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söz ve haberlerini rivayet etmiştir.
da bulunan Ebü't- Tufeyl'in
şiirlerinden elli beyit el-Eganf'de (XV.
148-156). İbnü'l- Eş'as'la beraber öldürülen oğlu Tufeyl için söylediği bir mersiye de muhtelif kitaplarda bulunmak-
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Ebü't-Tufeyl Amir b. Vasile
b. Abdiilah el-Leysl
(ö. 100/718-19)
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En son vefat eden sahabi.
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Uhud Gazvesi'nin cereyan ettiği yıl doğ
du (3 / 625). Bazı kaynaklarda adının Amr
olduğu zikredilmekteyse de doğrusu
Amir'dir. Beni Kinane'ye mensup olduğu için Kinani nisbesiyle de anılır. Hz.
Peygamber'den başka dört halifeden,
ayrıca Muaz b. Cebel, Huzeyfe b. Yeman,
Abdullah b. Mes'Qd ve İbn Abbas gibi saha bilerden rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Katade b. Diame, Zühri, Amr
b. Dinar gibi tabiiler hadis rivayet etmişlerdir. Hayatının sekiz yılını Hz. Peygamber devrinde geçirdiğini söylemiş,
ResOl-i Ekrem'i veda haccında Kabe'yi
tavaf ederken gördüğünü bizzat belirtmiştir (Müslim, "Hac", 257) . Hz. Ali'ye yakınlığı ile bilinen Ebü't-Tufeyl yaptığı savaşlarda onun yanında yer almış, Hz.
Ali'nin vefatından sonra Mekke'ye giderek hayatının sonuna kadar orada kalmıştır. Anlaşıldığına göre Muaviye döneminde bir görevle onun yanına gitmiş,
huzurda bulunan bazı kimselerin Hz. Ali
ile yaptıkları savaşlarda Ebü't- Tufeyl'in
kendilerine kılıcı ve diliyle çok zarar verdiğini hatırlatmaları üzerine her birine
hakettiği cevabı vermiştir. Muaviye kendisine Hz. Ali'ye duyduğu özlernin derecesini sormuş, o da, "Hz. Musa'nın annesi Musa'yı Nil'e bıraktıktan sonra onu
nasıl özlediyse ben de o haldeyim, belki
ondan da çok hasret çekiyorum" demiş
tir. Hz. Hüseyin'in kanını yerde bırak
mamak için Emeviler'e karşı açılan savaşlarda Muhtar es-Sekafi ile ön planda
yer almıştır. Onun öldürülmesinin (67 1
687) ardından tarih sahnesinde görülmediği, ancak daha sonra İbnü'I-Eş'as'la
birlikte yine Emeviler' e karşı harekete
geçtiği söylenmektedir.
Ömer b. Abdülaziz devrine kadar yaşayan Ebü 't-Tufeyl 100 (718- 19) yılında
Mekke'de vefat etti ; böylece bütün ashap arasında en son vefat eden sahabi
olarak tanındı. Bu tarih 102, 104, 107,
108, 11 O olarak da zikredilmiştir.
Ebü't-Tufeyl'in Kütüb-i Sitte 'nin her
birinde rivayetleri bulunmakta, on beş
rivayeti de Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde yer almaktadır. Hz. Peygamber'in sekiz (veya yirmi beş) kadar hadisini ve söylendiğine göre Hz. Ali'nin çe-
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yan kişidir (ibnü'J-vakt)" diyerek kendisine Ebü'I-Vakt künyesini vermiştir. Daha sonra yirmi yıl boyunca Abdullah eiEnsari'nin sohbetinde bulunan Ebü'lVakt onun en kıymetli müridi olmuştur.
Babası hadis meclislerine giderken oğ
tadır.
lunu da sırtına alıp götürürdü. Henüz
yedi yaşında iken Abdurrahman b. MuHz. Ali'ye yakınlığı sebebiyle "Şii" diye
hammed ed-Davüdi'den Şal)il}-i Bul].ô.de anılan Ebü't-Tufeyl, Hz. Ali'yi daha
ri ile Darimi'nin es-Sünen'ini ve Abd b.
