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İBN ATIYYE ed-DIMAŞKİ 
(~...UI a;,ı:..: 1.)!1) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Atıyye b. Abdiilah ed-Dımaşkı 

(ö. 383/993) 

Tefs ir ve kıraat alimi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunma
maktadır. Dımaşk'ta Cabiye Kapısı deni
len yerdeki Atıyye Mescidi'nde imamlık 
yaptığı, Endülüs müfessirlerinden olan di~ 
ğer İbn Atıyye'den ( ö. 54111 ı 4 7) ayırt edi
lebilmesi için kendisine İbn Atıyye el-Ka
dim denildiği bilinmektedir. Arz ve sema · 
yoluyla Hasan b. Habib, Muhammed b. 
Nadr b. Ahrem ve Ca'fer b. Hamdan en
NisabOri'den kıraat tahsil etmiş: İbn Cev
sa, Ali b. Abdullah el-H ımsi ve E bO Ali el
Hadairi'den hadis rivayet etmiştir. Ali b. 
DavOd ed-Darani. ·Abdullah b. Sewar el
Anesi ve Thrfe el-Harestani gibi şahsiyet
ler. kıraat ilminde kendisinden faydalanan 
ve rivayette bulunanlar arasında yer al
maktadır. Hadiste sika olarak değerlen

dirilen ibn Atıyye'hin ayetterin tefsirinde 
istişhad için ezberinde binlerce beyit bu
lunduğu rivayet edilmiştir. İbn Atıyye Şev
val383'te (Kasım-Aralık 993) Dımaşk'ta 

vefat etti. 

Kaynaklar İbn Atıyye'nin bir tefsiri oldu
ğunu , Brockelmann, bu eserin Süleyma
niye (Aşir Efendi, nr. 35) ve Ahmediyye 
(Halep) kütüphanelerinde birer nüshası

nın bulunduğunu zikrediyorsa da Süley-
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maniye Kütüphanesi'nin eski katalogun
da kaydedilen tefsirin halen mevcut ol
madığı görülmekte, Sezgin de Ahmediy
ye nüshasını bulamadığım belirtmekte-. 
dir. Zemahşeri'nin el-Keşşaf'ında, Kurtu
bi'nin el-Cami' li-a]J.kQmi'l-Kur'an'ında 
ve EbO Hayyan el-Endelüsi'nin el-Ba]J.
rü'l-mu]J.it'inde İbn Atıyye'nin bu eserin
den iktibas edilmiş bölümler bu lunduğu 

ileri sürülmüştür (Sezgin. ı. 105).Ancak 
bu iktibasların yapıldığı tefsirin İ bn Atıy
ye el-Endelüsi'ye ait el-Mu]J.arrerü'l-ve
ciz mi, yoksa İbn Atıyye ed-Dımaşkl' nin 
burada sözü edilen eseri mi olduğu husu
su ayrı bir inceleme konusudur. 
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İBN ATIYYE el-ENDELÜSI 
C.s-ı~ YI :Q= <.)! 1 ) 

Ebu Muhammed Abdülhak b. Galib 
b. Abdirrahman b. Galib 

el-Muharibl el-Gırnatl el-Endelüs'i 
(ö. 541/1147) 

Müfessir ve kadı. 
_j 

481 'de(1 088) Gırnata'da (Granada) doğ
du. Soyu. Endülüs'ün fethi için bu ülkeye 
gelen Arap ordusu sancaktan Atıyye b. 
Halid b. Haffat el~Muharibi'ye dayanır. 
Atıyye' nin dedeler inin Rebia veya daha 
kuwetli bir ihtimalle Mudar kabilesine 
mensup olduğu kaydedilmektedir: nite
kim İbn Atıyye de dedelerinin Mudari ol
duğunu söyler (Fihrisü İbn 'Atıyye, s. 60). 
Kendisine kadar bu aileden pek çok alim 
ve idareci yetişmiştir: babası Galib b. Ab
durrahman Endülüs'te dönemin önde 
gelen muhaddis ve fakihlerindendir (Feth 
b. Hakan el-Kaysi. lll. 636-640) . 

