nin esas amacı.
bab başlığı olarak ele aldığı mesele için
bir delil getirmek olmuş ve zaten malum olan bu hadisiere yalnızca işarette
bulunmakla yetinmiştir. Bazan bir babda sadece bir hadis kaydedilmesinin, bazan da konu ile ilgili olarak hadis bulunmayıp onun yerine bir Kur'an ayeti zikredilmesinin sebebi budur (mesela bk .
Buhari, "Mezdlim" 6, 7). Böyle durumlarda Buhari'nin, bab başlığı şeklinde ortaya koyduğu hükmün delilinin hadis değil Kur'an olduğunu belirtmek istediği
anlaşılmaktadır. Hatta bazan da bab
başlığının altında hiçbir şey kaydedilmemiştir (mesela bk. Buhari, "Mükateb", ı.
"Cih&d", 174).
Buhari'nin el-Cami'u ·ş- şaN}ı'ine koybab başlıklarının hem muhaddisler hem de fakihler için taşıdığı önem
dolayısıyla bu eser üzerine yapılan şerh
lerde konu itina ile işlendiği gibi aynı
mevzuda müstakil eserler de kaleme
alınmıştır. İbn Hacer ei -Askalani'ye ait
Fe0u 'J-bclri ile onun mukaddimesi mahiyetinde olan Hedyü's-sari bu hususta ilk hatırianacak kaynaklardır. Hadis
ve fıkıh alanında otorite kabul edilen Hanefi alimi Bedreddin ei-Ayni'ye ait 'Umdetü'l-kiirf'de ise özellikle bab başlık
Ia rı ile ilgili fı khl konular derinlemesine
ince l enm i ş, gerekli yerlerde birçok mesele tartışmaya açılmıştır. Şehabeddin
el- Kastallani İrşadü's-sari adlı şerhinde,
Muhammed Enver ei-Keşmlri de Feyiü'lbdrf'de aynı metodu takip etmişlerdir
(bu konuda telif edilen müstakil eserler
için bk. el -CAMİ U ' s- SAHIH ) .
duğu

İbn Hacer'e göre Buharl'nin fıkıh alakudreti sadece bab başlıkların
da değil aynı zamanda babların düzenlenmesinde de görülmektedir. Hacası
Ebu Hafs ömer b. Raslan el-Bulkfnl'nin
bu konudaki görüşlerini nakleden İbn
Hacer (Hedyü 's -sarf, II, 224 -22 7), bu üslup ve metottan etkitenmiş olarak Fetnındaki
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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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İftiharüdd!n Tahir b. Ahmed
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b. Abdirreş!d el-Buhar!
(ö. 542 / 1147)

L

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.

L
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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,

