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 gittiği, 219 (834) yılında orada hadis dersleri
verdiği kaydedilmektedir.
ibn Aişe babasından. Hammad b. Selem e, Cüveyriye b. Esma, Ebu Avane ei-Vasıt'l, Süfyan b. Uyeyne. İbnü'I - Mübarek,
Vüheyb b. Halid gibi alimlerden hadis dinlemiş: kendisinden de Ebu Bekir ei-Esrem. 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'dDünya ve Ahmed b. Hanbel gibi tanınmış
kişiler hadis rivayet etmişlerdir.

BİBLİYOGRAFYA :

Iii

Aynı zamanda dil alimi olan İbn Aişe ey-

İBN

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 rivayetinde "sadOk" ve "sika" terimleriyle değer
lendirdikleri İbn Aişe'nin rivayetleri Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i ile EbQ
Davüd, Tirmizi ve Nesai'nin es-Sünen'lerinde yer almıştır.
İbn Aişe. soylu bir aileye mensup olma-

sına rağmen

bundan söz etmeyecek kadar mütevazi idi. Basra'nın en cömert insanı kabul edilirdi. Hatta cömertliği yüzünden muhtaç duruma düştüğü söylenir. Güzel ve fasih konuşan, hikmetli sözler söyleyen İbn Aişe, üstün ahlaki ve m eziyet! eri sebebiyle halktan ve idarecilerden itibar görmüş. Harünürreş'ld onu huzuruna kabul ederek takdir hislerini bildirmiştir (Hat! b. X, 31 5) .
Bazı alimler gibi İbn Aişe de Kaderiyye
mezhebine mensup olmakla itharn edilmiş, ancak muhaddisler bunun doğru olmadığını 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 bulundurularak böyle bir ithama maruz kaldığı düşünülebilir. Nitekim Basra Kadısı
Isa b. Eban'ın görevine son vermesi için
Bağdat'a, İbn Ebu Duad'ın yanına gittiği. 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 vazgeçtiği bilinmektedir. İbn Aişe 17 Ramazan 228'de ( 19 Haziran 843) Basra'da vefat etti.
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hakkındadır.

ibn Sa'd, et- Taba~a.t. VII, 30 ı; Halife b. Hayyat, et-Tabal):at(Zekkfır). ll, 578; a.mlf.• et-Tarif]
(Ömeri), s. 4 79; Buhfıri, et-Tarif] u '1-kebir, V, 400;
a.mlf., et-Taril]u'ş-şagir, ll, 357; ibn Kuteybe,
ei-Ma'arif(Ukkfışe) . s. 523, 598; ibn Ebu Hatim.
el-Cerl;ı ve't-ta'dil, V, 335; ibn Hibban, eş-Şi~a.t,
VIII, 405; ibn Hazm, Cemhere, s. ı40; Hatib, Tari!] u Bagdad, X, 3ı4-3ı8; Sem'ani, el-Ensab,
IX, ı 06-ı 07; ibnü'I-Esir, el-Lübab, ll, 368 -369;
Mizzi, Teh?ibü'l-Kemal, XIX, ı47-ı52;Zehebi,
A'lamü'n-nübela', X, 564-567; a.mlf., el-'İber,
1, 3ı6; a.mlf., el-Kaşi{, ll, 204; ibn Hacer, Teh?ibü 't- Teh?ib, VII, 45-46; a.mlf., Ta~ribü 't-Teh?ib,
ı, 538; ibnü'l-imact. Şe?erat, ll, 64; Zirikli, elA'lam, IV, 352-353; Ch. Pellat, "Ibn 'A'i~a",
EF (İng.), lll, 698.
HASAN ELiK

Aiz

(.:ülı: 0!1)

Ebu Abdiilah (EbG Ahmed)
Muhammed b. Aiz b. Ahmed
el-Katib el- Kureşi ed- Dımaşkı
(ö. 233/847)
L

Siyer ve megazi alimi.

