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et-Tufeyl b. Amr b. Tarîf el-Ezdî ed-Devsî
(ö. 12/633)

Kabilesinin Ýslâm’a girmesine
vesile olan sahâbî.

˜ ™

Yemenli Ezd kabilesinin Devs boyunun
ileri gelenlerindendir. Müslüman olmadan
önce cömertliði ve þairliðiyle tanýnýrdý. Ba-
zý kaynaklara göre Amr b. Tarîf’in deðil
Amr b. Humeme b. Râfi‘ ed-Devsî’nin oð-
ludur (Ýbn Asâkir, XXV, 7-10; Ýbn Hacer, II,
225). Kendisinin Amr ve Hâris adlý iki oð-
lu vardýr. Ýslâmiyet’i kabul ettikten sonra
“Zinnûr” lakabýný aldý. Hicretten önce müs-
lümanlarýn muhasara altýnda bulundukla-
rý dönemde Ýslâm’a girmek için Yemen’-
den Mekke’ye geldi. Þehre ulaþtýðýnda Ku-
reyþ’in ileri gelenleri kendisine Hz. Pey-
gamber’i bir tefrikacý ve fitneci diye tanýt-
týlar ve sözlerini dinlememesini istediler.
Bu telkin üzerine dikkatli davrandýðý, hat-
ta Resûl-i Ekrem’i iþitmemek için kulak-
larýna pamuk týkadýðý halde onu Kâbe’nin
önünde namaz kýlarken gördü ve okuduk-
larýný duydu. Âyetlerden etkilenen Tufeyl
kendisi de bir þair olduðu için insan sözü
ile Tanrý kelâmýný birbirinden ayýrt edebile-
cek durumdaydý. “Söyledikleri güzelse ka-
bul ederim, deðilse býrakýrým” diyerek Hz.
Peygamber’le konuþmaya karar verdi. Ken-
disiyle tanýþtýktan sonra ona bazý þiirlerini
okudu. Resûl-i Ekrem de ona Ýhlâs ve Mu-
avvizeteyn sûrelerini okuyarak kendisini
Ýslâm’a davet etti. O zamana kadar böyle
güzel bir söz duymadýðýný söyleyen Tufeyl
Müslümanlýðý benimsedi.

Mekke’de kýsa bir süre kaldýktan sonra
memleketine döndü. Annesi, babasý, ka-

rýsý, oðlu ve bazý rivayetlere göre Ebû Hü-
reyre (a.g.e., a.y.) onun davetiyle Ýslâmi-
yet’i kabul etti. Ancak Devsliler Tufeyl’in
davetine ilgi göstermediler. Tufeyl de kabi-
lesini Hz. Peygamber’e þikâyet etmek üze-
re Mekke’ye gitti (Ýbn Sa‘d, IV, 239). Ken-
disini dinleyen Resûlullah, “Allahým, Devs’e
hidayet eyle ve onlarý bize getir!” diye dua
etti (Buhârî, “Megazî”, 75; Müsned, II, 243,
448, 502). Tufeyl’e de davete devam etme-
sini ve kabile mensuplarýna iyi davranma-
sýný tavsiye etti. Ayrýca Resûl-i Ekrem’in,
Tufeyl’in davetini kolaylaþtýrmasý için, “Al-
lahým, ona nur ver ve bir alâmet lutfet!”
þeklinde dua ettiði, bunun üzerine alnýn-
da bir ýþýðýn peyda olduðu, Tufeyl onu al-
nýnda deðil kamçýsýnýn ucunda isteyince
ýþýðýn kamçýya geçtiði rivayet edilmiþ, “Zin-
nûr” (ýþýk sahibi) lakabý da bu ýþýkla ilgili
görülmüþtür (Ýbn Abdülber, II, 231-232).
Tufeyl’in yýllar süren gayretleriyle Devsli-
ler arasýnda Ýslâmiyet yayýldý. 7 (628) yý-
lýnda aralarýnda Ebû Hüreyre’nin de bu-
lunduðu yaklaþýk seksen hânelik bir kafi-
le Hz. Peygamber’i ziyaret etmek üzere
Medine’ye geldi. Resûl-i Ekrem’in savaþ
için Hayber’de bulunduðunu öðrenince
oraya gittiler. Resûlullah kendilerini sevinç-
le karþýladý ve savaþýn sonuna yetiþmiþ ol-
malarýna raðmen Hayber ganimetlerinden
onlara da pay verdi. Devsliler o günden iti-
baren savaþlarda “mebrûr” parolasýný kul-
lanmýþlardýr (Ýbn Sa‘d, IV, 239). Hayber dö-
nüþü kabilesinin bazý mensuplarýyla birlik-
te Medine’de Harretüddeccâc’a yerleþen
Tufeyl (a.g.e., I, 353) Hz. Peygamber’in ve-
fatýna kadar burada kaldý.

