
BÜLDANiYYE 

tanımadıkları bir muhaddisten nakledi
len rivayetlere o kadar güvenmiyordu. 
Ancak hadis öğrenmek için yapılan yol
culukların zamanla çoğalması ire yay
gınlaşması, bölgelere göre birbirinden 
farklı hadislerin rivayet edilmesini orta
dan kaldırmış oldu. 

Muhaddislerin, sözü edilen ilk devir
lerde hadis tahsil ederken elde ettikleri 
rivayetleri bazan bu hadisleri öğrendik
leri beldelere göre tasnif ederek mey
dana getirdikleri "Büldaniyye" türünden 
hadis mecmualarına, İbn Asakir (ö . 571 / 
1176) ve Ebü Tahir es-Silefi'nin (ö . 576/ 
1180) el-Büldô.niyye adıyla tanınan kırk 
hadis mecmuaları (Brockelmann, GAL, 1, 
404, 450) ile Hasan b. Muhammed b. Mu
hammed ei-Bekrfnin (ö 656/ 1258) ha
dis tahsili için gittiği beldelerin kırk ta
nesinden derlediği, kırk tabirnin kırk sa
habfden rivayet ettiği kırk hadisi ihtiva 
eden Kitô.bü 'l-Büldô.niyye'si örnek ola
rak zikredilebilir. 
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Iii ABDULLAH AYD!NLI 

BÜLEYTİ 

(bk. BEIATİ). 

BÜNAN b. MUHAMMED 
( ...,... !)! .:ı~ ) 

Ebü'l-Hasen Büm1n b. 
Muhammed el-Hammal 

(ö. 316/928) 

Mısırlı zAhid ve sufi. 

_j 

ı 

_j 

Aslen Vasıtlıdır. Bir süre Bağdat'ta ha- · 
dis dersi aldıktan .sonra gidip yerleştiği 
Mısır'da vefat etti. Kuşeyri: Miina doğ
ruluk üzere hareket eden, "emir bi'l
ma'rüf" ilkesini uygulayan Bünan'a Ham
mal lakabının bir kadın tarafından veril
diğini söyler. Bünan'ın azığını sırtına yük
lenmiş bir halde hacca gitmekte oldu-

. ğunu gören bu kadın ona, "Allah'a te
ve_kkülün yok mu, yoksa sen hamai mı
sın?" diye sormuş, bu olaydan sonra 
"hammal" onun lakabı olmuştur. 
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Cüneyd-i Bağdildi'nin sohbetine de
vam eden, İbrahim el-Hawas'la tanışan 
Bünan, meşhur süfllerden Ebü Said el- . 
Harraz' ın (ö. 2771 890) çağdaşı idi. Baş
ta Sülemf olmak üzere bazı süfi müel
lifler Bünan'ı Ebü'l-Hüseyin en-Nürfnin 
üstadı olarak kabul ederler. Sülemf, 
Ebü'l-Hasan Bünan b. Muhammed ile 
aynı tarihte ve aynı yerde vefat eden 
Ebü'l-Hüseyin b. Bünan'ı Ebü Said ei
Harraz'ın müridi olarak gösterir (Jaba· 
~at, s. 389). Süyütr bu ikisini aynı şahıs 
sayar. Cami ise Mısırlı Bünan b. Abdul
lah adlı başka bir mutasawıftan bahse
der. Ancak Süyütf'nin de belirttiği gibi 
muhtemelen bir tek Bünan vardır, o da 
Ebü Said el-Harraz' ın mürididir. 

Bünan rızkı teminat altında görme
yi, emirleri yerine getirmeyi, Hakk'a sa
rılıp iki cihandan yüz çevirmeyi süffle
rin en yüce hallerinden kabul eder. Ona 
göre sebepleri dikkate alma, sebeple
rin sebebini {AIIah'ı) dikkate almamaya 
yol açar; buna karşılık sebepleri hiçbir 
şekilde dikkate almamak da insanı ba
tı! işlere sevkeder. Bünan burada te
vekkül ile tedbir fikrini bağdaştırmaya 
çalışmakta, sebeplerin ilahlaştırılması

na da terkedilmesine de karşı çıkmak
tadır. 

