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Muharrem 324'te ( Aralık 935) İlblre'de 
(Eivira) dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda 
zilhicce ayında doğduğu kaydedilirse de 
talebesi İbnü'l-Hazza ' nın kendisinden 
naklettiği ilk rivayet daha doğru olmalı
dır. Endülüs'e yerleşen Gatafan kabilesi
nin kollarından Beni Mürre'ye mensuptur. 
İbn Beşküval (eş-Ş ıla , ll. 458 ı aslen Tenesli 
(Cezay ir ). Kadi İyaz ise Adveli ( Mağribı ve 
Nefze kabilesinden olduğunu kaydeder 
(Tertibü 'l-medarik, IV, 672ı . İbn Ebu Ze
menln diye tanınmasının sebebini kendi
sinin de bilmediği rivayet edilmektedir. 
Klasik kaynakların birçoğunda bu şekilde 
tesbit edilen lakabı bazı yeni çalışmalar
da İbn Ebu Zemeneyn şeklinde kaydedil
miştir (Ef21ing J. lll, 694; DMBİ, ll , 657 ı 

İlk öğrenimini babasından ve İlblre ule
masından gören İbn Ebu Zemenln daha 
sonra Beccane (Pechina) ve Kurtuba'da 
(Cordoba) tahsiline devam etti. Said b . 
Fahlun'dan İbn Abdülhakem'in e1-Mul]
taşar'ını okudu. Ayrıca Vehb b. Meserre, 
İshak b. İbrahim b. Meserre. İbnü'l-Cez
zar, Ahmed b. Said b. Hazm. İshak b. İb
rahim et-Tuleytıll , İbnü'ş-Şame, Eban b. 
İsa el-Gafiki, Ahmed b. Mutarrif el-Ezdl 
gibi alimlerden başta fıkıh ve hadis olmak 
üzere çeşitli konularda ders aldı . Tahsilini 
tamamlayıp İ lblre'ye dönen İ bn Ebu Ze
menln'in bir süre sonra tekrar Kurtuba'
ya gittiği ve burada ders verdiği anlaşıl
maktadır. 

İbn Ebu Zemenln, Maliki fıkhı ve hadis 
yanında alimler arasındaki fıkhi ihtilaf
larada vakıftı. Ayrıca tefsir, tarih. Arap 
dili ve edebiyatı gibi çeşitli ilim dalların
da bilgi sahibiydi. Aralarında Ebu Amr 
ed-Dani, Ebu İshak el-İlbirl. Ebu ömer 
İbnü ' I - Hazza . Ebu ömer İbn Sümayk, 
Hişam b. ömer b. Sivar el-Fezari. Ebü'l
Velld İbnü 's-Saffar. Ebu Amr İbnü's-Say
raft. Ebu Zekeriyya Yahya b. Muhammed 
el-Kuley'i gibi alimierin de bulunduğu 

birçok talebe yetiştirdi. Zühd ve takva 
sahibi bir alim olup yöneticilerden uzak 
bir hayatyaşayan İbn Ebu Zemenin Re
biülahir 399 (Aralık 1 008) tarihinde İlbi
re'de vefat etti. 

Eserle ri. 1. Münte]]abü '1- af:ıkam (el

Müntel]ab fi 'l-al}.kam) . Maliki mezhebin
de yargılama hukukuna dair kaleme alı
nan ilk eserlerden biri olup daha sonra 
yazılan birçok esere kaynaklık etmesi. gü
nümüze ulaşmamış birçok kitaptan na
killerde bulunması . döneminin iktisadi ve 
içtimal hayatı hakkında bilgi vermesi açı
sından büyük öneme sahiptir. Fuat Sez
gin. çeşitli yazma nüshaları bulunan (Ra
bat , ei-Hizanetü 'l-amme. nr. 1730/D; Ce
zayir. el-Mektebetü ' l-vataniyye, nr. 1368; 
ay rı ca bk. Sezgin , ı. 46ı eserin basıldığını 
(Cezayir 1 3 08 ı haber veriyorsa da (a.e. , 

a. y. ı yapılan araştırmada böyle bir baskı
nın mevcudiyetine rastlanmamıştır (Kud

vetü 'l-gazi, neş rede nin g iri ş i , s. 82-83 ). 2. 

Kudvetü '1-giizi. Cihadın fazilet ve ahka
mına dair olup Madrid'de Bibliotheca Na
tional' de kayıtlı nüshası (nr. 5 3 49ı esas 
alınarak Aişe es-Süleymanl tarafından 
neşredilmiştir (Beyrut 1 989 ı . 3. Mul]taşa

ru Tefsiri İbn Sellam (Tefsirü '1-Kur'an). 
Fas Hizanetü 'l-Karaviyyln'de ( nr. 34 ı ve 
British Museum'da (n r. 820, Add. 19490) 
kayıtlı iki nüshası vardır. 4. Uşu1ü 's-sün

ne. Ehl-i sünnet akaidiyle ilgili bir risale 
olup bilinen tek nüshası (TSMK. Reva n 
Köşkü, nr. 510/2 , vr. 26•- 46• ı Abdullah b. 
Muhammed Abdürrahlm b. Hüseyin el
Buhar! tarafından Riyazü '1-cenne bi

ta]]rici Uşu1i's-sünne adıyla yayımlan
mıştır ( Medine 1415 ). S. e1-Mugrib fi'l]
tişari'l-Müdevvene. Bazı kaynaklarda 
el-Mukarrib olarak geçen eser el-Mü
devvenetü '1-kübra' nın en önemli muh
tasarı ve aynı zamanda zor anlaşılan 
yerlerinin şerh i olup Fas Hizanetü'l-Ka
raviyyin 'de bir nüshası bulunduğu kay
dedilmektedir (a.g.e., neş redenin g iri ş i , 

