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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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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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bu bilgileri el-Enisü '1-mutrib adlı ese
rinde zikretmektedir. O bu kitabını 726 
(1326) yılından önce bitirmiştir. el-Enis 
adını taşıyan iki kitap vardır; birincisi 
küçük olanıdır ve bu Ahmed b. E bO Zer' e 
aittir. Bu kişi halkın arzusu üzerine Ka
raviyyln Camii'nde imam olarak görev 
yapmış. 71 O yılından sonra vefat etmiş
tir". Bu bilgi yanlıştır. Çünkü Ahmed b. 
E bO Zer' , iki kitabın küçüğü denilen el
Enis'in müellifi değil eserin 76. sayfasın
da belirtildiği gibi müellifinin yakınların
dan biridir ve bu husus u E bO Hasan Ali 
ei-CezniH de teyit etmektedir (Zehretü 'i
as, s. 24, 80) . Yine bu aileden olan Mu
hammed b. Muhammed b. Abdullah b. 
EbQ Zer', 745 Reblülahirinde (Temmuz 

1345) Misbah ei-YalsOtl'nin verdiği bir 
fetvanın dört şahidinden biridir (Venş eri
si, V ll, ı 72- ı 74). Söz konusu yanlışlık, H. R. 
ldris (Ef21ing J.lll , 694-695) ve İbn Mer
zQk'un el-Müsned'inin ispanyolca tercü
mesinde (s . 497) Maria Jesus Viguera ta
rafından da yapılmıştır. Rene Basset ise 
Büyutdt'ın adlarını verdiği bu iki tarihçi
nin iki isim taşıyan tek şahıs olduğu şek
linde bir yanılgıya düşmüştür (iA, V/2 , s. 
727) . Benzeri bir hata da İbn E bO Zer'in 
ölüm tarihi hakkında yapılmıştır. Bazı ta
rihçiler onun 710 (1310) veya 720 (1320) 
yılında vefat ettiğini söylemişlerdir. Hal
buki İbnü'I-Kadl, 741'de (1340) vefat 
eden ünlüler . hakkında bilgi verirken onu 
da bunların arasında göstermektedir (Lu
katü'l-fera'id, s. ı 93). İbn SOde'nin . "Bazı 
nüshalar bu tarihi 732'ye çıkarmaktadır" 

(De{[{ü mü'errii]i'l-Magribi'l-akşa, 1, 125-

1 28) şeklindeki sözleri de bu bilgiyi doğ
rulamakta. yani ölüm tarihinin 71 O veya 
720'den epeyce sonra olduğunu göster
mektedir. 

Büyutdtü Fasi'l-kübrd müellifinin dı
şında Mağrib tarihi hakkında eser yazan

lardan hiçbiri iki el-Enisü '1-mutrib'den 
bahsetmemiştir. Mesela İbn MerzOk ei
Hatib, İbn EbQ Zer'in vefatından otuz bir 
yıl sonra Sultan Ebü'I-Hasan için yazdığı 
el-Müsned'in kaynakları arasında bu 

isim altında sadece İbn EbQ Zer'in kita
bına yer vermiştir (s. ı 7). İbnü 'I-Hatlb de 
772 ( 1370) yılının başlarında el-İJ:ıtita ad
lı eserine son şeklini verjrken kaynakları 
arasında Salih b. Abdülhallm ei-Gırna

tl'nin adını anmamış, yalnız "İbn EbQ 
Zer'in Fas Tarihi" demekle yetinmiştir (I, 
4, 83). Bu eseretemas eden ve ondan fay
dalanan İbn Haldun. Ceznal. İbnü'I-Kadl, 
M akkari. N asır! ve Kettani gibi Mağrib 
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tarihçilerinin tamamı eseri İbn EbQ Zer'e 
nisbet etmektedir. Abdullah KennQn bü
tün alimierin bu konuda görüş birliği için
de bulunduğunu söylemekte (MMLA, XVI 
119631. s. 43-54), ayrıca adının da Ebü'I
Hasan Ali b. Muhammed b. Ahmed b. 
ömer b. EbQ Zer' el-Fas! olduğunu kesin 
biçimde belirtmekte (a.g.e. , s. 48). fakat 
daha sonra ihtiyatlı bir dille bunun tercih 
edilen görüş olduğunu söylemektedir (en

NübD.gu'l-Magribf, I, 222, 229) . İsim zinci
rinin Ebü'J-Hasan Ali b. EbO Zer' el-Fas! 
kısmı kesin olmakla beraber nesep silsi
lesinde geçen diğer isimler üzerindeki ih
tilaf bugün de sürmektedir. 