Bünan'a göre hal*ine hakim olan ve
ya sevgisini gizleyen gerçek sevgi mer
tebesine ulaşmamıştır. Sevgilisi uğrun
da her türlü sıkıntıya katianınayı göze 
almayan, başka kimselerin nimetlerden 
aldıkları zevk kadar sevgi yolunda çeki
len eziyetlerden zevk almayan sevgiden 
bahsedemez. İnsan kulluğunu rabbine 
tahsis ederse o da inayetini insana tah
sis eder. Şu halde her şey insanın elin
dedir. 

Bünan, bir rivayete göre hıristiyan ve
zir Humareveyh'in at üstünde şehirde 
dölaşmasını İslam esaslarına aykırı bu
lup onu bu davranıştan menettiği için, 
diğer bir rivayete göre ise İbn Tolun'a 
nasihatte bulunduğu için parçalanmak 
üzere arslanın önüne atılmış, ancak ars
lan ona dokunmamıştı. 

Haramdan kaçar gibi riyadan kaçma
yı öğütleyen Bünan kalbine gelen bir cez
benin ~esiriyle yüzüstü yere düşmüş ve 
ruhun~ teslim etmişti. Cenaze narnazına 

. kalabalık bir cemaat katılmış ve Kahire'
nin Mukartarn dağındaki Karafe Kabris
tanı'na defnedilmiştir. 

Tasawuf tarihinde Hammal lakabıyla 
meşhur olan iki süfi daha vardır. Ebü 
Nuaym lfilyetü 'l-evliyô'da Eyyüb el
Hammal'den, Cami de Nefehôtü 'l-üns '-

te İshak el- Hammal adında bir süfiden 
bahseder. 
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Ebu Bekr Muhammed b. Beşşar b. 
Osman el-Abdi el-Basri 

(ö. 252 / 866) 

Basralı tanınmış muhaddis. 
_j 

"Değerli şeyleri saklayan, çok hadis ez
berleyen kimse" anlamında Bündar la
kabıyla tanınan Muhammed b. Beşşar 
167'de (783) Basra'da doğdu. Kur'an-ı 

Kerfm'i ezberledikten sonra Basralı muc 
haddislerin rivayet ettiği bütün hadisle
ri öğrendi. Daha sonra hadis tahsili için 
seyahate çıkmak istediyse de annesi ra
zı olmadığı için memleketinden ayrıla
madı. Bu arzusu ancak annesi vefat et
tikten sonra gerçekleşti. Başta Mu'temir 
b. Süleyman, Abdurrahman b. Mehdi, Ve
kıN b. Cerrah, Ebü Davüd et-Tayalisf. Ye
zfd b. Harun olmak üzere zamanın en 
meşhur muhaddislerindeo hadis oku
du. Yirmi yıl Yahya b. Said ei-Kattan'ın 
hadis meclislerine devam etti. 

Yazılan hadisleri ezberleme geleneği
ni devam ettiren Bündar henüz on se
kiz yaşlarında iken ona müracaat eden
lere hadis rivayet etmeye başladı. Bas
ra'da çoğu aynı zamanda hacası olan ta
nınmış muhaddisler dururken orada ha
dis rivayet etmeyi şeyhlerine saygısızlık 
kabul ettiği için hadis öğrenmek üzere 
kendisine başvuranları şehir dışındaki 

hurmalığına götürür. onlara hurma ik
ram ettikten sonra hadis rivayet eder
di. Bündar'dan rivayette bulunanlar ara
sında Kütüb-i Sitte müellifleriyle İbn 
Huzeyme, Ebü Hatim er-Razi, Ebü Zür'a 
er- Razı. Baki b. Mahled gibi tanınmış 
muhaddisleri saymak mümkündür. Alt
mış yedi yıl boyunca Basra ' da ve Bağ
dat'ta hadis rivayet ettiği için ondan beş 
ayrı tabakaya mensup muhaddisler fay
dalanma imkanı bulmuşlardır. 



