EBÜ ASlM en-NEBlL
kefaret olmak üzere maharetli kölelerinden birini azat edeceğini söylediği ,
bu asil davranışın Şu ' be 'yi çok memnun
ettiği ve bu sebeple kendisine NebTI denildiği de nakledilir.
Ebu Asım, hadis öğrenmek isteyen
kimsenin pek değerli bir şeyi elde etmeye teşebbüs ettiğini, bu sebeple insanların en hayırlısı olması gerektiğini
söylerdi. Onun bir hadis cüzü bulunduğu kaydedilmektedir (Kettani, s. 86) .
BİBLİYOGRAFYA:
İbn Sa 'd, et-Tabaf!:at, VII, 295 ; Halife b. Hayyat, et- Tabaf!:at (Ömeri), 1, 545 ; Buhar1. et- Tti.·
ril].u 'l·kebir, IV, 336; a.mlf.. et-Tti.ril].u 'ş-şagir,
ll, 324 ; İbn Kuteybe, ei·Ma'arif(Ukkaşe). s. 520;
İbn EbQ Hatim, el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, IV, 463;
Sem'an1, el·Ensab (Barüdi), V, 455-456; Vaküt,
Mu'cemü 'l-üdeba', XII, 15; İbnü"I-Kıft1. İnbti.·
hü 'r·ruvti.t, ll, 91; Mizzi, Tef1?ibü 'l -Kemti.l, XIII,
281·291 ; Zehebi, A'lamü ' n-nübela' , IX, 480 485 ; a.mlf., Te?k iretü 'l-f:ıuf{tiz, 1, 366·367; İbn
Hacer, Tef1?ibü't- Tef1?ib, N , 450-453 ; Kettani,
er-Risti.letü'l-müstetra{e, s. 86; Bedran, Teh?fbü Tti.ril].i Dımaşf!:, VII, 27-29; Ch. Pellat, "Abü
'Aşım al-Nabil", E/ 2 Suppl. (Fr.), s. 18.
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Ebı1 Avane Ya' küb b. İshak
b . İbrahim el- İsferay\'nl
(ö. 316 / 929)
Tanınmış

L

hadis

hafızı.

_j

230 (844-45) yılından sonra doğduğu
rivayet edilmektedir. Aslen Nişaburlu
dur. İsferayin'de oturan bir aileden geldiği için burada doğduğu düşünülebilir.
İlk tahsiline Kur'an okumayı öğrenmek
le başladı . Ardından hadis ve fıkıh ilimlerine yöneldi. Memleketindeki alimlerden faydalandıktan sonra Horasan, Irak,
İran, Şam, Mısır, Mekke, Medine ve Yemen'i dolaştı. Buralarda yıllarca kalarak
tanınmış alimierin derslerine devam etti; hadis ve fıkıh bilgisini geliştirdi. Kendilerinden hadis yazıp fıkıh öğrendiği
hocaları arasında Müslim b. Haccac, Ahmed b. Ezher, Ömer b. Şebbe, Muhammed b. Yahya ez-ZühiT, Ebu Zür'a erRazi ve Ebu Hatim er-Razi gibi alimler
vardır.

Ebu Avane İsferayin'e döndükten sonra burada hadis akutmaya başladı. 292
(904-905) yılında Cürcan'da hadis rivayet ettiği bilinmektedir. İmam Şafifnin
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görüşlerini ve eserlerini İsferayin ·e ilk
getiren odur ve bu eserleri Şafii'nin en
meşhur iki ravisi Rebf b. Süleyman elMuradi ve İsmail b. Yahya ei-Müzenfden
doğrudan rivayet etmesiyle meşhurdur.
Ebu Avane'nin talebeleri arasında tanın
mış muhaddislerden Ebu Ali en-Nisaburi. İbn Adi, Taberani, Ebu Bekir el-İsma
ili, GıtrTfi ve kendi oğlu Ebu Mus'ab Muhammed bulunmaktadır.
Beş defa haccettiği söylenen Ebu Avane ei-İsferayini Zilhicce 316'da (Ocak 929)
İsferayin'de vefat etti. Sonraları mezarı
üzerine bir türbe yapıldı ve burası halkın ziyaretgahı haline geldi.

Eserleri. 1. el-Müsnedü 'l-mu{ırec 'aJc1 kitc1bi Müslim b. el-lfaccc1c. eş-Şa
J:ıiJ:ıu'l-müsned, ŞaJ:ıfJ:ıu Ebi 'Avc1ne,
Müsnedü Ebi 'Avc1ne, Müsta{ırecü Ebi
'Avc1ne adlarıyla da anılan eser, ŞaJ:ıiJ:ı-i
Müslim üzerine düzenlenmiş bir müstahrec*dir. Katib Çelebi bu eseri Mu.{ı
taşarü'l-müsnedi 'ş-şaJ:ıiJ:ı 'alc1 Müslim
adıyla da zikretmektedir (Keş{ü '? · ?unan,
ı. 556) Ebu Avane, kendi isnadlarıyla Şa
J:ıiJ:ı-i Müslim'deki rivayetleri desteklediği bu eserin bölümlerine kısa başlık
lar koymuş, yer yer açıklamalar yapmış,
rivayetlerde yapılan yanlışlıkları göstermeye çalışmıştır. Eserin bir bölümü Müsnedü Ebi 'A vc1ne adıyla yayımlanmıştır
(Haydarabad ı 362 / 1943). Bazı bölümlerinin üzerindeki Mu{ıtaşaru Ebi 'Avc1ne
ibaresi (bk. Millet Ktp ., Feyzullah Efendi,
nr. 508, 509). Ebu Avane'nin bu adı taşı
yan başka bir eseri bulunduğu kanaatini uyandırmıştır. Nitekim Hidiviyye Kütüphanesi'nde Mu{ıtaşaru Ebi 'Avc1ne
ii '1- J:ıadfş adlı diğer bir eserinin daha
mevcut olduğu kaydedilmektedir (Kays
Al-i Kays, 11 / 2, s. 374)
BİBLİYOGRAFYA :

