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Iii SüLEYMAN TüLÜCÜ 

İIJ.NÜ'l-AHREM 
(ı"y>-Y f .:Y.' l 

Ebü Abdiilah Muhammed 
b. Ya'küb b. Yüsuf 

eş-Şeybani en-Nisabüri 
(ö . 344/955) 

Hadis hafızı . 

-, 

_j 

ZSO'de (864) doğdu . Babası ve ilk dö
nemlerde kendisi İbnü'I-Kirmanl diye ta
nınmıştır. Tahsil için Nlşabur dışına hiç 
çıkmadığı belirtilmiş olup Yahya b. Mu
hammed ez-Zühll. Ebu Ali ei-Kabbanl ve 
Muhammed b. Nasr ei-Mervezl gibi hoca
lardan istifade etti. Başta Hakim en-Nisa
burl olmak üzere Ebu Abdullah İbn Men
de ve daha pek çok kişi kendisinden ha
dis rivayetinde bulundu. 

Hadis ilimlerinde. özellikle de ile! ve ri
cal konularında iyi yetişmiş bir alim olan 
İbnü'I-Ahrem'in dönemin ilim adamlarıy
la zaman zaman ilmi tartışmalara katıl

dığı belirtilmekte ve Arapça'yı iyi kullan
dığı söylenmektedir. Hadis alanındaki ba
şarısı sebebiyle İbnü'I-Ahrem'i akranları
na tercih eden İbn Huzeyme. tartışmalı 
meselelerde onun görüşlerini benimse
miştir (Zehebi. Te?kiretü '1-f:ıuf{J.?,Ill. 865). 
İbnü'I-Ahrem 14 Cem aziyelahir 344'te (5 
Ekim 955) vefat etti. 

Onun kaynaklarda zikredilen ve genel
likle Şa]Jil;ayn üzerine yapılmış müstah
rec türü çalışmalar olduğu anlaşılan eser
leri şunlardır: el-Müsta]]rec 'ale 'ş-Şa 
]Ji}Jayn, el-Müsnedü '1-kebir, Ebü'I-Ab
bas Muhammed b. İshak es-Serrac'ın is
teği üzerine hazırl adığı el-Müsta]]rec 
'alô. Şa]Ji}Ji Müslim, el-Mul]taşarü 'ş-şa
}Ji}J el-müttefeku 'al ey h, el-'Avô.li, Ki
tô.bü'r-Risô.le (Hediyyetü '1-'ari{fn, ll. 41 ). 
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İBNÜ'I-AKÜLİ 
( ..s',SWI -:,.!1 ) 

Ebü'l-Mekarim Gıyasüddln Muhammed 
b. Muhammed b. Abdiilah 

el-Vasıtl el-Bağdadl 
(ö. 797 /1394) 

Şafii fakihi ve hadis alimi. 
_j 

733 Recebinde (Nisan 1333) Bağdat'ta 
doğdu. ilmi ge l eneğe sahip bir aileye 
mensup olup ataları Bağdatyakınlarında
ki Akol köyünde ikamet ettikleri için bu
raya nisbetle anılmıştır. Babası Muhyid
din ei-Aküll'den, Siraceddin ei-Kazvlnl ve 
zamanın diğer önde gelen alimlerinden 
ders aldı. Hadis, fıkıh ve Arap dili ve ede
biyatı alanlarında kendini yetiştirdi. De
desi ve babası gibi Bağdat'ta Müstansı
riyye ve Nizamiyye medreselerinde Şafii 
fıkhı okuttu. Mekke. Medine, Şam. Halep 
ve Kudüs'te hadis rivayet etti. 

Devrin alimleri ve devlet adamları ka
tında saygın bir yeri olan İbnü'I-Aküll, bu
gün Camiu'I -Aküll olarak bilinen Darü'I
Kur'ani'I-Cemaliyye'nin de kurucusudur. 
Babasının kabrinin bulunduğu yerde in
şa ettirdiği. döneminin bütün ilimlerinin 
okutulduğu bu medreseye birçok vakıf 
tahsis eden İ bnü'I-Aküll'nin yıllık gelirinin 
tamamını tasadduk ettiği nakledilmek
tediL 

Timur'un Bağdat'a yönelik saldırısı sıra
sında Kuzey Irak'ta hüküm süren Celayir
liler hanedanının hükümdan Sultan Ah
med Celayir ile beraber Bağdat'tan ayrı
lan İbnü'l-Aküll'nin malları yağma edildi 
ve ailesi esir alındı. Bir süre Dımaşk ve 
Kahire'de ikamet ettikten sonra yine Sul
tan Ahmed'le beraber Bağdat'a döndü ve 
beş ay sonra burada vefat etti (Safer 797/ 
Aralık I 394 ); cenazesi vasiyeti üzerine Ma'
ruf-i Kerhl'nin türbesi civarına defneqildi. 