İbn Huzeyme'nin, zamanındaki muhad
dislerin imamı diye övdüğü Bündar, ha
disin altın çağı olarak bilinen hicri üçün
cü asrın en büyük muhaddislerinden bi
ridir. Cerh ve ta'dil imaıniarına göre si
ka*dır. Rivayet ettiği hadisiere mute
ber ve güvenilir hadis kaynakları yer ver
miştir. Nitekim Buhari el-Ciimi'u's-şa
J:ıih 'inde Bündar'ın 205 hadisini rivayet 
ettiği gibi ondan bir de mük;Uebe* yo
luyla elde ettiği bir hadisi nakletmiştir. 
Müslim de el-Ciimi'u'ş-şafıifı ' inde onun 
460 hadisine yer vermiştir. Ebü Davüd 
ise Bündar'dan pek çok hadis yazdığım 
söylemiştir. 

Amr b. Ali ei-Fellas, Bündar'ın Yahya 
b. Said ei-Kattan'dan olan rivayetlerin
de yalan söylediğini ileri sürmüşse de 
sebebi zikredilmeyen cerh makbul sa
yılmadığından bu görüşe itibar edilme
miştir. ' zehebi, Bündar'm çok doğru ve 
güvenilir bir alim olduğunu bildikleri için 
İslam alimlerinin Fellas'ı9. bu görüşüne 
değer vermediklerini söylemiştir. İbn Ha
cer' e gÖre ise Bündar' ın pazı rivayetle
rinde hata varsa da bunları kasten yap
mamıştır. 

Bündar'ın rivayet ettiği hadislerin bir 
bölümünü ihtiva eden küçük bir mec
mua Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (Mecmua 72 / 10, vr. 121 "-129"). 

derslerini takip etmeye başladı. Kelam 
konusundaki fikirleriyle dikkati çekti. 
Babasıyla birlikte ticaret için Bağdat'a 
gittiğinde burada meşhur süfi Şibli ile 
tanıştı. Tesirinde kaldığı Şibli'nin emriy
le malını mülkünü terkederek kendini 
tasawufa verdi ve onun takdir ve güve
nini kazandı . Bu arada Ebü Ca'fer ei
Haddad'dan da faydalandı. Süfilerin bir
takım fikirlerini tenkit eden müridi İbn 
Hafif'in çeşitli görüşlerini. özellikle ba
zan kalbe gelen gaflet konusundaki açık

lamasını reddetti (Safedi, X, 292). Ömrü
nün büyük bir kısmını geçirdiği Şiraz ci
varındaki Errecan kasabasında vefat etti. 

Bündar tasawufi hakikatleri iyi bilen 
ve mükemmel bir biçimde ifade eden 
bir süfi olarak tanınır. Gaybet* halini hu
zur haline tercih eder. Genel olarak süfi
lerin tevhid (vahdaniyyet) konusunda bir
leştiklerini, ancak mücahede ve müka
şefe yoluyla ona nasıl erişiieceği husu
sunda ayrıldıklarını söyler. Bündar'a gö
re her süfi kendisinde zuhur eden hale 
göre bir isim alır. Mesela ibadetine düş
kün olana abid. dünyadan el etek çeke
ne zahid, hiçbir şeye sahip olmayana fa
kir. Allah'a güveni esas alana mütevek
kil, fena *yı esas alana tani. sevgiyi esas 
alana aşık denir. Bu hallerden hepsi bel
li bir süfide toplanabilir. Bu durumda 
ona bu hallerin tamamını kapsayan bir 
isim verilir (bk. Sülemi, s. 469). 

Bündar, uzun yıllar Basra ve Bağdat' - . 

ta hadis rivayet ettikten sonra seksen 
beş yaşlarında iken vefat etmiştir. "Hak ile olma hali cem', Hak için olma 

,· hali tefi-ika"dır diyen Bündar'a göre dün
yaya yönelen hırs ateşiyle ahirete yöne-
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BÜNDAR b. HÜSEYiN 

( .:r.:---JI ıY. )~ ) 

Ebü'I -Hüseyn Bündar b. 
ei-Hüseyn eş-Ş!raz! 

(ö. 353/964) . 

ilk dönem suftlerinden. 