S. 85) . 

İbn Ebu Zemenln'in kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: el-Mü
he~~eb (İbn Müzeyn'in el-fvluvatta' şe rhi

nin muhtasarıdırı . e1-Müştemil ii 'ilmi'l
veşa'ik, }jayatü'l-kulUb, Ünsü '1-müri
din , e1-Meva'i?ü'1-man?ılme (en-Neşa

'il:ıu 'l-ma~üme), Adabü '1-İsldm, M ün
tel]abü'd-du'a'. İbn Ebu Zemenln'in da
ha çok zühd ve hikmet konusunda yazdı
ğı bazı şiirleri biyografik kaynaklarda yer 
almaktadır. 
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İbn Ebu Zemenin. Riyazü '1-cenne bi-tal]rici 
Uşüli's-sünne (nş( Abdu ll ah b . M. Abd ürrahim 
b. Hüseyin e i-Buha ri ). Medine 1415, neşredenin 
girişi, s . l3-26 ; a.mlf .. }fuduetü 'i-gazi (nş r. Aişe 
es-Süleyman)). Beyrut ı 9 89, neşredenin giriş i, 

s. 9-ı30; Humeydi. Cezuetü 'l-mufi:tebis ( nş r. İb

rahim e i-Ebya ri). Kahire ı 4 ı0/1989, 1 , ıoo-ıoı; 

Feth b. Hakan ei-Kaysi. Ma tma f:ıu 'l- enfüs u e 
mesraf:ıu 't-te'ennüs fi mü la f:ıi ehli 'I-Endelüs 
( n ş r. M. Ali Şevabike). Beyrut ı403/1983 , s. 266-
267; Kadi İyaz. Tertib ü 'l-medarik, ıv, 672-674; 
İbn Hayr. Fehrese, s . 25 ı , 288; İ bn Beşküva l . eş 
Şıla , ll , 458-459; Dabbi. Bugy etü 'l-mültemis, 
s . 87 -88; Zehe bi, A' lamü 'n-nübela' , xvıı , ı88-

189; a.mlf .. Te?kiretü '1-f:ıu{fa?, lll , ı 029 ; a.mlf .. 
Taril]u 'l-islam : sene 381- 400, s . 379 -381; Sa
fedi. el- Vafi, lll, 32 ı ; İbn Fe rhCın . ed-Dlbtıcü '1-
mil?heb, ll, 232-234 ; SüyCıti. Tabafi:atü '1-mü{es
sirin (Ömer). s . ı 04 ; DavCıdi, Tabafi:atü '1-müfes
sirfn, ll, 161-ı 62 ; Makkari. Neff:ıu 'Hi b, lll, 554; 
MahiCıf . Şeceretü 'n-nur, 1, ı Ol; Brockelmann. 
GAL, 1, 205; Suppl., 1, 335; Sezgin, GAS, 1, 46-
47; Abdüsselam Ahmed ei - KenCıni, el-Medrese
tü '1-}fur' aniyye fi 'I-Magrib, Ra bat 1401 / 1981 , 
1, ı65 - 170; Zirikli, el-A'lam (Fethulla h). VI , 227; 
Miklos Muranyi , Dirasa l fi meşadiri 'l-fıfi:hi 'I-Ma

liki (t re. Öme r Sa b ir Abdülcelil v. d ğ r.) , Beyrut 
1409/ 1988, s . 27; Abdülvehhiib Halliif. "el-FaJ5jh 
İbn Ebi Zemenin ve mal:Jtfı(:iitü Müntel:Jabi 'l
ahkam" , MMMA(Küveyt).XXX/1 ( 1 406/ ı 985 ).s. 

2ıı-265 ; " ıbn Abi Zamanayn " , EJ2 (İn g. ). lll, 
694; Ahmed BactkCıbe-i Hezave. "İbn Ebi Zeme
ney n", DM Bi, ll , 657- 658. r.iJ 
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Eseri dolayısıyla yaygın bir şöhrete sa
hip olmasına rağmen kendisiyle ilgili çok 
az bilgi bulunmaktadı r. Merlnl Sultanı 
Ebu Sai d'in ( 1310-1 33 1 ı kati pliğini yap
mıştır. Hakkındaki bilgi eksikliği önce is
mi, soyu ve e1-Enisü'l-mutrib'in müellifı 
olup olmadığı konusunda görülmekte, bu 
sebeple ortaya çıkan görüş ayrılıkları ese
rin ilmi değerini ilgilendirmektedir. Kita
bın yazma nüshalarının bazılarında mü
ellifinin adı Ebu Muhammed Salih b. Ab
dulhallm el-Gırnatl. bazılarında ise Ebü'I
Hasan Ali b. Abdullah b. Ebu Zer' veya 
Ebü'J-Hasan Ali b. Muhammed b. Ahmed 
b. ömer b. Ebu Zer' el-Fasi olarak yazıl
mıştır. Bu farklılık , müellifi bilinmeyen 
Büy utdtü Fasi'1-kübra adlı kitapta (s. 
63-64) verilen şu bilgiden kaynaklanmak
tadır : "Salih b. Abdülhallrri (ö . 726/ I 3 26ı 
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