Eserleri. 1. el-Enisü'l-mutrib. Tam adı 
Enisü'l-mutrib bi-ravzi'l-lwtas ii a]]
btıri mülCıki'l-Magrib ve tdri]]i medi
neti Fas olan ve kısaca el-Kırtas veya 
Ravzü'l-lprtds adıyla bilinen eserde mü
ellif, 172 (788) yılında idrisi hanedanının 
kuruluşundan 726 (1326) yılına (Mer!ni 
Hükümdan I. EbQ Said dönemi) kadar ge
çen süre içinde Mağrib'de hüküm süren 
bazı devletlerin (İdrisller, Mağravelil e r ve 
Beni İfren, Murabıtlar, Muvahhidler ve 
Mer!n!ler) tarihini anlatmaktadır. İbn 
EbQ Zer', Merlnller kısmında resmi kay
naklardan da istifade etmiş, kendi mem
leketi olduğu için Fas şehrine özel bir 
önem vermiştir. Eser genelde Mağrib, 
özelde Fas şehri tarihi durumundadır. 
Ceznal, İbnü'I-Ahmer. İbn HaldOn ve di
ğer bazı tarihçiler. ele aldığı dönem hak
kında en meşhur Mağrib tarihi olan bu 
esere güvenirken İbn MerzOk ei-Hatib, 
Muhammed b. Tayyib ei-Kadirl ve bir kı
sım şarkiyatçılar onu eleştirmişlerdir (Mu
hammed ei-Menünl, 1, 70). Gerek geçmiş
te gerekse günümüzde Fas tarihiyle ilgi
lenen tarihçiler bu kitaptan büyük ölçü
de faydalanmışlar ve ondan pek çok na
kilde bulunmuşlardır. Eserin en önemli 
yanı bazı yanlışlıklarına . çelişkilerine ve 
nisbeten ağır diline rağmen Mağrib tarihi 
hakkında daha önceleri yazılmış, ancak 

günümüze ulaşmamış bazı kitaplardan 
nakiller yapmış olmasıdır. Enisü'l-mut
rib 'i X. yüzyıl müelliflerinden biri el-Kır
tasü'ş-şagir adıyla ihtisar etmiştir. İbn 
Zakur da, el-Mu'ribü'l-mübin 'an md te

zammenehü'l-Enisü'l-mutrib ve Ravza
tü'n-nisrin adındaki eserine onu esas al
mıştır (İbn SO de, s. ı 27, ı 28, 163). C. Johann 
Tornberg tarafından yayımlanan eserin 
(Uppsala 1843) Fas'ta 1303-1313 (1885-
1895) yılları arasında dört baskısı yapıl
mıştır. Muhammed el-Haşim! ei-Filall ki-

tabın 1 ve ll. ciltlerini tahkik ederek ya
yımlamış (Rabat ı 355), daha sonra Da
rü'I-MansOr eserin tamamını yeniden 
neşretmiştir (Ra bat 1973). Kitabı Petis 
Delacroix 1693 yılında Fransızca'ya, Franz 
von Dombay Almanca'ya (Agram ı 794-
1 797) ve J. S. A. Moura Portekizce'ye (Liz
bon ı 828) çevirmiştir. Tornberg'in 1846'
daki Latince tercümesinin (Anna/es re
gum Mauritaniae, Uppsala 1 846) ardın
dan ikinci bir Fransızca tercümesini A. 
Beaumieryapmıştır(Paris 1860). 1918yı
lında Ambrosio Huici Miranda, Valencia'
da eserin ilk ispanyolca tercümesini ya
yımlamış, bundan uzun süre sonra Hes
peris dergisinde kitaptaki Murabıtlar'la 
ilgili bilgileri incelediği "Ravzü'I-15Jrtas 
ve'I-MurabıtOn" adlı çalışmasını neşret

