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8 (630) yılı sonlarında Dımaşk köylerinden Havlan'da doğdu. Dımaşk' ın fethinden sonra oraya yerleşen yüzlerce sahabfden birçoğu ile görüşerek onlardan
feyiz aldı. Hz. Ömer. Ebü' d- Derda, Ebü
Zer ei-Gıfarf, Ebü Müsa el-Eş ' ari, Bilal-i
Habeşi, Ebü Hüreyre, Avf b. Malik. Ubade b. Sarnit gibi sahabfler kendilerinden
hadis öğrendiği kimselerden birkaçıdır.
Onun Muaz b. Cebel'den hadis işitip işit
mediği konusu ise ihtilaflıdır. Kendisinden İbn Şihab ez-Zührf, Mekhul. Ata elHorasanf, Selerne b. Dfnar, Yunus b. Meysere gibi alimler hadis tahsil ettiler.
Ebu idrfs. Muaviye'nin Şam kadısı sahabi Fedale b. Ubeyd öldükten sonra (53 /
673) onun yerine tayin edilmiş ve bu görevi, I. Yezfd (680-683 ) ve Abdülmelik b.
Mervan (685-705) devirlerinde de devam
etmiştir. Abdülmelik b. Meıvan döneminde vaizlik görevinde de bulunmuş, fakat
bir müddet sonra bu görevinden alındı
ğı için sadece kadılık yapmıştır. Vaizliği
daha çok sevdiğini söyler ve. "Beni zevkle yaptığım işten azlettiler. isteksiz olarak üstlendiğim görevde bıraktılar " diye
yakınırdı. Dımaşk Mescidi'nde Kur'an öğ 
renimiyle meşgul olan muhtelif gruplar
bir secde ayetine gelince Ebu idrfs'i yanlarına davet ederler ve secde ayetini ona
okutarak arkasında secde ederlerdi.
Güvenilir bir muhaddis, ilmi ile amel
eden bir alim, islam hukukunun inceliklerini bilen bir fakih ve kıraat ilmine vakıf bir kişi olan Ebu İdrfs el- HavianT Dı
maşk'ta vefat etmiştir.
Onun güzel iki sözü şöyledir: " İffetli
olunuz. Erkekleri iffetli olmayan bir milletin kadınları iffetli olmaz". " Bakıp da
düşünen, görüp de hayret eden kimseden daha değerlidir " .
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365 (976) veya 368 (979) yılında muhtemelen Fas'ta doğdu . Serberi kabilelerinden Gafecum'a mensup Beni Ebu Hac
diye tanınan bir ailedendir. Tahsilini daha sonra taşındıkları Kayrevan'da yaptı.
Burada Kabisi'den fıkıh. Ebu Bekir ezZevm ve Ali b. Ahmed ei-Levatf es-Susl'den hadis okudu. Ardından arkadaşı
Ebü Ömer İbn Abdülber'le birlikte Kurtuba'ya geçip Asm, Ebu Osman Said b.
Nasr. Ahmed b. Kasım ei-Ebzari, Abdülvaris b. Süfyan'dan ders aldı. Daha sonra doğuya seyahat ederek Mısır' da Ebü'IHasan Abdülkerfm b. Ahmed, Mekke'de
Ebü İshak Ubeydullah b. Muhammed'den
kıraat. Ebu Zer ei-Herevf'den de hadis
okudu. Bağdat ' a gidip (399 / 1008) İbn
Ebü' ı - Fevaris, Ebü' ı- Hasan Ali b. İbra
him ei-Müstemli, Ebü'I-Fazl Ubeydullah
b. Abdurrahman ez-Zührf gibi hocalardan ders aldı. Buradaki hocaları içinde
en meşhuru ve üzerinde en fazla tesir
icra edeni Bakıllanf'dir. Ebu imran Bakıllanl'den fıkıh . usul-i fıkıh ve kelam
okudu. Bakıliani ona. "Benim medresemde sen ve Abdülvehhab (Kadi) bir araya
gelseydiniz Malik'in ilmi burada toplanmış olurdu. Sen onu ezberler, o da nazariyesini hallederdi. imam Malik sizi görse
memnun olurdu" diye iltifat etmiştir.
Doğuda ne kadar kaldığı kesin olarak
bilinmiyorsa da 402 ( 1O11 ) yılında memleketine döndüğü anlaşılmaktadır. Daha sonra Kayrevan'a yerleşen Ebü imran
burada kıraat. fıkıh. hadis ve kelam okutmaya başladı. Kısa zamanda şöhreti bütün Mağrib'e yayıldı ve evinde verdiği
derslere sadece Kayrevan'dan değil Endülüs ve Mağrib ' in çeşitli bölgelerinden
birçok talebe gelmeye başladı. Mağrib
ilim muhitinde yayılan şöhreti sebebiyle
çağdaşı meşhur hukukçu Ebu Bekir b.
Abdurrahman ile arasına soğukluk girdiği nakledilmektediL Talebeleri arasın
da Ebu Bekir Atfk es-Süsi, Ebü ' I-Kasım
es-Süyurf. İbn Şeref ei-Kayrevanf, Abdullah b. Reşfk, Ebü't-Tayyib Abdülmün'im
ei-Kindf, Ebu Hafs Ömer b. Salih, Ebü Said ei - Kassar. İbnü ' I-Hazza ' , Ebü Harun
Musa b. Halef ve Veccac (Vadic) b. Zellu
ei-Lamtf bulunmaktadır.