İbn Atıyye'nin yaşadığı dönemde Kur
t uba (Cordoba). Mürsiye (Murcia) ve İşbili
ye (Sevilla) gibi Gırnata da medreseterin 
çokça bulunduğu bir şehirdi. Burada bir 
medresesi bulunan babasından ve diğer 
alimlerden öğrenim görmeye başlayan ibn 
Atıyye , daha on iki -on üç yaşlarında iken 
birçok hocadan çeşitli ilimiere dair icazet
ler aldı. Kurtuba, İşbiliye , Mürsiye, Belen
s iye (Valencia) ve Ceyyan (Jean) gibi şehir
lere giderek buralardaki hocalardan ders 
gördü ve çeşitli kitaplara ait icazetler al
dı : gidemediği yerlerdeki birçok alimden 

de kitabet yoluyla icazetler elde etti. Onun 
Endülüs dışına çıkmadığı konusunda itti
f ak olmasına rağmen ömer Rıza Kehha
le'nin doğuya seyahat ettiğini söylemesi 
(Mu'cemü 'L-mü'elli(in, V, 93) babasıyla onu 
karıştırmasından kaynaklanmış olmalıdır: 

nitekim babasının tahsil için Kuzey Afrika, 
Mısır, Şam ve Hicaz'a seyahatte bulundu
ğu bilinmektedir ( Fihrisü İbn 'Atıyye, s. 
60-63; Abdülvehhab Abdülvehhab Fa yi d, 
S. 53-54) 

İbn Atıyye tefsir. kıraat. hadis, fıkıh, 
kelam, dil ve tarih alanlarındaki öğrenim 
hayatı hakkında bilgi verdiği el-Fihrist 
adlı eserinde otuz hacasından söz eder. 
Bunlar arasında babası Galib, EbQ Ali el
Gassani, EbO Ali es-Sadefi. Ebü'l-Hasan 
İbnü'l-Baziş, EbQ Muhammed Abdurrah
man b. Muhammed b. Attab el-Kurt ubi, 
EbO Bahr Süfyan b. Asi el-Esedi ve EbO 
Abdullah Muhammed b. Ali et-Tağlibi 
kendilerinden en fazla istifade ettiği ho
calarıdır. İbn Atıyye aynı yerde babasın
dan okuduğu eserlerin adın ı da kayde
der (Fihrisü İbn 'Atıyye, s. 63-77). Daha 
sonra ders vermeye başlayan İbn Atıyye'
den çok sayıda talebe faydalanmıştır. İbn 
Hayr el- İş bill, İbn Meda, E bO Bekir İbn Tu
feyl (ljay b. Ya/qan'ın müellifi). İbn Kur
kül, Ebü'l-Kasım Abdurrahman b. Mu
hammed el-Ensari el-Endelüsi, EbQ Be
kir İbn EbQ Cemre bunlardan bazılarıdır 
(talebeleri için bk. Fihrisü İbn 'Atıyye, 
neşredenlerin girişi, s. 15-19; Abdülvehhab 
Abdülvehhab Fayid, s. 88-91) 

İ bn Atıyye Murabıtlar döneminde ya
şamıştır. Murabıtlar'ın başlangıçta Beni 
Atıyye ailesine iyi gözle bakmadığı , hatta 
İbn Atıyye'nin babasını bir süre sürgüne 
gönderdikleri rivayet edilir. Ancak daha 
sonra ailenin Murabıtlar'la ilişkileri dü
zelmiş. İbn Atıyye de hıristiyanlarla yapı
lan birçok savaşa , bu arada S03 (11 09) 
yılında Talabire (Talavera) Savaşı'na katıl
mış. S 11'de (1117) Sarakusta'nın (Zara
goza) savunmasında bulunmuştur. İ bn 
Atıyye Murabıt melikleriyle görüşmeler 
yapıyor. savaşların durumu ve düşman
Iara karşı takip edilmesi gereken strate
jilerle ilgili raporlar veriyor, hıristiyanlar 
tarafından istila edilen yerleri a l maları 

konusunda teşvik ve uyanlarda bulunu
yordu. Uzun süre savaş ortamında bulun
masının tefsir çalışmasını etkilediği , ci
had ayetlerini tefsir ederken görüşlerini 
daha gerçekçi bir zemine oturttuğu gö
rülmektedir (a.g.e., s. 71-72). 

