
iBN AiSE, Ubeydullah b. Muhammed 

da çıktığı bir yolculuktan sonra kayboldu 
ve bir daha kendisinden haber alınama
dı. ibn Aişe'nin tahsil için Bağdat'a gitti
ği, 219 (834) yılında orada hadis dersleri 
verdiği kaydedilmektedir. 

ibn Aişe babasından. Hammad b. Sele
m e, Cüveyriye b. Esma, Ebu Avane ei-Va
sıt'l, Süfyan b. Uyeyne. İbnü'I - Mübarek, 
Vüheyb b. Halid gibi alimlerden hadis din
lemiş: kendisinden de Ebu Bekir ei-Es
rem. İbn Men!', Ebu Davüd es-Sicistan'l, 
Ebu Hatim er-Razı. Ebu Zür'a er-Razı. Ya'
küb b. Şeybe, İbrahim ei-Harb'l, İbn Ebu'd

Dünya ve Ahmed b. Hanbel gibi tanınmış 
kişiler hadis rivayet etmişlerdir. 

Aynı zamanda dil alimi olan İbn Aişe ey
yamü'I-Arab'ı iyi bilirdi ve nesep ilminde 
otorite sayılırdı. İbrahim ei-Harb'l'ye göre 
hadis alanında Yahya b. Main, Ahmed b. 
Hanbel ve İshak b. Rahuye'den üstündü. 
Ahmed b. Hanbel, Ebu Davüd, Ebu Hatim 
er-Razi ve İbn Hibban'ın hadis rivayetin
de "sadOk" ve "sika" terimleriyle değer
lendirdikleri İbn Aişe'nin rivayetleri Ah
med b. Hanbel'in el-Müsned'i ile EbQ 
Davüd, Tirmizi ve N esai'nin es-Sünen'le
rinde yer almıştır. 

İbn Aişe. soylu bir aileye mensup olma
sına rağmen bundan söz etmeyecek ka
dar mütevazi idi. Basra'nın en cömert in
sanı kabul edilirdi. Hatta cömertliği yü
zünden muhtaç duruma düştüğü söyle
nir. Güzel ve fasih konuşan, hikmetli söz
ler söyleyen İbn Aişe, üstün ahlaki ve m e
ziyet! eri sebebiyle halktan ve idareciler
den itibar görmüş. Harünürreş'ld onu hu
zuruna kabul ederek takdir hislerini bil
dirmiştir (Hat! b. X, 31 5) . 

Bazı alimler gibi İbn Aişe de Kaderiyye 
mezhebine mensup olmakla itharn edil
miş, ancak muhaddisler bunun doğru ol
madığını belirtmişlerdir. Kur'an'ın mah-

. lük olduğu görüşünü kabul etmediği için 
Ahmed b. Hanbel'e düşmanlık besleyen 
ve onun öldürülmesini isteyen Ahmed b. 
Ebu Duad'a yakınlığı göz önünde bulun
durularak böyle bir ithama maruz kal

dığı düşünülebilir. Nitekim Basra Kadısı 
Isa b. Eban'ın görevine son vermesi için 
Bağdat'a, İbn Ebu Duad'ın yanına gitti
ği. bunun üzerine İbn Ebu Duad'ın Isa 
b. Eban'ın aziedilmesini emrettiği. fakat 
İbn EbG Duad'ın oğlu Ebü'I-Vel'ld'in ricası 
üzerine daha sonra bu kararından vaz
geçtiği bilinmektedir. İbn Aişe 17 Rama
zan 228'de ( 19 Haziran 843) Basra'da ve
fat etti. 
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İBN Aiz 
(.:ülı: 0!1) 

Ebu Abdiilah (EbG Ahmed) 
Muhammed b. Aiz b. Ahmed 
el-Katib el-Kureşi ed-Dımaşkı 

(ö. 233/847) 

