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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-
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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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liJ MücTEBA U6uR 

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. 



Zübeyr, onun öldürülmesinden sonra da 
Ömer b. Ubeydullah ile evlendi. 

Aişe iffet. metanet ve dirayet sahibi. 
kendinden son derece emin bir hanım
dı. Arap tarihi. edebiyatı ve özellikle şii 

ri konusunda geniş bilgisi vardı. Teyzesi 
Hz. Aişe ile yakın teması dolayısıyla ha
dis kültürü de sağlamdı. Hz. Aişe'den 
hadis rivayet etti. Kendisinden de oğ
lu Talha b. Abdullah. üç yeğeni Talha 
b. Yahya. Muaviye b. ishak ve MOsa b. 
Ubeydullah. ayrıca Ata b. EbO Rebah gi
bi muhaddisler hadis nakletmişlerdir. 

Meşhur hadis tenkitçiterinden Yahya b. 
Mafn onun hakkında. "sika ve hüccet
tir"; iclf. "Medineli güvenilir bir ta bildir" ; 
EbO Zür'a ed-Dımaşki de. "insanlar on
dan edep ve fazilet sahibi olması sebe
biyle hadis nakletmişlerdir" demekte
dirler. ibn Hibban da onu güvenilir ravi
ler arasında zikretmektedir. Rivayetleri 
Kütüb-i Sitte 'de yer almıştır. 

Aişe, bir gün halkın dert ve şikayetle
rini arzetmek için Halife Hişam b. Ab
dülmelik'e gitmiş, geliş sebebi sorulun
ca. "Gökten rahmet yağmıyor. sen de 
hakkımızı vermiyorsun" demiştir. Şere

fine düzenlenen toplantıya katılan Erne
vf hanedanının ileri gelenleri onun Arap 
tarihi, edebiyatı ve özellikle Hz. Aişe'den 
öğrendiği yıldızlara dair engin bilgisi kar
şısında takdir ve hayranlıklarını ifade et
mişlerdir. 
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~ A. LÜTFi KAZANCI 

Aiz b. AMR 
(~;.r..:.:t..ı 

Ebu Hübeyre Aiz b. Amr 
b. Hilal ei-Müzenl el -Basri 

(ö. 61/680-81) 

Bey'atürrıdvAn'da bulunan 
mücahid sahAbi. 

_j 

Hudeybiye'de Hz. Peygamber'e biatın
dan önceki hayatı hakkında bilgi yoktur. 
Huneyn Gazvesi'nde düşmanla göğüs 

göğüse çarpıştı ve yüzünden ağır şekil
de yaralandı . Yarasını bizzat Hz. Pey
gamber sardı (Hakim. ııı. 587-588) . Hz. 

Peygamber'in vefatından sonra Mezo
potamya bölgesi fethedilince Basra'da 
yerleşti. Bir ilim ve irfan mektebi olan 
evinin kapısı herkese açıktı. Doğru bil
diğini söylemekten çekinmeyen bir ta
biata sahipti. Bir gün Basra valisi ve Hz. 
Hüseyin'in katili Ubeydullah b. Ziyad'ın 
huzuruna girdi ve. "Zalimler en kötü 
idarecilerdir" hadisini bizzat Hz. Pey
gamber'den duyduğunu söyleyerek zu
lümden sakınmasını tavsiye etti. Valinin 
ona. "Peygamber'in seçkin ashabından
sın " diye yer göstermesi üzerine de as
hap arasında seçkinlik diye bir şey ol
madığını. böyle şeylerin sonradan mey
dana çıktığını söyledi (bk Müslim, "Fe

za'ilü's-sal_ıabe", 170) Cenaze namazını 
Ubeydullah b. Ziyad'ın kıldı_rmasını ön
lemek için ashaptan EbO Berze ei-Esle
mf'nin kıldırmasını vasiyet etti. 