çok sevmekle beraber Hz. Ebü Bekir ve
Ömer' in faziletini de kabul etmiş, Hz.
Humeyd'in el-Müntel].ab'ını dinlemek
Osman'ın şehadetinden duyduğu üzüniçin Herat'tan bir günlük mesafedeki Bütüyü dile getirmiş ve Hz. Ali taraftarlığı
şenc'e babasıyla birlikte yaya olarak gisebebiyle Hariciler'in düşmanlığını kadip geldiler. Başta Abdullah el-Ensari
zanmıştır.
olmak üzere Biba bi nt Abdüssamed, Külar diye tanınan Abdurrahman b. MuŞii muhaddis Abdülaziz b. Yahya elCelüdi (ö. 332 / 944'ten sonra) Ebü't-Tuhammed b. Afif, Ebü Amir Mahmud b.
feyl'in hayatına dair Al].bô.ru Ebi't- TuKasım ei-Ezdi gibi Heratlı hocalardan
tey] adıyla bir eser yazmış, Tayyib Aş
hadis okudu. Yedi yaşında hadis tahsilişaş et-TOnisi de lfavliyyô.tü'l- Cô.mi 'ane başladığı ve hayatı boyunca hadis riti't- Tunisiyye'de (sy. 10, Tunus 1973)
vayet ettiği için bazı hadislerin ali* isonun hayatını ve şiirlerini incelemiştir.
nadına sahip oldu. Bu sebeple şöhreti
yayıldı ve rivayet ettiği hadisleri ondan
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'Abd b. fjumeyd 'i), Darimi'nin es-Sünen'ili] ALi ÜSMAN KOÇKUZU ni ve daha başka kitapları ve cüzleri rivayet etti. Nizarniye Medresesi'nde verdiği derslerde meşhur Arap dil alimi İb
EBÜ'l-VAKT
nü'I-Haşşab da bulunmuştur.
( wJiyl)
552 ( 11 57) yılında hacca gitmeye kaEbü'l-Vakt Sedldüddln Abdülewel
rar
verdi. Hazırlığını yaparak şewal ayın
b. İsa b. Şu'ayb es-Siczl
da Bağdat'a gitti. Ancak Vezir Ebü'I-Mu(ö. 553 / 1158)
zaffer İbn Hübeyre'nin sarayında, kalaŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{ıariravilerinden.
balık halkla birlikte vezirin de takip et_j
L
tiği Şal}il}-i Bu.lJô.ri rivayetini tamamlaZilkade 458'de (Ekim 1066) Herat'a
yamadığı için o yıl hacca gidemedi (ibnü'I-EsTr, Xl, 239). Bir yıl boyunca Bağdat'
iki mil uzaklıktaki Malin köyünde doğ
du. Bu sebeple Herevi ve Malini, aslen
ta kaldı ve rivayet ettiği bütün eserleri
Sicistanlı olmasından dolayı da Siczi nistalebelerine okuttu. Ertesi yıl tekrar hacbeteriyle anılır. Babası muhaddis ve zaca gitmeye niyetleı'ıdiyse de 6 Zilkade
hid Ebü Abdullah isa b. Şuayb ona Mu553'te (29 Kasım 1158) Bağdat'ta vefat
hammed adını koymuş, fakat Şeyhülis
etti. Ölümü sırasında talebelerinden bilam Abdullah el-Ensari bu adı Abdülevrinin ısrarla, "Son sözü kelime-i tevhid
vel diye değiştirdiği gibi, "Süfi zamanı
olan kimse cennete girer" mealindeki hadeğerlendiren ve gelecek kaygısı taşımadisini okuması üzerine Ebü'l -Vakt. "KeşŞairlik yanı