Ölümünden birkaç yıl önce tekrar Mekke'ye giden Ebu imran ei - Fasf burada

Abdullah b. Ahmed ei-Herevf ile karşı
laştı ve onunla ilim alışverişinde bulundu. Kayrevan'a döndükten sonra 13 Ramazan 430 (8 Haziran 1039) tarihinde burada vefat etti. Cenaze namazına, Zf rf
Emfri Muiz b. Badfs'in de içinde bulunduğu büyük bir kalabalık iştirak etti. Evine defnedilen Ebu imran ' ın kabri kısa
sürede bir ziyaretgah haline geldi.
M a likffıkhının ve Ebü'I-Hasan ei-Eş ' a
rf kel a mının Mağrib ' de yayılıp yerleşme
sinde önemli rol oynayan Ebu imran elFas!, fıkıh ve kelam ilimlerinin yanı sıra
hadis ilminde de önemli bir mevkiye sahiptir. Hadisçiler onu hafız * olarak kabul
eder ve m üksirfin • dan sayarlar. Rivayet
ettiği ali hadislerin toplamı 100 va rak
hacmindeki bir eseri dolduracak bir yekü ne ulaşmaktadır. Ayrıca Kur ' an-ı Kerfm 'i
kıraat-i seb'aya göre tilavet edebilen bir
kıraat üstadı olarak da tanınmaktadır.

öte yandan Ebu imran'ın Murabıtlar'ın
da belirli bir rolü olmuş
tur. Lemtune kabilesinin reisi Yahya b.
İbrahim. hac dönüşünde bir müddet Kayrevan 'da kalarak Ebu imran'ın ders ve
sohbetlerine devam etti. Daha sonra ondan, kabilesinde ders vermek ve irşadda
bulunmak üzere bir hoca istedi. Ebü imran da uygun bir kimseyi görevlendirme
işini talebesi Veccac'a havale etti. Ebu
imran'dan icazet aldıktan sonra Süs 'ta
Darülmurabıtfn adlı bir ilim merkezi ku ran Veccac, bu iş için talebeleri arasın 
dan Abdullah b. Yasfn'i seçti. Abdullah ' ın
Lemtune kabilesindeki öğretim ve irşad
faaliyetleri Murabıtlar'ın kuruluşunda en
önemli arnili oluşturmuştur.
kuruluşunda

Yaşadığı dönemde Endülüs
ilim hayatında önemli bir yer
işgal eden ve birçok talebe yetiştiren Ebu
imran ei-Fasfnin eserleri hakkında kaynakların verdiği bilgiler yeterli ve açık
değildir . Bir kısım fetvaları, Venşerfsl'nin
el- M i 'yô.rü 'l- Mu ' ri b adlı eseriyle günümüze kadar gelmiştir (XIII, 370)_ Yine
Mi' yô.r 'da Ebu imran'ın K itô.bü 'd-Delô. , il ve '1- eidô.d adlı bir eserinden daha söz edilmektedir (X, 144). öte yandan.
el- İhkô.m li- mesô., ili'l - ahkô.m el -müstah;ece min K itabi' d -D~lô. ,il ve'l- eidô..d adlı bir eserin Madrid Escurial Kütüphanesi'nde bulunan yazma nüshası
nın Ebü imran el-Fas! adına kayıtlı olduğu belirtilmektedir ki (Brockelmann, ll,
96 1) bu iki kitabın birbiriyle ilgisi araştı 
rılmaya muhtaçtır. el- İJ:ıkô.m ' ın bir baş
ka nüshası da Rabat'ta ei -Hizanetü'l-melekiyye'de (nr. 1342-d. 1444) kayıtlıdır (E/ 2
Suppl. ling. J. s. 27) _Kaynaklarda Ebu imran ' ın bir Fehrese'sinden ve tamamlan-
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