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Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed 
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(ö. 900/1494) 

Maliki fakihi. 
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Cezayir'in Oran (Vehran) bölgesindeki Ti
limsan şehrinde doğdu. Zekrl adı Zeke
riyya'nın Mağrib'deki kullanımı olup Zikrl 
şeklinde de telaffuz edilir. Küçükyaşta ba
basını kaybeden İbn Zekrl, ailesinin geçi
mini sağlamak için bir dokumacının ya
nında çalışmaya başladı. Zekasını ve ka
biliyetini farkeden devrin tanınmış alim
lerinden İbn Zagü'nun yönlendirmesi ve 
ailesinin geçimini sağlayacağını belirtme
si üzerine onun ders halkasına katıldı. Ay
rıca Kasım b. Said el-Ukbanl ve Muham
med b. Abbas el-Ubbadl'nin derslerine 
devam etti. Başta fıkıh ve fıkıh usulü ol
mak üzere kelam. tefsir ve Arap dili alan
larında yetişerek devri n önde gelen alim
lerinden biri oldu. Aralarında Ahmed Zer
rük el-Fasl. İbn MerzQk Hafidü'l-Hafid, 
İbnü'l-Hac el-Mennavl ve Ahmed b. Eta
allah gibi alimierin de bulunduğu birçok 
ta! e be yetiştirdi. Kelam alimi Ebu Abdul
lah Muhammed b. Yusuf es-Senüsl ile ke
lam konularında çeşitli tartışmalar yapan 
İbn Zekrl. Maliki mezhebinde kendine has 
tercih ve ictihadlarda bulunmuş. fetva
larından bir kısmı Venşerlsl'nin e1-Mi'yd
rü'1-mu'rib (1-XIII, Beyrut 1401/1981) adlı 

eseri içinde günümüze ulaşmıştır. 

İbn Zekrl Safer 900'de (Kasım 1494) Ti
limsan'da vefat etti ve Ubbad köyünde 
defnedil di. Venşerlsl ve İbnü'I-Kadl ölüm 
tarihini 899, İbn Asker 906 (1500) olarak 
vermekle birlikte talebesi Ahmed b. Eta
allah onun 900 yılında öldüğünü belirt
miş (Ahmed Baba ei-Tinbüktl, s. ı 30), C. 
Brosselard da TIIimsan'daki Arapça kita
beler üzerine yaptığı çalışmalar sırasında 
İbn Zekrl'nin bu tarihi taşıyan mezar kita
besini bularak fotoğrafını yayımiarnıştır 
(Ef2 Suppl.[ing.]. s. 402-403). Mezarı meş

hur bir ziyaretgah olup TIIimsan'da ona 
nisbetle anılan Cami u Sldl Zekrl adlı bir 
cami bulunmaktadır. 

Eserleri . 1. Bugyetü'Hd1ib ii şer]J.i 
'A]fideti İbni'1-Ifdcib. Cemaleddin İb
nü'I-Hacib'in eserinin şerhi olup muh
telif nüshaları günümüze ulaşmıştır 
(Brockelmann, ı. 539; M. Abid el-Fas!, 
Il. 373-374). Z. Mu]J.aşşı1ü (Mükemmi
lü)'l-ma]fiişıd mimmd bihi tu'teberü '1-
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'alfii'id. Kelama dair 1500 beyitlik bir eser 
olup eserin şerhedilmesi için EbQ Abdul
lah es-SenQsl'ye götürüldüğü, onun da 
bunu müellifinden başkasının şerhede
meyeceğini söylediği rivayet edilir (İbn 
Asker, s. 120). Çeşitli yazma nüshaları bu
lunan esere (Derenbourg,III, 1 37; Brockel
mann, Il. 357) Ahmed b. Ali ei-MencQr 
Na?:mü'1-ferd'id ve mübdi'1-fevd'id 
ii şer]J.i Mu]J.aşşı1i'1-ma]fiişıd adıyla bir 
şerh yazmış. daha sonra da bunu ihtisar 
etmiştir. Mu]]taşaru Na?:mi'1-ferd'id'in 
Fas Hizanetü'I-Karaviyyln'de bazı nüsha
ları mevcuttur (M. Abi d el-Fas!, II. 326-

327, 345) . 3. Şer]J.u'1-Vara]fiit. İmamü'I
Haremeyn ei-Cüveynl'nin fıkıh usulüne 
dair eserinin şerhi olup Brockelmann ta
rafından Giiyetü'1-merdm bi-şer]J.i mu
]faddimeti'1-imdm şeklinde kaydedilmiş

tir (GAL Suppl., I, 672). 