S29 yılı Muharreminde (Kasım 1134) 
Meriye (Almeria) kadılığına tayin edilen ibn 
Atıyye burada on iki yılı aşkın bir süre gö-



rev yaptı. İlk yılları hıristiyan! ara karşı 
parlak zaferlerle geçen Murabıtlar'ın za
manla zayıflaması. hıristiyanlar karşısın
da üst üste yenilgiler alarak ülkeyi idare 
edemez duruma gelmesi üzerine Abdül
mü'min el-Kumi kumandasındaki Muvah
hidler'in 540 (1146) yılının sonlarında Mu
rabıtlar Devleti'ni ortadan kaldırması ve 
541'de (1147) Endülüs'ün tamamına ha
kim olması ile İbn Atıyye'nin konumu da 
sarsıldı. Meriye halkının kendisini zındık
lıkla itharn edip hakkında şikayette bulun
ması sebebiyle (EbG Abdullah ez-Zerkeşl, 
s. 6; Abdülvehhab Abdülvehhab Fayid, s. 
75) Muvahhidler tarafından Meriye'deki 
görevinden alınarak541 yılı başında Mür
siye'ye kadı tayin edildi. Ancak İbn Atıyye 
Mürsiye'ye girerneyince bu defa Batı En
dülüs'teki Lurka'ya (Lorca) gitmek zorun
da kaldı ve 25 Ramazan 541' de (28 Şubat 
1147) burada vefat etti. Araştırmalar. 
ölüm tarihiyle ilgili olarak bir kısım kay
naklarda yer alan 542 ve 546 tarihlerinin 
yanlış olduğunu göstermektedir (a.g.e., 
s. 78). Onun Lurka'ya kadı olarak tayin 
edilip edilmediği konusunda açık bilgi bu
lunmamaktadır. Ayrıca Gırnata ve diğer 
bazı şehirlerde kadılık yaptığı yolunda 
kaynaklarda yer alan bilgilerin yanlış ol
duğu sanılmaktadır. 

Biyografisine talebeleri. çağdaşları ve 
daha sonraki alimler tarafından yazılan 
eserlerde yer verilen İbn Atıyye'den deha 
derecesinde zeki ve idrakl yüksek bir in
san. fıkıh , tefsir ve Arap dilinde imam, 
hafız. edip, şair, bid'atlardan uzak duran 
bir kişi, adil bir kadı, cesur ve atılgan bir 
kimse olarak söz edilmektedir. İbn Fer
hun. Malil<i mezhebinin önde gelen alim
lerini tanıttığı ed-Dibô.cü'l-mü~heb'de 
İbn Atıyye'nin biyografisine yer vermiştir 
(l l, 57-59) . Nübahl ise Tô.ril.Ju ~uçlô.ti'l

Endelüs adlı eserinde onun fıkıhçılığına 
ve dini hükümlere olan vukufuna dikkat 
çekmiştir (s. ı 09) Hayatına dair eserlerin 
çoğunda onun hadisçiliğine de işaret edil
miştir. Feth b. Hakan el-Kaysi. Abdülbaki 
el-Yemani ve Süyutl ise eserlerinde dilci
liği üzerinde durmuştur. 

İbn Atıyye'nin şöhreti daha çokel-Mu
]Jarrerü '1-veciz adlı tefsirinden kaynak
lanmaktadır. Çeşitli konularla ilgili görüş
lerini bu eserinde ortaya koymuş; tefsir. 
kıraat hadis. kelam. fıkıh, Arap dili ve ta
rih sahalarındaki yetişmişliğini bu eserin
de göstermiştir. Müfessirliği hakkında is
lam alimleri övgü dolu ifadeler kullanmış 
ve bu ilirnde kendisinden önceki alimleri 
geride bıraktığını ileri sürmüşlerdir. İbn 
Teymiyye de el-Mul;arrerü'l-veciz'i, ha-

disleri kullanma ve bid'atlardan uzak dur
ma bakımından Zemahşerl'nin tefsirin
den daha iyi kabul etmektedir. Ancak Ta
berl'den yaptığı alıntıları nakletmekle ye
tinmeyip bunlar üzerinde değerlendirme 
yapmasını. özellikle Mu'tezile kelamcıla
rının görüşlerini zikretmesini önemli bir 
hata olarak değerlendirmektedir ( Mukad
dime fl uşO.li't-tefslr, s. 111-112; a.mlf., 
MecmO.'u fetava, XIII, 361, 388). İbn Ha-. 
cer ei-Heyteml de onun görüşlerini Mu'
tezile ile ilişkilendirmekte ve -İbn Arafe 
ei-Vergamml'nin (ö. 803/1401) ifadeleri
ni kullanarak- İbn Atıyye'nin tefsirinde 
Zemahşerl'nin eJ-Keşşô.f'ındakilerden 