Şiraz'da doğdu. Ticaretle uğraşan bir 
ailenin oğludur. Bündar bir yandan tica
retle meşgul olurken diğer yandan Eş'a
ri kelamı ile ilgilendi ve imam Eş'ari'nin 

. len korku ateşiyle, Hakk'a yönelen ise 
tevhid nuru ile yanar ve değer biçilmez 
bir mücevher haline gelir. Hak yolunda 
her şeyi terketmeyen bütünü ile hakika
te yani Hakk'a ulaşamaz. Onun için Bün
dar salikin bütün dikkatini Hak'ta top
lamasını ister. Tam anlamıyla mevlası 

kıblesi olmayanın namazının sahih olma
yacağını söyler. 

Bündar'a göre tasawuf ahde vefa et
mektir. Salik diliyle verdiği sözlere bağlı 
kaldığı gibi niyetlerine de bağlı kalmalı
dır. Bündar süfi ile mutasawıf arasında 
fark görür. Süfi Hak tarafından seçilen, 
dost edinilen. nefsinden uzaklaştırılan 

ve benlik davası ile hareket etmekten 
alıkonu]arıwkİmsedir. Mutasawıf ise nef
si ile uğraşan, içinde dünya arzusu ol
duğu halde zahidliğe özenendir. Bündar 
süfi kelimesinin kökü konusunda bu gö
rÜŞüne uygun bir açıklama yapar. Ona 
göre süfi kelimesi safa ( i!L., ) fiilinin meç
hulü olup "Hak tarafından dost edinildi" 
anlamına gelmektedir (Sülemi, s. 468; 

BÜNDAR! 

Münavi, Il , 23). Süfi kelimesindeki her 
harfin üç manası vardır. Mesela "sad" 
harfi sadakate. sabra ve safaya delalet 
eder. Salik nefsine düşman olmamalı, 

onu sahibine bırakmalıdır. Kul öyle bir 
mertebeye ulaşır ki nefsine düşman ol
maz. Zira onu kendi mülkü olarak değil 
Allah'ın mülkü olarak görür. Güzel sesi 
ilahi bir hikmet olarak kabul eden Bün
dar nefis (tab'), hal ve Hak ile olmak üze
re sernam üç şeklinden bahseder ve mü
sikiden haz almayanların his yönünden 
eksik olduklarını söyler. Bündar'ın bu gö
rüşleri Melamet ehlinden çok Iraklı sü
filerin görüşlerine yakındır. 
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BÜNDARİ 
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Kıvamüdd!n Ebu İbrahim ei-Feth b. Al! 
b. Muhammed ei-Bündar\' ei-İsfahan\' 

(ö. 643 / 1245) 

Eyyubiler devrinde yetişen 
meşhur edip ve tarihçi. 

_j 

S86'da (1190) isfahan'da doğdu ve 
gençlik yıllarını orada geçirdi. 1217' de 
Suriye'ye giderek Dımaşk'a yerleşti. Bir 
süre Eyyübiler'in hizmetinde katip ola
rak görev yaptı ve 7 Rebfülewel 643'te 
(2 Ağustos 1245) Dımaşk'ta öldü. Hayatı 
hakkında daha fazla bilgi yoktur. 

Eserleri. BOndari'nin biri telif, ikisi ih
tisar, biri de tercüme olmak üzere dört 
eseri vardır. 1. 'f:eylü Tiiril]i Bagdiid. Ha
tib ei-Bağdadi'nin (ö 463/ 1071) Tari
.!Ju Bagdad adlı eserine yazdığı zeyildir. 
Brockelmann (GAL Suppl., ı. 554) onun 
bu zeyil dışında Tiiril]u Bagdiid adlı baş
ka bir eserinden daha bahsederse de iki
sinin aynı eser olduğu ve Brockelmann'ın 
yanıldığı kabul edilmektedir (yazma nüs
hası: Paris Bibliotheque Nationale, Arap 
6152) 2. Sene 'l-Ber~·ş-Şiimi. imildüd
din Katib ei-İsfahani'nin Musul Atabegi 
Nüreddin Mahmud b. Zengi ile Selahad
din-i Eyyübi devri hakkında yazdığı, 562-
589 ( 11 66-1193) yılları arasındaki olay-

489 