Kaynaklarda müellifin Mesd'ilü '1-]fazd' 
ve'1-fütyd adlı bir eserinden de söz edilir. 
Brockelmann ve M. Hac -SadOk'un İbn 
Zekrl'nin eserleri arasında gösterdiği 
(a.g.e., II, 357; Ef2 Suppl. [ing.]. s. 403), 

klasik kaynaklarda adı geçmeyen e1-Me
sd'ilü'1-'aşr'ın (Bugyetü '1-mai):aşıd ve l].u
laşatü'l·meraşıd) Muhammed b. Ali es
Senüsl'ye ait olduğu anlaşılmaktadır (Ay i
de İbrahim Nusayr, s. 1 12; Saur, IV, 2227; 

Vikor, s. 167). 
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Kurtubalı 
Beni Zekvan ailesinde yetişen 

bazı kadı ve vezirler. 
_j 

Ailenin kökeni hususunda farklı görüş
ler vardır. İbnü'I-Faradl, bu aile mensup
larının Kurtuba'ya (Cordoba) Endülüs'ün 
Ceyyan (Jaen) şehrinden geldiğini kayde
der (Tarf/].u 'ulema'i'l-Endelüs, ı. 405). İbn 
Said ei-Mağribl ise İbn Hayyan'a atfen 
Kurtuba civarındaki FahsülbellQt (Los Ped
roches) Berberlleri'nden olduklarının söy
lendiğini, ancak onların kendilerini Beni 
Süleym'den (Mudarl Arap kabilelerinden 
Kays Aylan'ın bir kolu [İbn Hazm , s. 263, 

4681) saydıklarını belirtir ( el-Mugrib, ı. 

2 ı 5). İbn Beşküval ve Nübahl de bu vela 
bağını dikkate alarak Beni Zekvan men
suplarını Ümevl nisbesiyle zikretmişler
dir. Beni Zekvan, Kurtuba'ya yerleştik
ten sonra şehrin önemli aileleri arasına 
girmiş . halifelik döneminin son safhası 
ve mülükü't-tavaif döneminin ilkyılların 

da birkaç kadı ve devlet adamı yetiştir
miştiL 

Ebu Bekir (Ebu Muhammed) Abdullah 
b. Herseme b . Zekvan ei-Ümevi (ö . 370/ 
980). Kaynaklarda Beni Zekvan ailesin
den tanıtılan ilk şahıstır. Tahsilini Kurtu
ba'da Hasan b. Sa'd, Kasım b. Asbağ. Ah
med b. Ubade ve diğer bazı alimlerden 
Arap dili, hadis ve fıkıh okuyarakyapmış. 
ilmi kadar cesaretiyle de meşhur olmuş
tur. 370'te (980) Abdülmelik b. Münzir'in 
vefatı üzerine onun yerine Hacib İbn Ebu 
Amir ei-MansQr tarafından "huttatü'r
red" kadılığına (normal kadıların çözmek
te güçlük çektikleri veya tereddüde düş
tükleri meselelere bakma işi) tayin edildi 
ve bundan dolayı "sahibü'r-red" unvanını 
aldı; ancak aynı yıl içinde vefat etti (ib
nü'l-Faradl. ı. 405; ibn Beşküval, ı. 37; E. 
Levi- Provençal, lll. 145). İki oğlu ve iki to
runu da onun gibi devlet hizmetinde bu
lundu. 

