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ta dair olan bu Arapça eserinde kullan
dığı üsiOp bazı edebiyatçılar tarafından 
makamat dili diye övülmüştür (Kahire 
1305). 4. Mir' Cıtü't-te' emmül fi'l-umur. 
içtimal ve ahlaki konuları ele aldığı bu 
Arapça kitap da Kahire'de basılmıştır 

(1310) s. La taşlü}fu'l- 'a'ilat illa bi-ter
biyeti'l-benCıt. İdeal bir neslin ancak kül
türlü ve bilgili anneler tarafından yetişti
rilebileceği konusunu işleyen Arapça bir 
eserdir (Kahire I 306) 
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liJ FuAT ÜÜNEL 

AiŞE el-MENNÜBİYYE 
(~_,:..ıl...:.:~) 

Aişe bint İmran 
b. Süleyman ei-Mennubiyye 

(ö. 655/1257 [?]) 

Seyyide diye tanınan Tunuslu 
bir kadın sı1fi. 

_j 

Tunus şehrinin 8 km. batısındaki Men
nObe köyünde doğdu. Yaşadığı devirde 
Tunus'a hakim olan Hafsl hanedanı ve 
MennObe köyü hakkında bilgi veren kay
naklar, Seyyide Aişe'den bahsetmezler. 
MennObe Camii imamının kaleme aldığı 
menakıb mecmuasından faydalanılarak 

hayatı hakkında küçük bir menkıbevl 
eser yazılmıştır. Bu esere göre. Aişe'nin 
daha çocuk denilecek yaşlarda tasav
vufa yatkın olduğu görülmüş, sonrala
rı manevi hayatı gelişip zenginleşerek 

kendisinden kerametler zuhOr etmeye 
başlamıştır. Ailesi tarafından amcasının 
oğlu ile evlendirilmek istendiğinde zahi-

206 

dane bir tavırla bu evliliğe karşı çıkmış, 
Tunus'a kaçarak Babülgürcanl dışında
ki bir kervansaraya sığınmış, eliyle eğir
diği ve dokuduğu yünle geçinmiştir. EbO 
Hasan eş-Şazell'ye intisap eden Men
nObiyye'nin kendisi için hiçbir şey birik
tirmeyip elindekini fakiriere dağıttığı , 

yanındaki bir dirhemi bağışlamadan 

yattığında, "Bugün kulluğumuz noksan
dır" dediği nakledilmektediL Halk ara
sında evliya olarak tanınan Aişe ei-Men
nObiyye yetmiş altı yaşlarında iken 16 
Şevval 653 (18 Kasım 1255) veya 21 Re
ceb 655'te (4 Ağustos 1257), rivayete 
göre, "Allah şüphesiz takva sahipleriy
le ve iyilik yapanlarla beraberdir" (en
Nahl 16/ 128) ayetini okurken vefat et
miş ve Babülgürcanl'deki Makberetaş
şeref Mezarlığı'na defnedilmiştir. 

Hatırasına aşırı derecede bağlı olan
lardan biri, XX. yüzyıl başlarında, Men
nObiyye'nin mezarının kendisine malum 
olduğunu söyleyerek kabri üzerine ah
şap bir türbe yaptırmış ve burası Tu
nuslu kadınların ziyaret yeri olmuş

tur. Seyyide Aişe' nin ailesinden ayrıl

dıktan sonra sığındığı ve ömrünü ge
çirdiği kervansarayın çevresine zaman
la bir mescid, misafir odaları, birkaç ev 
ve dükkan inşa edilmiş ve burada kü
çük bir tekke meydana gelmiştir. Sey
yide Aişe'nin doğduğu ev, Hüseynller'
den Muhammed es-Sadık Bey devrinde 
(ı 859-1882) kutsal sayılan bir yer ol
muş, zaviyesi, özel daireleri ve tarikat 
ayinlerinin topluca yapıldığı üstü kapalı 
bir avlu ile tam bir tekkeye dönüşmüş
tür. Adı geçen binalar bugün harabe 
halindedir. 

Küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerlm'i ez
berlediği. hayatı boyunca 1 520 hatim 
yaptığı söylenen ve "Kalp iştirak etme
dikçe yalnızca dille yapılan zikirde ha
yır yoktur" diyen Seyyide Aişe hakkında 
halk arasında dolaşan pek çok. men kı be 
vardır. Tunus'ta kızlara Seyyide ve Aişe, 

.erkeklere de MennObl isminin yaygın 
olarak verilmesi, onun yaşayan şöhre
tinden kaynaklanmaktadır. 
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~ İRFAN Gü NDÜ Z 

AiŞE hint MUHAMMED 
(.ı...-~;;,.:;.;~) 

Ümmü Muhammed Aişe bint Muhammed 
b. Abciiihadi ei-Makdisiyye 

L 

(ö. 816 / 1413) 

Sekizinci hicri asrın tanınmış 
hadis alimi. 

_j 

723'te (1323) Dımaşk'ta doğdu. He
nüz dört yaşlarında iken Ahmed b. EbO 
Talib ei-Haccar'dan Şahi]f-i Bu.l]Cıri'yi, 

daha sonra Şerefeddin Abdullah b. Ha
san'dan Şa}ıf}f-i Müslim 'i dinleyerek ha
dis tahsil etmeye başladı. Babasından 

ve ayrıca devrinin meşhur alimi EbO Be
kir er-Razl'den İbn Hişam'ın es-Sire'si ile 
Darimf'nin es-Sünen'i gibi bazı önemli 
kitapları okuyarak icazet aldı. Tahsilini 
tamamladıktan sonra bütün vaktini ha
dis akutmaya ve icazetini aldığı kitapları 
rivayet etmeye ayırdı. İbn Hacer el-As: 
kalani kendisinden ŞaJ:u"f:ı-i Bu.l]Cıri baş
ta olmak üzere birkaç kitap okumuştur. 

Aişe bint Muhammed, Şa}fih-i Bu.l]a
ri'nin rivayet tariklerini kendisinde top
lamış olan Hafız ei-Haccar'dan bu kitabı 
rivayet edenlerin sonuncusudur. Hanbe
IT mezhebine mensup olan Aişe Bağ
dat'ta vefat etti (Reblülewel 816 / Hazi
ran 14 ı 3). İki kardeşi Fatıma ve Zeyneb 
de devrinin ileri gelen hadis alimlerin
dendi. 
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1 AiŞE hint TALHA b. UBEYDULlAH 
1 

(.iıl~,:.r.~~;;,.:;.;~) 

Ümmü İmran Aişe bint 
Talha b. Ubeydillah et-Temlmiyye 

(ö. 101 / 719) 

L 
Meşhur kadın tiibii. 

Babası aşere-i mübeşşere• den Talha 
b. Ubeydullah, annesi Hz. EbO Bekir'in 
kızı Ümmü KülsOm'dur. Önce Hz. EbO 
Bekir'in torunu Abdullah b. Abdurrah
man'la evlendi. Bu evlilikten imran, Ab
durrahman, EbO Bekir ve Talha adında 
dört oğlu ve Neflse isminde bir kızı ol
du. Kocasının ölümü üzerine Mus'ab b. 


