
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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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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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-
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