miştir (sy 1/3 119601. s. 5 ı 3-541) Bu yazı
sında Dozy ve Hopkins gibi tarihçilerin 
görüşlerini eleştirmiş ve Brockelmann'ın 
iddialarına verdiği cevaplarla onun bazı 
görüşlerini çürütmüştür (a.g.e., s. 513) . 
Huici Miranda, eserin ikinci ispanyolca 
tercümesinin (bk. bibl.) girişinde eser 
için şöyle demektedir: "Kitap bol miktar
da değerli ve doğru bilgi ihtiva etmekte
dir, fakat hiç kimse diğer kaynaklarla kı
yaslamadan tek başına bu bilgilere gü
venmemelidir". 2. Ezhdrü'l-bustdn ii 
a]]btıri'z-zamdn. İbn Ebu Zer' , el-Kır
tds'ta "büyük kitabımız" dediği bu ese
rine çeşitli atıflar yapmaktadır (mesela 
b k. s. 19, ı 3 ı ) . Kitabın çok erken bir dö
nemden itibaren kaybo lduğu bilinmek
te ve ismini Zehrü'l-bustiin ii a]]bari'z
zaman olarak veren Büyutiitü Fasi'l
kübrd dışında herhangi bir yerde bu 
eserden naklilere rastlanmamaktadır. 3. 
e~-Za]]iretü'ş-şeniyye ii tdri]]i'd-Dev
leti'l-Meriniyye . Eserin İbn Ebu Zer'e 
ait olduğu kesin değildir. Abdullah Ken
nun, bu kitapla el-Kırtds arasında bir 
karşılaştırma yaparak i barelerindeki ben
zerlik ve görüşlerindeki paralellik sebe
biyle her ikisinin aynı yazara ait olduğu 
sonucuna varmış (Mecelletü Tıtvan, sy. 2 
119571. s. 143-155) ve onun arkasından 
Alemi de bu görüşü benimsemiştir (b k. 
bi bl.). Ancak sadece bu benzerlikler iki 
eserin aynı müellif tarafından kaleme 
alınd ığını kanıtlamak için yeterli değildir. 
Öte yandan Muhammed el-Fas! (Mecelle
tü Tıtvan, sy. 5 119601. s. ı 59-164), el-Kır
tds'ın yazarının İbn Ebu Zer' değil Salih 
b. Abdülhallm olduğunu ileri sürdüğüne 
göre e~-Za]]iretü'ş-şeniyye'nin de bu 
tarihçiye aidiyeti ihtimali ortaya çıkmak
tadır. Eserin iki ayrı neşri mevcuttur (Ce
zayir 1920: Rabat 1972). 
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liJ CA.siM EL-UBüDY 

İBN EBÜ ZEYD 
(~j .si ..:,.ı l) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Ebi Zeyd Abdirrahman 

el-Kayrevani en-Nefzi 
(ö. 386/996) 

Mezhep fıkhına dair yazdığı 
er-Risiile adlı temel metinle tanınan 

Maliki alimi. 
_j 

310 (922) yılında Kayrevan'da dünyaya 
geldi. Bazı kaynaklarda 316' da (928) doğ

duğu kaydedilmişse de er-Risale'yi 327'
de (939) yazdığına göre bu bilgi yanlış 
olmalıdır. Nefzl veya Nefzavl nisbesinden 
dolayı gerek klasik kaynaklarda gerekse 
yeni araştırmalarda memleketi ve kabi
lesi hakkında farklı görüşler ileri sürü!-

müştür. Bazı müellifler onu, Endülüs ve
ya Kuzey Afrika'daki Nefze adlı yere veya 
kabileye nisbet etmekle birlikte Tunus'ta 
Şattülcerld'in güneyindeki Nefzave böl
gesinde yaşayan aynı adlı kabileden ol
duğuna dair rivayet daha isabetli görül
mektedir (el-Cami' [ n ş r. Abdülmecld Tür
k!J, neşredenin girişi, s. 52; Hadi ed-Der
ka ş, s. 98-99). 

Tahsil hayatına küçük yaşta Kur'an-ı 

Kerlm'i ezberleyerek başlayan İbn EbG 
Zeyd dönemin önemli ilim merkezlerin
den biri olan Kayrevan'da Arap dili ve 
edebiyatı , fıkıh , tefsir, hadis, kelam ve 
kıraat dersleri a ldı. İçinde yaşadığı zen
gin ilmi çevrenin yanı sıra kabiliyeti sa
yesinde hocalarının ilim meclisierindeki 
tartışmalarda takdir kazandı ve genç 
yaşta eser verecek seviyeye ulaştı. Da
ha on yedi yaşında iken kaleme aldığı er
Risale adlı eseri büyük itibar gördü. Ya
şadığı bölgede ve hac seyahati sırasında 
ders aldığı veya rivayette bulunduğu ho
calan arasında Ebü'I-Fazl el-Mümsl, EbG 
Bekir İ bnü'I-Lebbad, Rebl' b. Süleyman 
el-Kattan. Ebü'I-Arab et-Temlml. Derras 
el-Fas!, EbG Said İbnü'I-A'rabl, İbnü'l
Haccam. EbG İshak es-Sebal. Abdullah 
b. Ahmed ei-İbyanl, Asili. EbG İshak 
İbn Şa'ban gibi alimler vardır. Bağdat'
ta Maliki fıkhının en büyük temsilcisi 
E bO Bekir ei-Ebherl başta olmak üzere 
birçok alim le de mektup yoluyla bilgi alış
verişinde bulundu. icazet aldı ve icazet 
verdi. 

