
ezberlenebilecek 300 hadisin senedieri
ni hazfetrnek suretiyle meydana getirdi
ği bu eserini Behcetü 'n-nüfi'ıs v e tef:ıal

lihô. bi-m a'rifeti mô. l ehô. ve m ô. 'aley
hô. adıyla şerhetmiş olup eser ve şerhi 
İskenderiye ( 1864), Kahire ( 1286, taşbaskı 
1302,1 32 1,1 327, 1349)veBulak'ta(l 314) 
basılmış; daha sonra İsmail es-Savl, Ab
dülkadir et-TOnisi ve Abdüssamed ei-Hü
seynl tarafından dört cilt halinde yine Ka
hire'de ( 1348, 1355 ) yayımlanmıştır. UchQ
rl ve diğer bazı alimler eser üzerine şerh 
yazmışlardır. z. el-Merô.'i'l-J:ıisô.n . İbn 
Ebu Cem re , Behcetü 'n-nüfUs'u yazdığı 
dönemde rüyasında sık s ık ResGl-i Ek
rem'i gördüğünü ve eser üzerinde görüş

tüğünü , rüyalarından yetmişini bu ese
rinde bir araya getirdiğini söylemektedir. 
Eser, Behcetü 'n-nüfUs'un çeşitli baskı
larının sonunda yayımlanmıştır (Ka h i re 
1355, Beyrut 1972, 1979) 3. Şerf:ıuf:ıadişi 
' Ubô.de b. eş-Şô.mit. Biatla ilgili bir risale 
olup Cem'u'n-nihô.ye'de bulunan bir ha
disin (Buhar! , "İman" , lO) müstakil şer
hinden ibarettir. 

İbn Ebu CemreCem'u'n-nihô.ye'de bu
lunan ifk ve isra hadislerini de şerhetmiş, 

İbnü ' I-Kıftl'nin Tô.ri l)u '1-J:ıükemô.'ını Ki
tab ii taba}fati'l-J:ıükemô.' adıyla ihtisar 
etmiştir. Onun ayrıca bir tefsir yazdığı 
kaydedilmektedir (Keşfü '<:-<:unCın, l, 436; 
ll , 1097) . 
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ı 
İBN EBÜ CEMRE, EbU Bekir 

ı 

(ö,F...s.' ..:r.'~~i ) 
Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed 
b. Abdilmelik ei-Mürsi ei-Endelüsi 

(ö. 599/ 1202) 

L 
Maliki fakihi, kadı. 

_j 

s Reblülahir518'de (22 Mayıs 1124) 
Mürsiye'de (Murcia) doğdu . İslam ilimleri
ne dair ilk tahsilini Ebu Amr ed-Danl'nin 
icazet verdiği son öğrencilerinden biri olan 
(Zehebl, Ma'rifetü 'l-kurra', lll , 111 6) ba
basından yaptı; ondan İmam Malik'in el
Muvatta'ını ve görüşlerinin derlendiği el
Müdevven e ile Danl'nin kıraat-i seb'a 
konusundaki et-Teysir adlı eserini okudu. 

ibn Ebü 
Cemre'nin 
Cemcu 'n

nihay e a dlı 

eserine 
Uchüri 

tarafınd a n 

yapıla n serhin 
ilk iki sayfası 
(Millet Ktp., 

Feyzullah 
Efendi, 

nr. 352) 

Kadı Ebü 'I-Kasım Muhammed b. Hişam, 
Ebu Muhammed er-Ruşatl. İbn Atıyye ei
Endelüsl. Ebu Muhammed b. Ebu Ca'fer 
el-Huşenl, dönemin devlet başkanı olan 
Ebu Bahr Süfyan b. As. Ebü 'I-Velld İbn 
Rüşd ei-Hafid. Ebü'I-Hasan Şüreyh b. 
Muhammed, Ebü'I-Fazl İbn İyaz . EbuAb
dullah ei-Mazerl. Ebu Tahir es-Silefi gibi 
alimlerden hadis, fıkıh . kıraat ve tefsir 
dersleri aldı. İbnü 'I-Ebbar onun icazet al
dığı yirmiden fazla alimin ismini zikreder. 
Kısa zamanda kendini yetiştiren İbn Ebu 
Cem re. 9 Zilhicce 539 (2 Haziran 1145) ta
rihinde Emir İbn Ebu Ca'fer tarafından 
babasının yerine Şura Meclisi üyeliğine 
tayin edildi. Hayatı konusunda temel kay
nak niteliğindeki İbnü'I-Ebbar' ın et-Tek 
mile'sinde bu tayin kararının metni mev
cuttur (1. 277) . Buna göre halife. fetva ve
ya kaza hususunda herhangi bir mesele 
görüşülürken bilgisi . ciddiyeti ve fazileti 
sebebiyle İbn Ebu Cemre'nin görüşüne de 
başvurulmasını istemektedir. Daha son
ra gelen Emir Muhammed b. Sa'd da onu 
bu görevde bıraktı. Bunun dışında Mür
siye, Belensiye (Valencia) . Şatıbe (Jativa) ve 
ÜryGie'de de (Drihuela) kadılık yapan İbn 
Ebu Cem re birçok talebe yetiştirdi. Bun
lardan Ebu Muhammed İbn Havtullah 
İmam Malik'in el-Muvatta'ını , Muhyid
din İbnü 'I-Arabl de et-Teysi r' i kendisin
den okudu. Ebu ömer İbn At. Ebu Ali İbn 
Zülal. Ebu Bekir İbn Vaddah , Ebü'I-Ab
bas ei-Azefı ve Ebu Bekir İbn Mu h riz gibi 
alimler de öğrencileri arasında sayılır. İbn 
Ebu Cemre. Mürsiye kadılığı görevinde 
iken 30 Muharrem 599 (19 Ekim 1202) ta
rihinde vefat etti. 

Kaynaklarda re'y fıkhını ve Maliki mez
hebini iyi bild iği . bu mezhebin yayılması 
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için büyük çaba sarfettiği . hadislerin se
nedlerine vakıf olduğu . fasih bir lehçeye 
sahip bulunduğu , adaleti ve cömertliğiy
le tanındığı belirtilen İbn Ebu Cemre. ri
vayetlerinde zaman zaman çelişki (ıztırab) 
bulunduğu ileri sürülerek tenkit edilmiş
se de İbnü'I-Ebbar bu eleştirileri haklı bul
maz. 

İbn Ebu Cemre'nin kaynaklarda zikre
dilen eserleri şunlardır : Netô.'icü 'l-efkô.r 
(ebkar) ve m enahicü'n-na??Ô.r ii m e' ô.
ni'l-ô.şô.r (bu eseri, 580 11 I 841 y ılınd a n 
sonra halifenin Malikimezhebi mensupia
rına JZehebl , A'lamü 'n-nübela', XXI, 3991 
veya ehl-i re'ye Jibnü' I-Ebba r, 1, 278 1 kar
ş ı cephe a lıp el-Müdevvene ve d iğe r kitap
l a rın yakılmas ını emretmesi üzerine ka
leme a ldı ğ ı ri vayet edilir}; İ}flidü 'l-iklid 
( takl1d) el-mü'eddi ile'n-na?ari 's-se
did; el-Bernô.m ecü '1-mu}fteçlab min 
Kitô.bi 'l-İ'lô.m bi'l-'ulemô.'i 'l-a'lô.m min 
Beni Ebi Cemre; el-İnbô.' bi-enbô.'i Be
ni Ijattô.b . 
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