Tufeyl, Mekke’nin fethinden sonra Hz.
Peygamber tarafýndan Amr b. Humeme
ed-Devsî'nin putu diye bilinen ve Devsli-
ler’ce yapýlan Zülkeffeyn’i imha edip kabi-
lesinin Tâif Gazvesi’ne katýlmasýný saðla-
makla görevlendirildi. Ahþaptan olan söz
konusu put yanarken Tufeyl þu þiiri söylü-
yordu: “Ey Zülkeffeyn! Ben sana hiç tap-
madým. Dünyaya senden çok önce geldim.
Bak kalbini nasýl ateþe verdim.” Bu olayýn
ardýndan Devsliler topluca müslüman ol-
dular (a.g.e., IV, 240). Tufeyl onlardan top-
ladýðý 400 kiþilik kuvvetle Tâif’teki Ýslâm
ordusuna katýldý. Yanlarýnda getirdikleri
mancýnýk ve debbâbeler bu savaþta kul-
lanýldý (a.g.e., II, 157). Tufeyl’in Yemâme
Savaþý’na giderken gördüðü bir rüyayý bu
savaþta kendisinin þehid olacaðýna, sahâ-
beden olan (Ýbnü’l-Esîr, IV, 243) oðlu Amr’ýn
ise yaralanacaðýna ve daha sonra þehid
olacaðýna yorduðu, nitekim kaynaklarda
kendisinin Yemâme’de, Amr’ýn da Yermük
Savaþý’nda þehid düþtüðü kaydedilmiþtir.

li dýþýnda da tûfan hadisesinden geniþ öl-
çüde yararlanmýþlar, bazan dünyadaki iyi-
kötü, ferahlýk-darlýk, güzel-çirkin vb. zýt-
lýklarý ifade etmek üzere (“Belâ tûfanýna
sabr eyleyen mânend-i Nûh âhir / Çýkar
deryâ-yý gamdan bir kenâra rûzigâr ile”:
Belâ tûfanlarýna Nûh gibi sabýr gösteren
sonunda uygun bir rüzgârla gam denizin-
den kenara çýkar – Lâedrî), bazan da bir
atasözünü hatýrlatmak için tûfaný anmýþ-
lardýr (“Mâhî-i deryâ eder mi mevc-i tûfân-
dan hazer”: Balýklar tûfan dalgalarýndan
çekinir mi? – Nev‘î). Hatta tûfandan bir aþk
anlatýmý çýkaranlar bile olmuþtur (“Nûh-ý
nâcî garktan rehyâb oluptur aþk ile / Keþ-
ti-i aþka giren âzâde-i tûfân olur”: Nûh tû-
fandan aþký, baðlýlýðý sebebiyle kurtulmuþ-
tur: Aþk gemisine giren boðulmaktan kur-
tulur – Lâedrî).