İ bn EbG Zeyd Maliki mezhebinin yayı l 
ması, meselelerin tahlil edilip dayanak
larının açıklanması ve ilgili kuralların be
lirlenmesi için bir vesile saydığı eğitim 
öğretim faaliyetlerindeki başarısında ge
niş ilmi birikiminin, güçlü hafızasının . ko
lay anlaşılır üsiGbunun ve öğretim meto
dunu iyi bilmesinin büyük etkisi oldu. Bir
çok talebe çeşitli ülkelerden gelerek on
dan ders aldı. Bunlar arasında Mekki b. 
E bO Tali b, E bO Bekir ei-Havlanl. Ebü'I-Ka
sım el-Berazil. İbnü'I-Faradl, İbnü'I-Haz
za. İbnü 'I -Attar el-Kurtubl, Muhammed 
b. FütGh ei-Humeydl, Ebü'I-Mutarrif İbn 
Futays, EbG Bekir el-Hassar. Ebü'l-Velld 
İbnü 's-Saffar gibi alimler sayılabilir. 

İbn E bO Zeyd 30 Şaban 386 ( 17 Eylül 
996) tarihinde Kayrevan'da vefat etti ve 
evinde toprağa verildi. Bazı kaynaklarda 
ölüm tarihinin 389 (999). 390 ve 396 
( 1 006) olarak verilmesi gibi Brockel
mann'ın doğum yerini Nefzave ve ölüm 
yerini Fas olarak göstermesi de ( GAL, ı. 

187) yanlıştır. 

iBN EBÜ ZEYD 

Özellikle fıkıh, hadis ve akaid konula
rında uzmanlaşan ve mezhepte mücte
hid kabul edilen İbn EbG Zeyd, devrinde 
Malikller'in önderi olup mezhebin geliş
mesinde büyük hizmetler yapmıştır. O 
dönemde bölgeye hakim olan Şii- Fatımi
ler'in baskısına karşı mücadele vermiş, 
mezhebirıin ve dolayısıyla Ehl-i sünnet'in 
görüşlerini savunmuştur. Daha genç yaş
ta fıkha dair bir eser yazması ve özellik
le baş tarafına akaidle ilgili bir bölüm ek
lemesi, ayrıca Rafizlliği benimseyenlerin 
dinden çıktığına fetva vermesi, Ehl-i sün
net ile Şla arasındaki ihtili!ıflara dair çeşitli 
risaleler kaleme alması (Hadi ed-Derkaş, 
s. 3 ı O-311) bu mücadelesiyle ilgilidir. Ma
li ki mezhebini derleyip taparlaması ve 
imamının görüşlerini açıklamasından 

dolayı "küçük Malik" ve "mezhebin kut
bu" lakaplarıyla anılmış ; bu mezhepte
ki konumu ve değeri. "İki şeyh (İbn Ebfı 
Zeyd ve Ebherl). iki kadı (Abdülvehhab 
ve İbnü'l-Kassar) ve iki Muhammed (İbn 
Sahnfın ve İbnü' l -Mewaz) olmasaydı mez
hep ortadan kalkardı" cümlesinde ifade
sini bulmuştur. Özellikle fıkıh konusun
daki eserlerinin genel kabul görmesinin 
bir sebebi de büyük önem verdiği rivayet 
hususundaki titizliği ve güvenilirliğidir. 
Bir diğer özelliği ise mezhep görüşlerinin 
rivayetinde isnadının all olmasıdı r. Ni
tekim SahnGn'dan bir. İbnü'l-Kasım'dan 
iki, İmam Malik'ten üç vasıta ile nakilde 
bulunmuştur. 

İbn EbG Zeyd bazı tasawuf ehlinin Al
lah'ı görmek, bir şeyi başka bir şeye çe
virmek gibi dini ve akli bir temeli olma
yan keramet iddialarını şiddetle tenkit 
etmiş, Ebü'l-Kasım Abdurrahman b. Mu
hammed el-Bekrl es-Sıkılll'nin bu konu
daki kitabına reddiye olarak Keşfü 't-Tel
bis ve el-İsti?-hfır fi'r-red 'ale'l-Bekriy
ye adlı iki eser kaleme almıştır. Ancak ba
zı alimlerin, onun her t ürlü kerameti in
kar ettiğini ileri sürerek kendisine karşı 
reddiyeler yazması ve bu konudaki tar
tışmaların uzayıp gitmesi üzerine C üz, 
fi i§bdti keramati'l-evliya, adlı bir eser 
yazarak görüşlerine açıklık getirmiştir. 
Akaid konularında Selef'in görüşlerini 
benimseyen İbn EbG Zeyd, Ali b. Ahmed 
el-Bağdadl'nin Kayrevan ulemasına gön
derdiği , onları Eş ' arlliği bırakıp Mu'te
zile mezhebi ni benimsemeye davet eden 
mektubuna da er-Red 'ale'l-Kaderiyye 
ve müna]fazatü risaleti'l-Bagdadi el
Mu'tezili adlı bir risale ile cevap vermiş
tir. 

Eserleri. 1. er-Risfile*. Maliki fıkhının 
temel metinlerinden biri olan eser üzeri-
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