Eserleri. 1. er-Raşf limô. ruviye 'ani'n
nebiyyi mine'l-ti'l ve 'l-vaşf. Daha çok 
Hz. Peygamber'in özellikleri ve şahsiyeti 
öne çıkarılarak telif edilen muhtasar bir 
hadis kitabıdır (1-11. Dımaşk ı 393/1973; Ka
hire 1406/1986). On yedi bölümden mey

dana gelen eserin kaynakları arasında 
İbnü' I-Eslr'in Cô.mi'u '1-uşul'ü, Ömer b. 
Bedr ei-Mevsıll'nin el-Cem' beyne'ş-Şa
}Ji]Jayn'i, Beyhaki'nin Delô.'ilü'n-nübüv
ve 'si. Kadi İyaz'ın eş-Şifô.'ı, Hakim et
Tirmizl'nin en-Na't'ı, İbn Mace'nin es-Sü
nen'i ve meşhur tabakat kitapları yer al
maktadır. Z. 'Artü't-tib ii al]bô.ri Mekke 
ve Medineti'l-]Jabib (nşr. Muhammed 
Zeynühüm Muhammed Azb. Kahire ı409/ 
ı 989). 3. Miftô.]Ju'r-recô. fi şer}Ji Meşô.-

bi]Ji'd-dücô.. Begavl'nin Meşô.bi]Ju 's
sünne adlı eserinin şerhidir. 

İbnü'I-Aküll'nin günümüze ulaşan diğer 
iki eseri ed-Dirô.ye ii ma'rifeti'r-rivô.ye 
ve Kifô.yetü'n-nô.sik ii ma'rifeti'l-menô.
sik'tir (bu eserlerin yazma nüshaları için 
bk. Brockelmann. GAL, ll, 209;Suppl., Il, 
204 ; DMBi, IV. ı 74) . Beyzavl'nin Minha
cü '1-vüşul ilô. 'ilmi'l-uşul ve el-Giiye
tü'l-kusvô. fi dirô.yeti'l-fetvô. adlı eser
lerini şerheden İbnü'I-Aküli'nin kaynak
larda adı geçen diğer eserleri de şunlar
dır: 'İddetü'l-va]Jid ve 'umdetü't-tev]Jid 
(islam akaidine dair manzum bir eserdir). 
er-Red 'ale'r-Rô.fiza. 
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Iii ALi BAKKAL 

İBNÜ'l-A'LEM 
( ~~~ .:Y.fl 

Ebü'l-Kasım All 
b. el-Hasen (Hüseyn) el-Alevi 
eş-Şerif ei-Hüseynl el-Bağdadl 

(ö. 375/985) 

XIII. yüzyıla kadar önemini koruyan 
ez-Zicü'l-cAc;ludi'nin sahibi 

astronomi alimi. 

-, 
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324'te (936) Bağdat'ta doğdu; Ca'fer b. 
Ebu Talib'in soyundandır. Geleneksel te
mel eğitimini tamamladıktan sonra ma
tematik, astronomi ve mOsiki nazariyatı 
okudu. X. yüzyılın ikinci yarısında astro
nomi alanında büyük bir otorite olarak 
kabul edildiği için Büveyhl Emlri Adudüd

devle onu himayesine aldı ve sarayındaki 
diğer astronom- astrologlardan çok onun 
gözlemlerine değer verdi. Kaynaklarda 
bilgi bulunmamakla birlikte Adudüddev
le'nin Bağdat'ta kurdurduğu rasathane
de İbnü'I-A'Iem'in de görevyaptığı düşü
nülebilir; çünkü onun daima "sahibü'z-zlc" 
diye anılmasına yol açan ez-Zicü'l-'Açiu
di adlı zlci. o güne kadar kullanılmakta 
olan Yahya b. Ebu Mansur ei-Müneccim'in 
Halife Me'mün için hazırladığı ez-Zicü'l-


