
İbn Ahmer'in şiirleri Asma! tarafından 
derlenerek divan haline getirilmiştir. Bu 
divanın Ebu Hatim es-Sicistanl, İbn Dü
reyd ve Ebu Ali el-Ka ll rivayetleriyle inti
kal eden nüshalarının Endülüs'e kadar ya
yıldığı rivayet edilir. Abdülkadir el-Bağda
di. İbnü's-Sikklt rivayetiyle de gelen bu 
divanın birçok nüshasına başvurduğunu 
ifade etmektedir (/jizanetü 'l-edeb, IX. 
20 5) Hüseyin Atvan şairin biyografi, dil 
ve edebiyat kitaplarında dağınık halde 
bulunan şiirlerini derleyerek Şi'ru ~mr 
b. AJ:ımer el-Bô.hiUadıyla neşretmiştir 
(Dımaşk 1971) 

Çeşitli eserlerde yer alan İbn Ahmer' e 
ait beyit ve şiir parçalarının farklı vezin ve 
kafiyelerde olması. çok sayıda uzun ka
sidesinin zamanımıza intikal etmediğini 
göstermektedir. Onun günümüze ulaşan 
uzun kasideleri arasında. döneminin Me
dine valisi Yahya b. Hakem'e hitaben ka
leme aldığı, onu öven ve zekat memurla
rının halka reva gördüğü zulümden şika
yette bulunan elli bir beyitlik kasidesi 
Ebu Zeyd el-Kureşi'nin Cemhere'siyle (ll, 
84 1-85 ı) Hüseyin Atvan'ın neşrettiği eser
de (Şi'ru 'Amr b. Af:ımerel-Bahilf, s. 95 vd.) 
yer almaktadır. Suriye'ye göç ettiğinde 
çektiği sıkıntıları dile getiren. beğenme
diği hayat tarzını hicveden uzunca bir ka
sidesi de bu eserde mevcuttur (s. 79-86). 

Yezld b. Muaviye için nazmettiği altmış 
sekiz beyitlik hi eviye ile otuz otuz beş be
yitlik birkaç kasidesi (s. 78. 166) dışında

kiler küçük parçalar ve beyitler halinde
dir. el-Eganfde (VIII, 233-234) sadece üç 
beyti yer alan. Hz. Ömer'e methiye olarak 
nazmedilmiş çok güzel ve uzun bir ka
sidesinin muganniye Cemlle tarafından 
bestelen ip okunduğu ve dinleyenlerin göz 
yaşlarını tutamadığı kaydedilir. 
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İBN AiŞE, Muhammed 
(W~ ~~) 

Ebu Ca'fer Muhammed b. Aişe 
(ö. 125/743 [?)) 

Emev'iler devrinde yaşamış 
Medineli musikişinas. 

_j 

Küçükyaştan beri sürekli annesiyle bir
likte bulunduğundan İbn Aişe diye tanın
dı. Kinde oğullarından Keslr b. Salt'ın, di
ğer bir rivayete göre ise Beni Sehm'in 
azatlısı olan annesi kadın berberiydi. İbn 
Aişe. devrin büyük musikişinasları Ma
lik b. Ebü's-Semh et-Tal. Ma'bed b. Vehb 
ve Cemlle es-Sülemiyye'nin yanında ye
tişti. 

Devrinin devlet büyüklerinden yakın il
gi ve iltifat gören İbn Aişe. özellikle mOsi
kili toplantıların vazgeçilmez kişileri ara
sında yer aldı. Şöhretinin en parlak oldu
ğu devir ll. Yezld ( 720-724). Hişam b. Ab
dülmelik (724-743) ve ll. Velid'in (743-744) 

hilafetleri dönemidir. Bilhassa ll. Vel'id 
ona hocaları Ma'bed ve Malik'ten daha 
fazla iltifat etmiştir. 

İbn Aişe'nin vefatıyla ilgili çeşitli riva
yetler bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda 
Hişam b. Abdülmelik, bazılarında ise ll. 
Velid'in hilafeti döneminde öldüğü kay
dedilmektedir. Bir rivayete göre. ll. Velid 
döneminde hilafet merkezi Dımaşk'tan 
Medine'ye döndükten hemen sonra Vali 
İbrahim b. Hişam b. İsmail el-MahzGm'i'
nin verdiği davette korkulukları bulunma
yan bir balkondan aşağıya itilmek sure
tiyle öldürülmüştür. Bazı kaynaklar aynı 
davette ayağı kaydığı için balkondan dü
şüp öldüğünü kaydeder. ll. Yezld'in oğlu 
Gamr ' ın da bulunduğu bir toplantıda 
Gamr'ın şarkı isteğini kabul etmemesi 
üzerine balkondan aşağıya atıldığı veya 
ayağı kaymak suretiyle düşüp öldüğü de 
rivayet edilmektedir. 

Hacası Ma'bed'den sonra zamanın en 
iyi mugannisi olduğu kaydedilen İbn Aişe 
aynı zamanda iyi bir Gdi idi. Ancak onun 
mugannlliğinin daha ön planda olduğu 
kabul edilir. İbn Aişe kendi eserlerinin ya
nı sıra İbn Abbad, Ubeydullah b. Süreye, 
Malik b. Ebü's-Semh, Ma'bed b. Vehb gi
bi sanatkarların bestelerini de seslendir
miştir. Şiirlerini bestelediği şairler arasın

da Hutay'e. Cerlr b. Atıyye, ömer b. Ebu 
Rebla. ll. Velid b. Yezld. ümeyye b. EbG 
Aiz el-Amrl ei-Hüzel'i. Haris b. Halid ei
Mahzuml en meşhurlarıdır. 

iBN AiSE, Ubeydullah b. Muhammed 

İbn Aişe'nin şarkı söylemeye başlama 
tarzı çok tutulmuş. Kur'an- ı Kerim, şiir 
veya şarkı okumaya güzel bir şekilde baş
layanlar için kullanılan . "İbn Aişe gibi baş
ladı" ifadesi darbımesel haline gelmiştir. 
Okuduğu şarkıların dinleyiciler üzerinde 
büyüleyici bir tesir bıraktığı ve insanların 
onun sesini işitmek için adeta peşinden 
koştuğu kaydedilmektedir. Bütün vakti
ni mescidde geçiren bir zahidin onun se
sini duyduktan sonra zamanının büyük 
kısmını onun şarkılarını dinlemeye ayır
dığı için İbn Aişe'ye "zahide zühdünü ter
kettirecek kadar güzel sese sahip sa
natkar" denilmiştir. İshak ei-Mevsıl'i 
onun hakkında Kitô.bü A{ıbô.ri Mu 
J:ıammed b. 'A'işe adıyla bir eser kale
me almıştır. 
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İBN AiŞE, 
Ubeydullah b. Muhammed 
(~~.dı! .y:, w~ ~ı) 

Ebu Abdirrahman Ubeydullah 
b. Muhammed b. Hafs 

el-Kureşi el-Basri 
(ö. 228/843) 

Hadis ve nesep alimi. 
_j 

140 (757-58) yılından sonra Basra'da 
doğduğu tahmin edilmektedir. Aişe bint 
Talha b. Ubeydullah'ın soyundan geldiği 
için İbn Aişe künyesi, ayrıca Ayşl veya Aişl 
nisbeleriyle anılır. Teym kabilesinden olup 
Basra'nın soylu ailelerinden birine men
suptur. Hadis ve nesep alimi olan ve gü
zel hitabetiyle tanınan babası ile oğlu Ab
durrahman da dönemin tanınmış iki edip 
ve şairiydi. Abdurrahman 21 7 (832) yılın-
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