çok daha zararlı yorumlar bulunduğunu 
söylemektedir ( ei-Fetava '1-/:ı.adfşe, s. 242). 
Abdülvehhab Abdülvehhab Fayid ise İbn 
Hacer'in bu itharnının asılsızlığını çeşitli 
delillerle ortaya koymuştur (MenhecO. ibn 

'At1yye, s. 221-262). İbn Atıyye'yi Mu'te
zile'nin prensiplerine uyduğu ve ayetleri 
bu doğrultuda tefsir ettiği gerekçesiyle 
eleştiren alimlerden biri de Şevkani'dir 
(Fetf:ı.u'l-kadrr, 1, 95,25 1 ;Muhammed Ha
san ei-Gumarl, s. 124- ı 25). Ebu Hayyan ei
Endelüsl. el-Ba]Jrü'l-mu]Jit adlı tefsiri
nin mukaddimesinde (1, 9- ı O) İbn Atıyye'
den söz edip onu Zemahşerl ile karşılaş
tırmıştır. Ebu Hayyan'a göre İbn Atıyye 
tefsir alimlerinin en büyüklerindendiL 
Kaynaklardaki bilgileri tenkit süzgecin
den geçirerek ortaya koymakta büyük ba
şarı göstermiştir. İbn Haldun da İbn Atıy
ye'nin müfessirliğini takdir edenlerden
dir. İbn Haldun'a göre İbn Atıyye eserin
de kendisine kadar gelen tefsir mirasını 
özetlemiş ve doğruya en yakın bilgileri or
taya koymuş. müfessir Kurtubl de aynı 
yöntemi uygulamıştır (Mukaddime, lll, 
998). Süyutl ise onu "kıdvetü'l -müfessi

rln" sıfatıyla anmış, tefsirinin Arap diline 
vukufunu ve diğer ilmi konulardaki oto
ritesinin en güçlü şahidi olduğunu söy-

. i emiştir ( Tabakatü '1-müfessirfn, s. 60-61; 
a.mlf., Bugyetü 'l-vu'at, ll, 73) . 

İbn Atıyye tefsirinde rivayet ve dirayet 
usulünü birlikte uygulamış. gerek hadis 
kaynaklarından gerekse tefsirlerden al
dığı rivayetleri tenkit süzgecinden geçir
miş, yer yer sen ed ve metin kritiği yap
mıştır. Çok defa rivayetleri senedierini 
hazfederek ilk ravisinden nakletmiştiL 
Kıraat farklılıklarına ve cümle tahlillerine 
geniş yer veren İbn Atıyye ahkam ayetle
rinin yorumunu Malil<i mezhebinin esas
larına göre yapmış. yer yer diğer mezhep
lerle mukayeselere de yer vermiştir. Tef
sirinde israiliyyat'tan uzak d urmakla bir
likte başka bilgilerin bulunmadığı durum-
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larda bazı İsraill rivayetleri de kullanmış. 
işarl ve batıni tefsire ise şiddetle karşı 
çıkmıştır. 

Eserleri. 1. el-Mu]Jarrerü '1 -veciz ii 
tefsiri'l-kitdbi'l- 'aziz. İbn Atıyye'nin ba
bası hayatta iken yazımına başladığı ve 
muhtemelen Meriye kadılığı sırasında ta
mamladığı hacimli tefsirdir. Eserin ismi 
kaynaklarda ve bazı yazma nüshalarında 
el-Veciz veya el-Cô.mi'u '1-mu]Jarrerü 'ş
şa]Ji]Ju '1-veciz ii tefsiri'l-kitfıbi'l- 'aziz 

şeklinde de geçmektedir. Pek çok yazma 
nüshası bulunan eser (Brockelmann, GAL, 
1, 41 2; Suppl. , 1, 732; Abdüsselam Ahmed 
el-KenGnl, s. 242) ilk defa Ahmed Sadık 
ei-Mellah 'ın tahkikiyle eksik olarak yayım

lanmış (1, Kahire ı 974), daha sonra Fas Va
kıflar Bakanlığı tarafından on altı ciltlik 
( Muhammediye 1975-199 ı). Katar İslami 
işler Bakanlığı tarafından da on dört cilt
lik (Do ha ı 977-199 I ) baskıları yapılmıştır. 
Eserin tamamını. Abdüsselam Abdüşşafi 
Muhammed'in tahkikiyle Darü'l-kütübi'I
İlmiyye beş cilt olarakyayımlamış (Bey
rut ı 993). CemalTalebebu baskıya bir fıh

rist hazırlamıştır (Feharisü '1-Muf:ı.arreri'l
vecrz tr te{sfri'l-kitabi'l-'azrz, Beyrut 14 ı 5/ 
1995) Ebu Zeyd es-Sealibl (ö. 875!1470) 
İbn Atıyye'nin tefsirini ihtisar etmiş, bazı 
yeni bilgiler ekleyerek el-Cevahirü '1-]Ji
sô.n ii tefsiri'l-Kur'ô.n adıyla (I-lll, Bey-