Tasavvuf edebiyatýnda tûfan anlatýlýrken
divan þiirinden daha geniþ bir mecazlar ve
semboller diline yer verilir. Allah’ýn kud-
reti, celâl ve cemal sýfatlarý, insan hayatý-
nýn evreleri, kulun aczi, mûcizelerin tecel-
lisi gibi sebepler göstererek tûfan hadi-
sesinden sýkça bahsedenlerin baþýnda Yû-
nus Emre gelir: “Hem ilkim hem son /
Nûh’a tûfaný verenim / Nûh oldum tûfan
için / Çok dürüþtüm [uðraþtým] dîn için”.
Sûfiyâne þiirlerden devriyelerde tûfan in-
sanlýðýn geliþim aþamalarýndan biri kabul
edilmiþ ve þairler daha ziyade tûfanýn sý-
kýntýsýný Nûh ile birlikte çektiklerini ima et-
miþlerdir (Yûnus ile balýk beni / Çekti de-
me yuttu beni / Zekeriyyâ ile kaçtým / Nûh
ile tûfanda idim – Yûnus Emre; Âdem’in
sulbünden Þît olup geldim / Nûh-ý nebî
olup tûfana girdim [Þîrî]). Türk saz þiirin-
de tûfan genellikle ibret dolu bir sahne
þeklinde anýlýr ve didaktik mesajlar için
kullanýlýr (Nûh’un gemisine bühtan eden-
ler / Yelken açýp yel kadrini ne bilir – Ka-
racaoðlan). Tûfan modern Türk þiirinde
de önemli bir mecaz olarak görülmüþ ve
sýkça iþlenmiþtir. Ziya Gökalp’in Çanakka-
le zaferini anlattýðý “Köy” baþlýklý þiiri (Bir
tûfandan himmetiyle Nûh’unun / Çanak-
kale mûcizesi parlatýr); Cahit Sýtký Taran-
cý’nýn “Ýnsanoðlu” adýný taþýyan modern
devriye sayýlabilecek kýsa þiiri (Âdem’le
Havvâ’dan geldiðim doðru / Vurulmuþum
bir kere elma dalýna / Hâlâ aklýmda o tûfan
yaðmuru / Þükür çýktýðýma Nûh’un salý-
na); Faruk Nafiz Çamlýbel ile Arif Nihat
Asya’nýn Nûh kýssasýný ve tûfaný tarihsel
açýdan ele aldýklarý “Nûh’un Gemisi” baþ-
lýklý þiirleri bunlar arasýnda sayýlabilir.
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bi’l-hayl, Kitâbü Esmâi hayli’l-Arab” vb.
adlarla telif edilen eserlerde Tufeyl’in þiir-
lerinden çokça örnek verildiði görülür. As-
maî, Tufeyl’in bazý þiirlerini Ýmruülkays’ýn
þiirlerinden üstün bulur (Abdülkadir el-
Baðdâdî, IX, 47); ayrýca Emevî Halifesi Mu-
âviye b. Ebû Süfyân’ýn, “Tufeyl’in þiiri Zü-
heyr’den önceki þairlerin þiirine benzer”
dediðini nakleder (Fu¼ûletü’þ-þu£arâß, s.
10). Ýbn Kuteybe de Emevî halifelerinden
Abdülmelik b. Mervân’ýn ata binmeyi öð-
renmek isteyenlerin Tufeyl’in þiirini rivayet
etmesini tavsiye ettiðini belirtir (eþ-Þi£r
ve’þ-þu£arâß, I, 364). Züheyr b. Ebû Sülmâ,
Evs b. Hacer’in yaný sýra Tufeyl’in de râvi-
siydi.

Yaklaþýk 370 beyitten oluþan Tufeyl’in
divaný birkaç uzun kaside ile on kýta ve
müstakil beyitlerden meydana gelmekte-
dir. Câhiliye dönemi savaþçý þairlerinin ge-
leneðine uygun biçimde daha çok fahr þiir-
leri içeren divanda mersiye, medih ve ga-
zel ikinci plandadýr. At tasviriyle ilgili þiir-
ler beklendiði kadar fazla deðildir. Eksik
olan divaný Sa‘leb rivayet edip (Ýbnü’n-Ne-
dîm, s. 76) Ýbnü’s-Sikkît þerhetmiþse de
(Abdülkadir el-Baðdâdî, IX, 45; X, 107) bun-
lar günümüze ulaþmamýþtýr. Abdülkadir el-
Baðdâdî, Ýbnü’s-Sikkît’in þerhinden fayda-
lanmýþtýr (a.g.e., III, 642-643; IV, 236-237).
F. Krenkow, Tufeyl’in Ýbnü’s-Sikkît rivayeti
ve þerhiyle intikal eden bir kasidesini diva-
nýnýn neþrinden çok önce Ýngilizce çevirisiy-
le birlikte yayýmlamýþtýr (bk. bibl.). Divan
ilk defa F. Krenkow tarafýndan British Mu-
seum’da bulunan (Or., nr. 6771, vr. 1a-28b)
yazmaya dayanýlarak Týrýmmâh b. Hakîm’in
þiirleriyle birlikte The Poems of ªufail b.
£Auf al-Ghanaw¢ and e¹-ªirimmå¼ Ýbn
¥ak¢m at-Tayy¢ adýyla ve Ýngilizce tercü-
mesiyle beraber neþredilmiþ (London
1927), daha sonra Asmaî tarafýndan der-
lenip þerhedilen ve Ebû Hâtim es-Sicistânî
tarafýndan rivayet edilen divaný Muham-
med Abdülkadir Ahmed (ªufeyl el-øanevî:
¥ayâtühû ve þi£ruh, Beyrut 1968) ve Ha-
san Fellahoðlî (Dîvânü ªufeyl el-Gânevî:
Þer¼u’l-A½ma£î, Beyrut 1998) yayýmlamýþ-
týr. Tufeyl’in bazý þiirleri, el-Methafü’l-Irâ-
ký’de nüshasý bulunan (nr. 1469) derleye-
ni meçhul Dîvânü’þ-þu£arâßi’l-Câhiliyyîn
adlý eserde yer almaktadýr; M. Abdülka-
dir neþri de bu yazmaya dayanmaktadýr.
Hâtûn Abdülazîz el-Büreykân, Þâ£iriyye-
tü’¹-ªufeyl el-øanevî adýyla yüksek lisans
tezi hazýrlamýþtýr (Câmiatü’l-Melik Suûd
el-Âdâb el-Lugatü’l-Arabiyye, Riyad 1406).
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Ebü’r-Rebî‘ Necmüddîn Süleymân
b. Abdilkavî b. Abdilkerîm
b. Saîd et-Tûfî el-Hanbelî

(ö. 716/1316)

Kelâm âlimi,
Hanbelî fakihi ve müfessir.