3. eş-Şavô.'if. Yaz aylarında
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 ayrı bir eser olmalıdır. İbn Aiz'in bunlardan
başka bazı eserlerinin bulunduğu kaynaklarda zikredilmektedir.

yapılan

BİBLİYOGRAFYA:

Buhari, et-Taril]u'l-kebir, ı, 207; Ebu Zür'a
ed-Dımaşki, Tarif] (nşr. Şükrullah b. Ni'metullah
el-Kücfıni). Dımaşk ı980, s. 288-289; ibn Hibban, eş-Şii):at, IX, 75; ibn Asakir. Tari!] u Dımaş~.
XV, 486-489; ibn Seyyidünnas. 'Uyunü'l-eşer,
ll, 344; Mizzi. Teh?ibü'l-Kemal, XXV, 427-429;
Zehebi, A'lamü'n-nübela', Xl, ıo4 - ı07;a.mlf.,
el-'iber, ı, 326; Safedi, el-Va{f, lll, ı81; ibn Tağ
riberdi, en-Nücumü 'z-zahire, !, 265; Süyuti, Tabal):atü'l-/:ıuffti? (Ömer). s. 206; ibnü'l-imad, Şe
?erat (ArnaGt). lll, ı54; Sezgin. GAS (Ar), l/2, s.
114-ı15; F. Rosenthal, "Ib n A'idh", Ef2 (İng.).
lll, 698.
ADiL BEBEK

Iii

_j

1SO (767) yılında muhtemelen Dımaşk'
ta doğdu. Dedesinin adı Abdurrahman,
Ubeydullah ve Said olarak da kaydedilmektedir. Abbas! Halifesi Me'mün zamanında (813-817) Güta (Dımaşk) D'lvanü'lharac 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, Attat b. Halid, Heysem b. Humeyd, Velid b.
Muhammed ei-Muvakkar'l, Süveyd b. Abdülaz'lz, Abdurrahman b. Mağra ve Vakıd'l
gibi alimlerden hadis rivayet etmiş: kendisinden de Ahmed b. İbrahim ei-Büsr'l,
Ahmed b. Ebü'I-Havarı, Ca'fer b. Muhammed ei-Firyab'l, Abdurrahman b. Abdussamed 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 Beyhak'ta öldüğünü kaydeder (Tabaka tü 'lIJ_ufffi?, s. 206) . Ayrıca 232 (846) veya 234
yılında öldüğü de rivayet edilmektedir.
Eserleri. 1. el-Megiizi. İbn Seyyidünnas 'Uyunü'l-e§er'i yazarken günümüze
ulaşmayan bu eseri başlıca kaynak olarak
kullanmış ve kitabın bir kısmını Ebü'I-Kasım Hızır b. Ebü'I-Hüseyin ei-Ezd'l ed-Dı
maşki'ye okuyup tamamını rivayet konusunda kendisinden icazet almıştır ( 'Uyanü'l-eşer, II, 344). 2. el-FütU]J. Müellifin
dönemine kadar yapılmış olan fetihler

İBN AKİL, Bahaeddin

(~ 0!' ~~' ç~)
Ebu Muhammed Bahaüddln Abdullah
b. Abdirrahman b. Abdiilah
b. Akıl ei-Hemedanl
(ö. 769/1367)

L

İbn Malik et-Tai'nin
e/-Eifiyye'sine yazdığı şerhle
dil ve fıkıh alimi.

