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gazel-i müzeyyel, üç tahm1s, kırk dört ta
rih, 355 gazel, iki terciibend, kırk beş kıta, 
yirmi dört rubal, 182 müfred ve beş lu
gazdan meydana gelmektedir. Sadece İs
tanbul kütüphanelerinde otuz sekiz nüsha
sı bulunan divanın sekiz nüsha üzerinden 
karşılaştırmalı bir neşri Turgut Karacan 
tarafından gerçekleştirilmiştir (bk. bibL) 
Eserin İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si'ndeki nüshası (TY, nr. 290 ı) M üstakim
zade hattıyla olup tashih ve ilaveler dola
yısıyla değerli bir yazmadır. Z. Zaferna
me. ll. Süleyman zamanında Avusturya 
seferine çağrılan Kırım Hanı Selim Giray 
adına yazılmıştır. Gazaname ve Selim
name olarak da anılan eserin bazı kay
naklarda Kaçanik ya da Macar seferiyi e il
gili olduğu söylenirse de Selim Giray'ın ka
zandığı Prekop zaferini anlatır. 426 beyit
lik mesnevi Ebüzziya Mehmed Tevfik (İs
tanbul ı299, ı31ı). ayrıca Turgut Karacan 
tarafından incelemeyle birlikte (Sivas 199ı) 
yayımlanmıştır. 3. Edhem ü Hüma. Ya
rım kalmış olan bu mesnevide Belh şeh
rinde sakalık yapan Edhem adındaki gen
cin hükümdarın kızı Hüma'ya olan aşkı an
latılır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de (TY, nr. 290 ı) Sabit külliyatı içinde en 
geniş nüshası yer alır. 4. Derename (Ha

ce Fesad, Söz Ebesi). Müstehcen bir ilişki
yi konu alan 169 beyitlik mesnevide tasvir
ler ve benzetmeler çok kabadır. Mesneviyi 
Turgut Karacan bir broşür halinde yayım
lamıştır (Sivas ı990). S. Berbername. 
Turgut Karacan tarafından neşredilmiş 
(Çevren, XVII/76 [Mart-Nisan]. Priştine 
ı990) doksan sekiz beyitlik bu müsteh
cen mesnevide Ali adında bir berber çıra
ğının aldatılarak bir eğlenceye alet edil
mesi anlatılır. Şairin Amrü-Leys adlı kırk 
üç beyitlik manzumesi Amr b. Leys adlı 
padişahla bir sipahi arasında geçen ilginç 
konuşmaları içerir (Sivas ı990) . Şairin son 
üç mesnevisi divanının yazma nüshaların

da da mevcuttur (İÜ Ktp., TY, nr. 13ı8, 
2901, 3288; TSMK. Hazine, nr. 877, 90ı, 
ı620, Bağdat Köşkü, nr. ı63; Süleymani
ye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 522/ı ). Kaynak
larda Sabit'in bir hadls-i erba!n tercümesi 
ve şerhi yazıp 1120'de (1708) lll. Ahmed' e 
sunduğu belirtilmektedir. 
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Ili! 'TuRGUT KARACAN 

SABiT ei-BÜNANi 
( ·wı .::...ıu ) ~ .. 

Ebu Muhammed Sabit 
b. Eslem el-Basri el-Bünani 

(ö . 127 /744) 

Basralı muhaddis, abid ve zahid. 
L ~ 

Tercih edilen görüşe göre 41 (661) yılın
da Basra'da dünyaya geldi. Sa'd b. Lüey 
b. Galib oğullarından Sa'd'ın annesi Büna
ne'ye nisbet edilen Bünane kabilesinin Bas
ra'da yerleştiği mahallede doğduğu için 
Bünan! diye meşhur olmuştur. Küçük yaş
ta ders halkalarına katılmaya başladı. Ab
dullah b. Mugaffel, Ebu Berze el-Esleml, 
Abdullah b. Zübeyr b. Awam, Abdullah b. 
ömer b. Hattab ve Enes b. Malik başta 
olmak üzere birçok sahabi yanında Ebü'l
Aliye er-Riyahi, Mutarrif b. Abdullah, Ebu 
Osman en-Nehdi ve Ebu Bürde el-Eş'ar! 
gibi pek çok tabilden hadis dinledi. Enes 
b. Malik' e kırk yıl talebelik ve arkadaşlık 
etti. Kendisinden Ata b. Ebu Rebah, Kata
de b. Diame, Humeyd et-Tavli. Ma'mer b. 
Raşid, Şu'be b. Haccac, A'meş. Hammad 
b. Seleme, oğlu Muhammed b. Sabit ve 
daha birçok muhaddis rivayette bulundu. 
Mizz! onun ravisi ve talebesi konumunda 
bulunan 1 OO'den fazla isim saymaktadır 
( Teh?ibü 'i-Kemal, IV, 344-346). 