. rut 1416/1 996) yeni bir tefsir meydana ge
tirmiştir (Abdülvehhab Abdülvehhab Fa
yi d, s. 294-299). Arthur Jeffery. el-Mu
]Jarrerü'l-veciz'in mukaddimesini mü
ellifi bilinmeyen el-Mebani li-na?mi'l
me'ani adlı bir başka eserin mukaddi
mesiyle birlikte Mu~addimetdn ii 'uW. 
mi'l-Kur'an adıyla yayımiarnıştır (Kahi
re ı 954) . Ancak Jeffery, mukaddimenin 
pek çok yerini tahrif ettiği ve önemli ha
talar yaptığı gerekçesiyle birçok ilim ada
mının tenkidine maruz kalmıştır (a.g.e., 
s. 84; Adnan Muhammed ZerzGr, s. 81; 
Tali al Abdullah MeiiGş, s. ta- ~af) Eser Ab
dullah İsmail es-Sav!' nin tashihleriyle ye
niden basılm ıştır (Kahire 1392/1972). Z. 
el-Fihrist. Bazı kaynaklarda (ei-)Bema
mec adıyla geçmektedir. Müellif bu kü
çük hacimli eseri Meriye'de kadı iken 533 
(1139) yılında tamamlamıştır (tanıtımı 
için b k. Mustafa ez-Zebbah, s. 269-27 I) . 
İbn Atıyye'nin kendilerinden ders gördü
ğü otuz hacasından ve okuduğu ders ki
taplarından bahsettiği bu eserinde çeşitli 
ilimiere ve eseriere dair rivayet zincirle
ri de yer almaktadır. Eser Muhammed 
Ebü'I-Ecfan ve Muhammed ez-Zahl'nin 
tahkik, tahrlc ve ta'likleriyle birlikte Fih

risü İbn 'Atıyye adıyla yayımlanmıştır 
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(Beyrut ı980 , ı983) . Bu neşrin baş tara
fına İbn Atıyye'nin hayatı , ilmi kişiliği ve 
eserlerine dair bir giriş eklenmiştir (s. 
5-56). 

İbnü'I-Ebbar, e1-Mu'cem ii aşJ:ıô.bi'1-
Kaçli'ş-Şadefi adlı eserinde (s. 223) Me
riyeli hadis alimi Ruşatl'nin İbn Atıyye'yi 
tenkit amacıyla İ:?,hdrü fesadi'1-i'ti]fad 
bi-beydni sO.'i'1-inti]fad adlı bir eser ka
leme aldığını. İbn Atıyye'nin de onun İ]f
tibdsü'1-envdr ve iltimdşü'1-ezhdr ii en
sdbi'ş-şaJ:ıabe ve ruvati'1-aşar'ını tenkit 
için e1-Ensab adıyla bir kitap yazdığım 
kaydetmiştir. İbn Atıyye'nin e1-Ensab ad
lı bir eserinin bulunduğunu Muhammed 
Abdullah İnan da söylemektedir ('Aşrü'L
MurabLtfn, ı . 458). İbn Atıyye' nin bazı şiir 
ve nesirlerini İbn Hakan ve Ahmed b. Yah
ya ed-Dabbl nakletmiştir (bk. bibl). 

İbn Atıyye'nin ilmi kişiliğiyle müfessirli
ği üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bun
ların en önemlisi, Abdülvehhab Abdülveh
hab Fayid'in Camiatü'I-Ezher'de Men
hecü İbn 'Atıyye ii tefsiri'1-Kur'ani'1-
Kerim adıyla hazırladığı doktora tezidir 
( Beyrut 1393/ ı 973). Ayrıca Salih Saciye 
'Abdü1J:ıa]f b. 'Atıyye ve tefsir:uhu e1-
MuJ:ıarrerü'1-veciz adıyla bir doktora tezi 
(ı 979, ei-Külliyetü'z-ZeytGniyye, UlGmü'l
Kur'an), Abdülazlz Bedevi Züheyrl İbn 
'Atıyye e1-müfessir ve mekanühu min 
J:ıayati't-tetsir fi'1-Endelüs ( 1960, Cami
atü'l-iskenderiyye, Külliyetü'l-Adab), Ali İb
rahim Alien-Nacim Tefsirü İbn 'Atıyye: 
min evve1i sO.reti'z-Zariyat ila a]].iri 
sO.reti'1-lfadid ( 140 ı . Camiatü Ümmi'l-