tanınan

_j

698'de (1299) Halep yakınındaki Balis
dünyaya geldi. Kahire'de
doğduğu da rivayet edilir. 694 (1294) veya 700 (1301) yıllarında doğduğunu kaydeden kaynaklar da vardır. Soyu Hz. Peygamber'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 giden 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'lbeveyhi'nin el-Kitô.b'ını okudu. Daha sonra Alaeddin Konevi'den Arap dili ve edebiyatı, tefsir, kelam, mantık, fıkıh, hilat
ve usul, Hat'lb el-Kazvln'l'den belagat, Takıyyüddin İbnü's-Saiğ'den kıraat dersleri
aldı. Vez'lre lakabıyla tanınan Sittülvüzera, Bedreddin İbn Cemaa, Şerefeddin İb
nü's-Sabun!, Zeyneddin el-Kettan'l, Hasan b. ömer el-Kürd'l gibi alimler de hocalan arasında yer almaktadır.
kasabasında

iBN AKiL, Ebü'I-Vefa
ibn Akil. 727'de ( 1327) Mısır kadısı olan
hacası Hatlb ei-Kazvinl ve izzeddin ibn Cemaa'ya kadı naibliği yaptı. 759 (1358) yı 
lında ibn Cemaa'nın Emir Sargatmış tarafından azliyle boşalan Mısır kadılığına
getirildi. Ancak bu görevde emlrin tutuklanmasısebebiyle seksen gün kalabildL
idari görevlerinin yanında Kahire'de Kutbiyyetü'l-kübra (ei-Atlka) Medresesi, imam
Şafii Zaviyesi, Haşşabiyye Zaviyesi ve Nasırt Camii'inde başta tefsir ve fıkıh olmak
üzere islami ilimierin hemen her dalında
dersler veren ibn Akil, hacası Ebu Hayyan'dan sonra Kahire ibn Tolun Camii müderrisliğine getirildi. Burada verdiği dersler çok rağbet gördü. Tedrls faaliyetini vefatına kadar devam ettiren ibn Akil'in öğ
rencileri arasında damadı Şeyhülislam
Siraceddin ömer b. Raslan ei-Bulkinl, torunları Kadılkudat Celaleddin Abdurrahman b. Ömer ei-Bulkinl ve Bedreddin Muhammed b. Ömer ei-Bulkinl ile Veliyyüddin el-lraki ve Cemaleddin b. Zahlre gibi
birçok alim bulunmaktadır.

768 (1367) yılı hac mevsiminde Mekke
ve Medine'de ibn Akil ile görüşen ibnü'ICezerl, onun hac dönüşü 23 Reblülewel
769 (17 Kasım 1367) tarihinde Kahire'de
vefat ettiğini ve imam Şafii'nin kabri yanına defnedildiğini söyler ( Gayetü 'n-nihfiye, 1, 428).
Dilinde hafif pelteklik bulunmasına rağ
men zekası , çalışkanlığı, ciddiyet ve vakarı ile temayüz eden ibn Akil giyim kuşa
mma ve meskenine büyük özen gösterir,
israf derecesinde harcamalar yapardı. Çok
kısa süren Mısır kadılığı sırasında fakirlere ve öğrencilere 150.000 dirhemlik büyük bir yardım dağıtmıştı. Yakın çevresinde her zaman oldukça kalabalık bir grup
insan bulunurdu. ibn Akil, bu hesapsız ve
tutumsuz harcamaları yüzünden külliyetli miktarda borç bırakarak vefat etmiştir.

Eserleri. 1. Şer]J.u Elfiyyeti İbn Malik
(Şerf:ıu İbn 'Akil 'ala El{iyyeti İbn Malik).
ibn Malik et-Tat'nin el-ljuJQşa veya elElfiyyeadlarıyla tanınan nahve dair manzum eserinin şerh i olup birçok baskısı yapılmıştır (Bulak ı 25 1/ 1835; nşr. Fr. Dietrich,
Lelpzig I 85 I; istanbul I 293; nşr. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, I-IV, Kah i re
I 370!195 I; nşr. Ta ha Muhammed ez-Zeyni, I-IV, Kahlre 1966-1967; nşr. Muhammed
el-Kınavi -Muhammed Muhammed Hallfe. 1-11, Kah i re I 393/1 973; n şr. Muhammed
Abdülmün 'im Hafad, Kahire 1979; nşr.
Hanna ei-FahGri, Beyrut, ts.). Fr. Dietrich
eseri Almanca'ya çevirip asıl metniyle birlikteyayımlamıştır(Leipzig 1852). M. Muhyiddin Abdülhamid tarafından yapılan il-