Ebü'l-Abbas Ahmed b. Abdullah b. Her
seme b. Zekvan (ö. 413/1022). 342 (953) 
yılında doğdu; ailenin en meşhur ferdi
dir. Babası Abdullah ile Endülüs'ün önde 
gelen fakihlerinden Kadı Muhammed b. 
Zerb ve diğer bazı alimlerden ders alarak 
yetişti; genç yaşta kadılar şurasına dahil 
edildi. Bilinen ilk resmi görevi Fahsülbei
IQt kadılığıdır. Babasının ölümünden son
ra onun yerine ll. Hişam'ın hacibi İbn EbQ 



Amir ei-Mansur tarafından sahibü'r-red 
olarak tayin edildi ve yirmi iki yıl bu gö
revde kaldı. Kadı İbn Bertal'in azlinden 
sonra ise Muharrem 392'de (Aral ı k 1001) 
Kurtuba kadılcemaalığına ve arkasın 

dan ayrıca Kurtuba Ulucamii imam
hatipliğine getirildi. O yıllarda Mansur'un 
Ebü'I-Abbas'a büyük itibar gösterd iği ve 
vezirlerden daha üstün tuttuğu, sarayın
da ona özel bir oda ayırıp kendisiyle önem
li devlet işlerini müşavere ettiği, hatta sa
vaşa çıktığında da kendisini yanında gö
türdüğü bilinmektedir. Mansur'un ölü
münden sonra hacibliğe gelen oğlu Ab
dülmelik el-Muzaffer de Ebü'I-Abbas Ah
med'e itibar gösterdi. Vezir Isa b. Said 
ise aklı ermeyen bir kişiden aldığı bir ara
zinin satışını geçersiz saydığı için ona düş
man oldu ve hakkındaki suçlamaları so
nunda kadılıktan ve kardeşi Ebu Hatim'i 
de Divan - ı Mezalim başkanlığından azlet
tirdi. Ancak yerine getirilen kadı başarılı 
alamayınca Ebü'I-Abbas dokuz ay sonra 
görevine iade edildi. Abdülmelik el-Mu
zaffer devlet işlerinde yine ona danışmayı 
sürdürdü; özellikle Vezir Isa b. Sald'i öl
dürttükten sonra kendisiyle istişare et
meden iş yapmadı. Abdülmelik el-M uzaf
fer'in yerine geçen kardeşi Abdurrahman 
ei-Me'mun ise Ebü'I-Abbas'ı, ismi kadıl
kudatlığa dönüştürülen başkadılığa ve 
ayrıca vezirliğe tayin etti. Böylece Ebü'I
Abbas. Endülüs tarihinde ilk defa bu iki 
görevi birl ikte yürüten kişi oldu . Ancak 
Ebü'I-Abbas. 399 (1009) yılında kendisi 
ni bu mevkiye getiren Hacib Abdurrah
man'ın Halife ll. Hişam'ın veliahdı olduğu
nu gösteren veliahtnarneyi tasdik etmiş 
ve Emevl ailesinden olmadığı halde teh
ditle kendisini veliaht ilan ettiren hacibi 
desteklediği için devletin ileri gelenlerini 
çok kızdırmıştı. İbn Ebu Amir ei-Mansur 
ve iki oğluna yakınlığı sebebiyle ona hu
sumet duyan ll. Muhammed el- Mehdi 
tahta çıkınca ( 399/ ı 008) kadılkudat un
vanını kactılcemaaya indirdi. Mehdi'nin 
öldürülmesinden sonra tekrar hilafete 
gelen ll. Hişam'ın hacibi Vazıh ve taraf
tarları. barış istemesi yüzünden onu is
yancı Berberller'in tarafını tutmakla suç
layınca kardeşi Ebu Hatim'le birlikte Me
riye'ye (Almeria) ve ardından Cezayir'in 
Vehran (Oran) şehrine sürgüne gönderil
di; Cebelitarık Bağazı'nı geçerken de pa
rası ve yanındaki bütün eşyası elinden 
alındı. Ebü'I-Abbas'ın sürgüne gönderil
mesi Kurtuba'da bazı olayların çıkımasına 
yol açtı. Bu karışıklıklar sırasında hacibin 

öldürülmesi üzerine geri çağrıld ı ve tek
rar kad ı lığa getirilmek istendiyse de bu 
teklifi kabul etmedi. Ebü'I-Abbas. 403 
( 1 O 13) yılında ikinci defa tahta çıkan Sü
leyman ei-Müstaln ve onu destekleyen 
Serberiler Kurtuba'ya saldırdıklarında ha
lifeyle görüşerek halka eman verilmesi 
için aracı oldu. Süleyman onun isteğini 
yerine getirdiği gibi kendisine de kadılık 
önerdi; ancak yeniden görev almayı red
detti. Hayatının sonuna kadar idareciler
den ve halktan büyük saygı gören Ebü'I
Abbas Kurtuba'da vefat etti ve Beni Ab
bas Kabristanı'nda toprağa verildi. Alim, 
fazı! ve mürüwet sahibi bir kimse olan 
Ebü'I-Abbas Ahmed hakkında Endülüs'ün 
meşhur şa i ri Ahmed b. Zeydun methi
yeler ve bir mersiye yazmıştır; İbn Şü
heyd'in de onun için kaleme aldığ ı uzun 
bir mersiyesi vardır. 