EbQ Avane. Müsned, Haydarabad 1362/ 1943Beyrut, ts. (Darü'I- Ma'ri fe); Sehmi. Tti.rf!)u Cürcan, Beyrut 1401 / 1981 , s. 490; İbn Hallikan,
Ve{eyat, VI , 393-394 ; Zehebi, A'lamü"n -nübela', XIV, 417-422; a.mlf., Te?kiretü' l · huf{tiz, lll ,
779-780; Sübki, Tabaf!:at, lll, 487-488; Keş{ü'?·
?Unün, 1, 556; ll, 1075, 1671 , 1679, 1685 ; ibnü'l-imad, Şe?erat, ll, 274 ; SüyOti, Tabaf!:atü'lf:ıuffii? (Ömer), s. 327 ; Hediyyetü 'l· 'ari{in, ll,
544 ; Kettani, er-Risaletü 'l -müstetrafe, s. 27 ;
Zirikli, el-A'lam (Fethullah), VIII , 196; Kehhale.
Mu' cemü'l -mü 'elli{in, XIII, 242 ; Kays Al-i Kays,
el-iraniyyün, ll / 2, s. 374; Sezgin, GAS,I, 174 ;
Ramazan Şeşen, Fihrisü mal].tütati Mektebeti
Köprülü, İstanbul1406 / 1986 , 1, 209 -211 ; J. A.
Wakin, "Abü 'Awiina", Elr., ı , 260.
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Ebı1 Avane
Vaddah b. Abdillah el- Vasıtı
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92 (71 0-11) yılında doğdu. Asi en CürAilesi Cürcan'ın fethi sırasında
(22 / 642-43) esir edildiğinden Ebu Avane köle olarak dünyaya geldi. Efendisi
Yezid b. Ata el- Yeşküri kumaş ticaretiyle uğraştığı için onun dükkanında tezgahtarlık yaptı. Zayıf bir muhaddis olan
Yezid b. Ata, Ebu Avane'nin hadise ilgi
duyduğunu görüp kendisine izin vermesi üzerine hadis tahsiline başladı. Hasan-ı
Basri ve İbn Sirin'i görmekle beraber onlara talebe olamadı. Katade b. Diame,
Amr b. Dinar, Mansur b. Mu'temir, Asım
ei-Ahvel ve A'meş gibi muhaddislerden
hadis rivayet ederek devrin ileri gelen
muhaddisleri arasında yer aldı. Kendisinden Abdullah b. Mübarek, Ebu Davud
et-Tayalisi, Abdurrahman b. Mehdi, Affan b. Müslim ve Said b. Mansur gibi tanınmış muhaddisler rivayette bulundular. Daha yaşlı olmasına rağmen Hişam
ed-Destüvai de (ö . ı 53 / 770) ondan hadis rivayet etti. İlk zamanlar Vasıt'ta yaşayan Ebu Avane, herhalde hürriyetine
kavuştuktan sonra Basra'ya giderek oraya yerleşti.
Ebu Avane'nin kölelikten azat edilmesi ilgi çekici bir şekilde olmuştur. Efendisinin dükkanında bulunduğu bir sıra
da içeri giren b,i r fakir Ebu Avane'den 2
dirhem istedi. Parayı aldıktan sonra da
kendisine bir iyilik edeceğini söyleyerek
çıkıp gitti. Ardından şehrin ileri gelenlerini dolaşarak Yezid b. Ata'nın kutlanacak bir iş yaptığını , alim kölesi Ebu Avane'yi azat ettiğini söyledi. Bu davranışı
sebebiyle kendisini tebrike gelenlere haberin asılsız olduğunu söyleyemeyen Yezfd b. Ata kölesini azat etmek zorunda
kaldı. İbn Hibban ise bu olayın bir hac
mevsiminde Müzdelife dönüşü meydana geldiğini, Yezfd b. Ata 'dan istediği
yardımı göremeyen fakir bir hemşehri 
sinin ondan bu şekilde intikam aldığını
kaydetmektedir.
Yahya b. Main. Ebu Avane'nin okumayı bilmekle beraber yazı yazamadığını .
rivayet ettiği hadisleri başkalarına yazdırıp ezberlediğini söylemektedir. Şu ' be
b. Haccac, Affan b. Müslim ve Ahmed b.
Hanbel'in belirttiklerine göre Ebu Avane elindeki kitaplardan rivayet ettiğincanlıdır.