ml neşrine , haşiye ve ta'likleri müstakil bir
eser olacak derecede hacim li olduğundan
Min]J.atü'l-Celil bi-ta]J.ki~i Şer]J.i İbn
'A~il adı verilmiştir. Naşir şerhin sonuna
da "Tekmile fi taşrlfi ' l-ef'al" başlıklı bir
zeyil eklemiştir. Eser üzerine Ahmed esSücal (Fetf:ıu '1-celfl 'a la Şerf:ıi İbn 'Akli,
Kah i re ı 302, I 303, I 306, I 307). Muhammedei-Hudari ed-Dimyatl (Kah i re ı 282,
1287 , 1291; istanbul 1885). Asım Behcet
ei-Beytar (Adva' 'ala Şer/:ıi İbn 'Akli, Riyad ı 399/1979, 4. bs ). Muhammed Abdülaziz en-Neccar (et- Tavzi/:ı ve 't-tekmilliŞer/:ıi İbn 'Akil, 1-11, Kah i re I 386/1967) tarafından haşiyeler yazılmıştır. Mahmud
Ahmed ei-Mekkavi- Abdülhamld Şübane
ivaz şerhin tehzibini (Kah i re ı 964, ı 974).
Adil Nüveyhiz de ihtisarını (Mul]taşaru
Şer/:ıi İbn 'Akli, Beyrut I 985) yapmıştır.
Eserin şiir örnekleri (şevahid) Abdülmün'im ivaz ei-Cürcavl (Kahire ı 308, I 309.
ı 3 ı ı; istanbul ı 3 ı 9) ve Muhammed Kıtta
ei-Adevl (Fetf:ıu'L-celil bi-şer/:ıi şevahidi İbn
'Akil, Kah i re I 293, I 306 , I 308 ; i sta nbul
ı 3 ı 9) tarafından şerhedilm iştir. 2. el-Müsa'id 'ala Teshili'l-feva'id. 758 ( 1357)
yılında tamamlanan eser ibn Malik'in Arap
gramerine dair Teshflü'l-feva'id ve tekmflü'l-ma~iişıd adlı eserinin şerhidir.
Kısa olmakla beraber ihtiva ettiği bol örnekler ve ihtilaflı konularda ortaya koyduğu çeşitli fikir ve görüşler bakımından
benzerleri arasında özel bir yeri olan eser
Muhammed Kamil Berekat tarafından
yayımlanmıştır (l-ll, Dımaşk 1400-1402/
ı 980- ı 982). 3. el-Cami'u'n-netis 'aJQ (fi)
me~hebi'l-İmam Mu]J.ammed b . İdris.
Şafii fıkhına dair çok geniş bir çalışma olup
altı ciltte sadece istinca (istitabe) bahsine
kadar gelinmiş. fakat tamamlanamamış
tır. Safedi bunun bir nüshasının kendinde
olduğunu söyler (el-Vafi, XVII. 254-255). 4.
Teysirü '1-isti'dad li-rütbeti'l-ictihad (etTe'sis li-me?hebi İbn İdrfs) . Bir önceki eserin dört ciltlik bir özeti olup müellif nüshası Darü ' l-kütübi 'I -Mısriyye 'de bulunmaktadır (DMBİ, IV. 32 I)
ibn Akil'in kaynaklarda adı geçen diğer eserleri şunlardır: e~-Zeyl 'ale'l-Cami'i'n-nefis (el-Va(t, XV ll , 255); el-Evhamü'l-va~ı'atü li'n-Nevevi ve İbni'r
Rif 'a ve gayrihima (Keşfü '?-?Unun, ı,
203); Fetava İbn 'A~il (a.g.e., II, 1219;
lzaf:ıu'l-meknun, ll. ı 55); Mul]taşarü'ş
Şer]J.i'l-kebir li'r-Rati'i (Gazzall'nin Şa
mfıkhına dair el-Veciz adlı eserine Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii tarafından
yap ılan şerh in [Fetf:ıu '/-'Aziz 'ala Kitabi 'IVeeizi özetidir; bk. Keş{ü'?-?unun, ll , 2003);
e~ -Zal]ire ii tefsiri'l-Kur'an (müellifin
tefsir sahasındaki ilmi gücünü gösteren
bu iki ciltlik eser, Al-i im ran sOresin in so-