. kura. Külliyetü'ş-şerla ve'd-dirasati'l-isla
miyye,ed-Dirasatü' l-ulya eş-şer'iyye). fsa 
b. Ali el-Asir! Mesa'ilü '1-]].ilafi'n-naJ:ıviy
ye beyne Ebi Hayyan ve İbn 'Atıyye 
( 1408, Riyad-Camiatü'l-imam Muhammed 
b. SuGd el-islamiyye, el-Lugatü 'l-Arabiy
ye, en-Nahv ve's-sarf) ve İsmail Albayrak 
İbn-i Atıyye ve Tefsiri e1-Muharrerü '1-
veciz (ı 994, AÜ Sosyal Bilimler Enstitü
sü) adıyla birer yüksek lisans tezi hazırla
mışlardır. 
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İBN ATTAŞ 
C.fıık ~n 

Abdülmelik b. Attaş 
(ö. 487 / 1094) 

460 (1068) yılı başlarından itibaren 
yaklaşık otuz yıl süreyle 

İran'ın orta ve batı kısımlarından 
sorumlu İsfahan İsmiiili daisi 

(bk. isMAiLİYYE). 

İBN AVN, Abdullah 
L.:.ı~ 0-! .dıt ~) 

Ebu Avn Abdullah b. Avn 
b. Ertabfın el-Müzenl el-Basri 

(ö. 151/768) 

Hadis alimi. 

.J 

.J 

66 (685) yılında Basra'da doğdu. 64 
(683) yılında doğduğu da söylenmiştir. 
Dedesi Müzeyne kabilesinin mevallsinden 
olduğu için M üzen! nisbesiyle de anılır. 

Enes b. Malik'i görmüş; Said b: Cübeyr. 
İbrahim eri-Nehai. Şa'bi, Ata b. Ebu Re
bah. Hasan-ı Basri ve İbn Slrln gibi birçok 
ünlü kişiden hadis dinlemiştir. Kendisin
den A'meş. Şu'be b. Haccac. Süfyan es
Sevr!, Abdullah b. Mübarek. Ezher b. Sa'd, 
Hüşeym b. Beşir, Vekl' b. Cerrah, Yahya 
b. Said el-Kattan gibi alimler rivayette bu
lunmuştur. Hadis münekkitleri onu gü
venilir kabul etmekte. Yahya b. Main de 
her konuda güvenilir olduğunu söylediği 
İbn Avn'ı "sebt" ve "sika" diye nitelendir
mektedir. Şu'be, eşsiz bir insan olarak ta
nıttığı İbn Avn'dan her gün hadis öğren
meyi istediğini, onun tedlls yapmaktan 
kurtulan iki kişiden biri olduğunu söyle
mekte. İbn Avn'ın şüpheli bilgisini baş
kasının kesin bilgisine tercih edeceğini 
belirterek onun ilmine olan güvenini ifa
de etmektedir. Süfyan es-Sevri, Hişam b. 
Hassan, Osman el-Bettl, Muaz b. Muaz. 
Abdullah b. Mübarek gibi alimler de onun 
bir benzerini görmediklerini. Abdurrah
man b. Mehdi ise Irak'ta sünneti ondan 
daha iyi bilenin bulunmadığını söylemiş
tir. Kütüb-i Sitte müelliflerinin hepsi İbn 
Avn'dan rivayette bulunmuştur. 

Hadis rivayetinde son derece titiz dav
ranan İbn Avn. yaklaşık yetmiş yıl kaldığı 
Basra'da bu sahanın önemli isimlerinden 
Eyyub es-Sahtiyanl ve Yunus b. Ubeyd'e 
saygısından dolayı onların vefatina kadar 
hadis rivayet etmedi. Kıraat ve fıkıh alan
larındaki bilgisiyle de tanınan İbn Avn, Re
ceb 1 S 1 'de (Ağustos 768) Basra'da vefat 
etti. Bu tarih 1 SO ve 1 S2 olarak da zikre
dilmiştir. Cenaze namazını Basra Valisi 
Cemll b. Mahfüz ei-Ezdl kıldırdı. 