Siyer ve megazi alimi. 
_j 

1 SO (767) yılında muhtemelen Dımaşk'
ta doğdu. Dedesinin adı Abdurrahman, 
Ubeydullah ve Said olarak da kaydedil
mektedir. Abbas! Halifesi Me'mün zama
nında (813-817) Güta (Dımaşk) D'lvanü'l
harac katipliği yapan İbn Aiz güvenilir bir 
alim, hadis hafızı, Mu'tezile mezhebine 
mensup (Kaderi) müttaki bir zat olarak 
bilinmektedir. İsmail b. Ayyaş. Velid b. 
Müslim, Yahya b. Hamza ei-Hadram'l, At
tat b. Halid, Heysem b. Humeyd, Velid b. 
Muhammed ei-Muvakkar'l, Süveyd b. Ab
dülaz'lz, Abdurrahman b. Mağra ve Vakıd'l 
gibi alimlerden hadis rivayet etmiş: ken
disinden de Ahmed b. İbrahim ei-Büsr'l, 
Ahmed b. Ebü'I-Havarı, Ca'fer b. Muham
med ei-Firyab'l, Abdurrahman b. Abdus
samed es-Sülem'l, Ebü'I-Ahves ei-Ukber'l, 
Ya'küb ei-Fesev'l, Yez'ld b. Abdüssamed 
ve Ebu Zür'a Abdurrahman b. Amr ed-Dı
maşki rivayette bulunmuşlardır. İbn Aiz 
25 Reb'lülahir 233 (8 Aralık 847) tarihinde 
Dımaşk'ta vefat etti. Süyüt'l ise onun Bey
hak'ta öldüğünü kaydeder (Tabaka tü 'l
IJ_ufffi?, s. 206) . Ayrıca 232 (846) veya 234 
yılında öldüğü de rivayet edilmektedir. 

Eserleri. 1. el-Megiizi. İbn Seyyidün
nas 'Uyunü'l-e§er'i yazarken günümüze 
ulaşmayan bu eseri başlıca kaynak olarak 
kullanmış ve kitabın bir kısmını Ebü'I-Ka
sım Hızır b. Ebü'I-Hüseyin ei-Ezd'l ed-Dı
maşki'ye okuyup tamamını rivayet konu
sunda kendisinden icazet almıştır ( 'Uya
nü'l-eşer, II, 344). 2. el-FütU]J. Müellifin 
dönemine kadar yapılmış olan fetihler 

hakkındadır. 3. eş-Şavô.'if. Yaz aylarında 
yapılan seferlerle ilgili olduğu anlaşılmak
tadır. Son iki eseri Zeheb'l el-FütU]J ve'ş

şavô.'if adıyla bir kitap olarak kaydeder 
(A'lamü'n-nübela', XI, 106). 4. Siyer. Hz. 
Peygamber'in hayatının tamamından 
bahsetmesi sebebiyle el-Megiizi'den ay
rı bir eser olmalıdır. İbn Aiz'in bunlardan 
başka bazı eserlerinin bulunduğu kaynak
larda zikredilmektedir. 
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İBN AKİL, Bahaeddin 
(~ 0!' ~~' ç~) 

Ebu Muhammed Bahaüddln Abdullah 
b. Abdirrahman b. Abdiilah 

b. Akıl ei-Hemedanl 
(ö. 769/1367) 

İbn Malik et-Tai'nin 
e/-Eifiyye'sine yazdığı şerhle tanınan 

dil ve fıkıh alimi. 
_j 

698'de (1299) H alep yakınındaki Balis 
kasabasında dünyaya geldi. Kahire'de 
doğduğu da rivayet edilir. 694 (1294) ve
ya 700 (1301) yıllarında doğduğunu kay
deden kaynaklar da vardır. Soyu Hz. Pey
gamber'in amcazadesi Akil b. Ebu Talib'e 
dayandığından İbn Akil kOnyesiyle tanınır. 
Mısr'l, Balisi ve Halebi nisbelerinin yanı sı
ra ataları arasında Hemedan ve Amid'de 
(Diyarbekir) oturanlar bulunduğundan 
Hemedan'l ve Arnidi nisbeleriyle de anılır. 

İlk tahsilini tamamladıktan sonra öğ
. renimini ilerietmek amacıyla Kahire'ye gi
den İbn Akil burada on iki yıl süreyle Ebu 
Hayyan ei-Endelüs'l'nin derslerine devam 
etti. Ondan İbn Malik'in et-Teshil'i ile S'l
beveyhi'nin el-Kitô.b'ını okudu. Daha son
ra Alaeddin Konevi'den Arap dili ve ede
biyatı, tefsir, kelam, mantık, fıkıh, hilat 
ve usul, Hat'lb el-Kazvln'l'den belagat, Ta
kıyyüddin İbnü's-Saiğ'den kıraat dersleri 
aldı. Vez'lre lakabıyla tanınan Sittülvüze
ra, Bedreddin İbn Cemaa, Şerefeddin İb
nü's-Sabun!, Zeyneddin el-Kettan'l, Ha
san b. ömer el-Kürd'l gibi alimler de ho
calan arasında yer almaktadır. 