Hasan-ı Basri. Muaviye b. Kurre. Amir 
ei-Ahvel, Abdullah b. Halife. kendi oğlu 
Haşrec Aiz'den hadis rivayet ettiler. Ha
dislerinden on üçü Ahmed b. Hanbel'in 
Müsned'inde (V, 64-65). ikisi de Şal)fh-i 
Müslim 'de mevcuttur ("İmare", 23 ; "Fe
za 'i!ü's-sal_ıabe", I 70) Şahih-i Buly'iri'de 
de bir mevkuf* rivayeti bulunmaktadır 
("Megazi", 35) 
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~- ALi y ARDlM 

L 

Aiz b. SAID 
(~;.r..:.:t..ı 

Aiz b. Said b. Zeyd 
ei-Muharibi ei-Cesri 

(ö. 37 /657) 

Hz. Peygamber'in duasını alan 
sahAbilerden biri. 

_j 

Hicretin onuncu yılında Muharib kabi
lesi tarafından Hz. Peygamber'e gönde
rilen on kişilik heyet içinde yer aldı. Ha
nımı Ümmü'l-Benfn'in verdiği bilgiye gö
re. Aiz Hz. Peygamber'den elleriyle yü
zünü sıvazlamasını ve kendisine hayı r 

duada bulunmasını istemiş, Peygamber 
de onun bu isteğini yerine getirmiştir. 
Bu sebeple Aiz'in yüzünün daima par
laklığını ve tazeliğini koruduğu rivayet 
edilmiştir. 

AK (Beni Akl 

P.,iz b. Safd Hz. Peygamber'den sonra 
askeri ve siyasi hareketlere katıldı. iran 
fetihlerinde. Kadisiyye ve CeiOia savaş
larında bulundu. Kabilesi Beni Muha
rib'in bayraktan olarak Cemel Vak'ası'na 
iştirak etti. Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali sa
fında yer aldı ve bu savaşta şehid düştü. 
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el-istr'ab, lll, lS2; İb-nü'I- Esir. Üsdü '1-gabe, Ka
hi re 1285-87, ll l, 97-98; Heysemf. Mecma 'u·z
zeua'id, Beyrut 1967, V, 412; İbn Hacer. el-
isabe, ll, 262. ı.;:ı 

~ ALi YARDIM 
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AiZUUAH b. ABDULlAH 

(bk. EBÜ iDRIS ei-HAVIANI). 

AK (Beni Ak) 

( '*--~) 

Ak b. Udsan'ın soyundan gelen 
eski bir Arap kabilesi. 

_j 

_j 

Akk lugatta "rüzgarsız. sıcak ve bu
naltıcı hava" anlamına gelir. Muhteme
len bulundukları çevrenin havasıyla ilgili 
olarak bu adı alan Beni Akk'in Kahtanf
ler'e mensup oldukları söylendiği gibi. 
Adnan evladından olduğu hakkında da 
bazı rivayetler vardır. Kabe'yi çırılçıplak 

tavaf eden kabilelerden biri idi. Miladi 
VII. yüzyılın başlarında. Yemen'in TiM
me yöresindeki Mevr vadisinden Sür
düd'ün ötesindeki Vad iiseham'a kadar 
uzanan sahada (Lühayye ile Hüdeyde ara
sında) Eş' ariler'le birlikte yaşayan Beni 
Ak çoğunlukla aynı reis tarafından idare 
edilmişlerdi. Mekke'nin fethinden son
ra. Hz. Peygamber Beni Akk'e kendile
rinden birinin vali olmasını uygun bul
du ve Tahir b. EbO Hale'yi vali tayin et
ti. Muaz b. Cebel'i de Kur'an öğretmek 
için gönderdi. Hz. Peygamber'in ölümün
den sonra ilk irtidad hareketi Beni Ak 
ve Eş'ariler arasında görüldü. Sahil yolu 
üzerinde A'lab denilen yerde toplana
rak isyan eden Beni Ak. Eş'arfler ve da
ğınık halde yaşayan bir kısım bedevfler 
tarafından da destekleniyordu. Tahir b. 
EbO Hale. bu durumu Hz. EbO Bekir'e 
bir mektupla bildirdikten sonra üzerle
rine yürüdü. Yapılan savaşta Beni Ak ve 
müttefikleri kesin bir yenilgiye uğratı l 

dı. Beni Akk'in burada toplanan grubu 
ile onlara katılanlar irtidad ettikleri için 
bu tarihten itibaren "Ehabis" (kötü in
sanlar) adıyla anılmaya başlandı ve bu 
yola da "Ehabis yolu" denildi. 
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