Ebu Hatim Muhammed b . Abdullah b. 

Zekvan (ö. 414/1023). 344 (955) yılında 
doğdu. Ağabeyi Ebü'I-Abbas Ahmed ile 
beraber aynı hocalardan ders alarak ye
tişti. Çeşitli şehirlerde kadılık görevinde 
bulunduktan sonra Hacib Abdülmelik el
Muzaffer tarafından Kurtuba'da Divan - ı 

Mezalim başkanlığına getirildi. Abdülme
lik el-Muzaffer. bazan Ebü'I-Abbas Ah
med gibi onu da çıktığı savaşlara bera
berinde götürür. bazan da yanına aldığı 
ağabeyine vekaleten kadıleemaa olarak 
görevlendirirdi. Ancak Vezir Isa b. Said'in 
itharn ve kışkırtmasından do l ayı Ebü'I
Abbas Ahmed görevden aziedilince Ebu 
Hatim de Divan-ı Mezalim başkanlığından 
alındı; 401'de de (1010) isyancılara arka 
çıktıkları gerekçesiyle ağabeyi ile birlikte 
ll. Hişam tarafından sürgüne gönderildi. 
Fakat bu sürgün hayatı fazla sürmedi ve 
iki kardeş . hasımları Vezir Isa b. Said'in 
öldürülmesinden dokuz ay sonra Kurtu
ta'ya döndü. Ancak Ebü'I-Abbas gibi Ebu 
Hatim de kendisine önerilen görevleri ka
bul etmedi. Kurtuba'da vefat etti ve ora
ya gömüldü. 

Eb u Ali Hasan b . Ebu Hatim b . Zek

van (ö. 451/1059). 370 (980) yılında doğ
du; Ebu Hatim'in oğludur. Mülükü't-ta
vaif döneminde Kurtuba Emlri Ebü'I-Ve
lld b. Cehver tarafından muhtesib olarak 
görevlendirildi; daha sonra da kadı tayin 
edildi. Beş yıl sürdürdüğü kadılık göre
vinden bazı şikayetler sebebiyle aziedildL 
Daha sonra Kurtuba'da vefat etti. 

Ebu Bekir Muhammed b . Ebü' I-Ab
bas Ahmed b. Zekvan (ö. 435/1043). 395 
( 1 004) yılında doğdu. Babası Ebü'I-Ab-
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bas Ahmed ile Kadı Ebü'I-Mutarrif, Kadı 
Yunus b. Abdullah ve devrin diğer alim
lerinden ders alarak yetişti. Bölgede hü
küm süren Yahya b. Ali Hammudl zama
nında (ı 02 ı- ı 036) bir süre Maleka'da (Ma
laga) vezirlikyaptı. Daha sonra resmi hiz

metten uzak kalmak arzusuyla babası ve 
amcasının son zamanlarında yaptıkları 
gibi kendisine önerilen Kurtuba kadılığını 
kabul etmek istemediyse de halkın ısrarı 
karşısında görevi almak zorunda kaldı ve 
429 (1037) yılında Kurtuba Emlri Ebü'l
Hazm b. Cehver tarafından kadılığa tayin 
edildi. Doğruluğu , hilmi ve mürüwetiyle 
babasının yolundan gitti ve halkın övgü
sünü kazandı. Ancak resmi hizmete kar
şı olan isteksizliğinden ve Emir İbn Ceh
ver'in vakıf mallarının toplum yararına 
harcanması hususundaki teklifine karşı 
çıklmasından dolayı bir yıl sonra görevden 
alındı (Kadi i yaz. vııı. 87); beş yı l sonra da 
vefat etti ve Kurtuba'da babasının yanı
na gömüldü. Yakın dostu şair Ahmed b. 
Zeyd un onun hakkında bir mersiye ve çe
şitli methiyeler yazmıştır. 
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