˜ ™

670 (1271) yýlý civarýnda Baðdat’ýn Sar-
sar kasabasýnýn Tûfâ köyünde doðdu. Ýlk
eðitimini köyünde aldýktan sonra Sarsar’a
yerleþti. 691’de (1292) Baðdat’a geçerek
Müstansýriyye Medresesi’nde Ebû Abdul-
lah Muhammed b. Hüseyin el-Mevsýlî ve
Ebû Bekir el-Kalânisî gibi âlimlerden ders
aldý. 704’te (1304) Dýmaþk’a gitti, ismini
övgüyle andýðý ve hakkýnda þiirler yazdýðý
Ýbn Teymiyye’nin derslerine katýldý. Ayrýca
Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî, Dýmaþk’-
taki Hanbelî Kadýsý Takýyyüddin Süleyman
b. Hamza el-Makdisî ve diðer bazý âlim-
lerden hadis dersleri gördü. Ertesi yýl Ka-
hire’ye geçip Mansûriyye ve Nâsýriyye med-
reselerinde muîd sýfatýyla ders verdi, ay-
rýca kendisi çeþitli hocalardan ders aldý.
711’de (1311) hocasý Hanbelî Kadýlkudâtý
Mes‘ûd b. Ahmed el-Hârisî ile aralarýnda
çýkan anlaþmazlýk sonucunda Þiîlik’le it-
ham edildi, görevinden alýnarak önce hap-
se atýldý, ardýndan Güney Mýsýr’daki Kus
þehrine sürüldü. Hayatýnýn en verimli dö-
nemlerinden birini geçirdiði Kus’tan 714
yýlý sonlarýnda (Mart 1315) hacca gitti; bir
yýl kadar Mekke ve Medine’de kaldý. Ertesi
yýl ikinci haccýný yaparak Filistin’e döndü
ve henüz genç denilebilecek bir yaþta 716
yýlýnýn Receb ayýnda (Eylül-Ekim 1316) el-
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Ebû Kurrân Tufeyl
b. Avf b. Kâ‘b b. Halef el-Ganevî

(ö. m. 610 [?] )

Câhiliye devri þairi.
˜ ™

Kays Aylân kabilesinin küçük bir kolu
olan Ganîoðullarý’na mensuptur. Bu kolun
ilk yerleþim yeri Mekke yakýnlarýnda iken
sonralarý Necid’e göç etmiþ, bugünkü Hâil
þehri yakýnlarýnda Tay daðlarýnýn güney-
doðusunda yaþayan Ca‘fer b. Kilâb oðul-
larýna komþu olmuþtur. Tufeyl’in kabilesi,
savaþlarda elde ettiði ganimetin dörtte bi-
rini kendisinin savaþta gösterdiði yarar-
lýklar sebebiyle, ayrýca Câhiliye döneminde
þairlere ganimetten pay verilmesi gelene-
ðine uyarak Tufeyl’e verirdi. Ebü’l-Ferec el-
Ýsfahânî, Tufeyl’in iyi bir savaþçý olduðunu
ve kendi kabilesiyle Tay kabilesi arasýnda
cereyan eden savaþta büyük yararlýklar
gösterdiðini belirtmektedir (el-E³ånî, XV,
340).

Câhiliye döneminin güçlü þairlerinden
kabul edilen Tufeyl, þiirlerini üzerinde uzun
süre çalýþtýktan sonra þiir tenkitçilerine
sunduðundan “muhabbir” (süsleyen, gü-
zelleþtiren) ve þairler arasýnda en iyi at tas-
viri yapanlardan biri olduðu için “Tufeylü’l-
hayl” lakabýyla anýlmýþtýr. Ebü’l-Ferec el-
Ýsfahânî, Ebû Duâd el-Ýyâdî’nin hayatýný
anlatýrken (a.g.e., XVI, 404-405) Asmaî’den
naklen Tufeyl’in, Ebû Duâd ve Nâbiga el-
Ca‘dî’nin Câhiliye devrinde en iyi at tasviri
yapan þairler olduðunu ve kimsenin bun-
lara eriþemediðini kaydeder. Nitekim Ýslâ-
mî dönemde “Kitâbü’l-Hayl, Kitâbü Nese-