nuna veya N isa sOres inin ortalarına kadar
gelmiştir; bk. a.g.e., I, 439); el-İmJQ'ü'l
veciz 'ale'l-Kitdbi'l-'Aziz (önceki eserin
özetidir; bk. ibn Rafi', ll , 328 ).
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Safed1, el-Vafi, XVII, 252-256; isnev1. Taba~atü'ş-Şafi'iyye, ll, 239-240; ibn Riifi' , el-Ve{eyat (nşr. Salih Mehdi Abbas- Beşşar Avvad
Ma'rOf). Beyrut ı402/ı982, ll, 326 -328; ibnü'I-Cezerl. Gayetü'n-nihaye, I, 428; ibn Hacer. ed-Dürerü'l-kamine, ll, 266-269; ibn Tağ
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65-66; Keş{ü'?-?UnCın, I, ı52, 203,406,439,
575; ll , ı2ı9, 2003; ibnü'I-imad, Şe?erat, VI,
2ı4-2ı5; Şevkan i. el-Bedrü Hali', I, 386-387;
Hansar1, Ravzatü '1-cenna.t, lll, 458; Ser kis. Mu'cem, I, ı87 -ı88; Brockelmann, GAL, ll, 88;
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C. Zeydan. Adab (Dayf).lll, ı5ı; ömer Ferruh,
Taril]u 'l-edeb, lll, 803-806; Ma'a'l-Mektebe, s.
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lefat (nşr. Mahmud FahOri). Halep ı992, ı , 278279; Ebü'I-Fütfıh Şeref, "l:lavle taJ::ı~i~i ŞerJ::ıi't
Teshllli'bn 'Al5il", ed-Dare, Vll/2, Riyad ı98ı , s.
ı5o-ı69; Muhammed Emire Ali. "el-Müsa'id
'ala Teshili 'l-feva'id", ME, LV/4 ( 1982). s . 370373; Nebhan Yasin, "Rü'ye na~d iyye fı ŞerJ:ıi
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İBN AKİL, Ebü'l-Vefa

ı

(~ ~' ~ıs,.ıı ~i)
Ebü'I-Vefa Ali b. Akıl
b. Muhammed b. Akıl ei-Bağdadi
(ö. 513/1119)
Usul ilimlerine dair
ve

çalışmalarıyla tanınan
Selefiyye içinde akılcılığın
kapısını

L

aralayan
Hanbeli alimi.

_j

431 ( 1040) yılında Bağdat'ta doğdu.

Ailesinin hem baba hem de anne tarafından Hanefi mezhebine mensup olduğu tahmin edilmektedir. On yaşında iken
Kur'an'ı ezberledi. Kendisinin anlatlığına
göre pek azı Hanbeli olan yirmi üç hocadan başta Arap dili ve edebiyatı , tefsir,
hadis, fıkıh, kelam ve tasawuf olmak üzere hemen hemen bütün islami ilimiere
dair dersler aldı. Arap dili ve edebiyatını
Ebü'I-Kasım ibn Berhan'dan. kıraat ilmini
ibn Şeyta, fıkhı Kadi Ebü Ya'la ei-Ferra,
kelam ilmini ibnü'I-Velid ve ibnü't-Tebban, tasawufu Ebü Mansür ei-Attar'dan
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