Tabi'in tabakasının küçükleri arasında 
sayılan Sabit kaynaklarda hüccet, kudve, 
şeyhülislam gibi vasıflarla anılmış, ayrıca 
Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel, İcli, Ebu 
Hatim er-Razı ve Nesaı gibi hadis münek
kitlerince sika, sebt, sadCık ve me'mün te
rimleriyle değerlendirilmiştir. Enes b. Ma
lik'ten rivayet edenler arasında İbn Şiha.b 
ez-Zührl'den sonra en güvenilir iki raviden 
biridir (İbn EbG Hatim, ll, 449). Bazı kay
naklarda Sabit'in hadis rivayeti açısından 
güvenilir olmadığını çağrıştıran nakiller yer 
almaktaysa da yapılan araştırmalar bu bil
gilerin doğru olmadığını ortaya koymakta
dır. İbn Adi, onun hadislerinde görülen za
yıf noktaların kendisinden değil hadislerini 
rivayet eden zayıf ve meçhul ravilerden 

kaynaklandığını söylemekte, güvenilir ra
vilerin rivayet ettiği hadislerinde herhan
gi bir tereddüt bulunmadığını belirtmek
tedir. Yaşadığı dönemde vaaz ve nasihat
leriyle de meşhur olan (kas) Sabit'in, kus
sasın hadisleri yeterince ezberleyip muha
faza edemedikleri şeklindeki anlayıştan 
dolayı hadiste zayıf olabileceği de ileri sü
rülmüştür. Ancak kendisinden en fazla 
hadis rivayet eden ve ondan gelen rivayet
lerde birinci derecede güvenilir kabul edi
len talebesi Hammad b. Seleme, bazı ha
disleri birbirine karıştırarak ve kelimelerin 
yerini değiştirerek hocasının bilgisini sı
namış, Sabit'in bütün değişiklikleri farke
derek tashih ettiğini bildirmiştir (Fesevl. 
ll, 99; İbn EbG HaJim, ll, 449) 

Günlerini genellikle oruçlu geçiren ve 
geceleri çok ibadet eden Sabit için Bekir 
b. Abdullah el-Müzeni, "Devrin ibadete 
en düşkün insanını görmek isteyen Sabit' e 
baksın" demiştir. Sabit namaz ve oruç üze
rinde önemle durmuş, bu iki ibadeti insan 
bedenini canlı tutan et ve kana benzete
rek abid olmanın iki temel vasfı olarak de
ğerlendirmiştir. Enes b. Malik ile karşılaş
tığında elini tutar ve, "Bu el Resülullah'ın 
eline dokunmuştur" diyerek onu öperdi. 
Zühd ve takva esasına dayanan hayat an
layışıyla tasawuf hareketinin öncülerin
den sayılan Sabit el-Bünanl'nin bazı kay
naklarda 123 (741) yılında vefat ettiği nak
ledilmekteyse de oğlu Muhammed' e isnad 
edilen, 127'de (744) seksen altı yaşında ol
duğu halde Basra'da vefat ettiğine dair 
rivayet daha isabetli görünmektedir. Onun 
Muaviye b. Ebu Süfyan'ın hilafeti döne
minde doğduğunu söyleyen Zeheb! de bu 
görüşü tercih etmiştir (A'lamü'n-nübela', 
V, 220, 223). Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de 
ve Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'inde 
yer alan Sabit'ten 250 civarında hadis in
tikal etmiş olup Malik! fakihi ve muhaddis 
Cehdami, bunları Müsnedü ]J.adişi Şa
bit el-Bünani adıyla bir cüzde toplamış 
(DİA, VII, 225), ancak bu cüzün günümü
ze ulaşıp ulaşmadığına dair bir bilgi elde 
edilememiştir. 
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