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EbCı Amr Abdullah b. Ahmed 
b. Beşir b. Zekvan ed-Dımaşki 

(ö. 242/857) 

Kıraat-i seb'a imamlanndan 
İbn Amir'in 

meşhur iki ravisinden biri. 
_j 

1 O Muharrem 1 73'te (9 Haziran 789) 
muhtemelen Dımaşk'ta doğdu. Bazı kay
naklarda Ebu Muhammed künyesi ve Fih
ri, Behrani, Kureşi nisbeteriyle de anılır. 
Ancak İbn Hacer. Fihri n is besiyle anılma
sının doğru olmadığını belirtmiştir. İbn 
Zekvan. ibn Amir kıraatinin Yahya b. Ha
ris ez-Zirniki rivayetini Yahya'nın talebesi 
Eyyub b. Temim'den okudu ve ölümün
den sonra Dımaşk'ta hocasının yerine kı
raat şeyhi oldu. Onun kıraat-i seb'a imam
larından Kisa! ile dört ay birlikte olup ken
disine Kur'an-ı Kerim'i birkaç defa oku
duğunu söylediği bildirilmişse de Zehebi 
bu bilginin ihtiyatla karşılanması gerek
tiğine işaret etmiştir. İbnü'I-Cezeri ise 
önce. İbn Zekvan'ın lrak'a gitmiş olması 
halinde Kisai'den okumuş olabileceğini 
belirtmiş, ardından Kisai'nin Dımaşk'a git
tiğine ve Dımaşk Emeviyye Camii'nde kı
raat okuduğuna dair elde ettiği bilgiyi zik
rederek ibn Zekvan'ın Kisai'den okudu
ğunu ispat etmeye çalışmıştır ( Gayetü 'n
Nihaye, ı. 405, 537) . İbnü'I-Cezeri ayrıca 
onun İshak b. Müseyyeb!' den Ni:lfi' kıraa
tiyle ilgili bazı vecihler rivayet ettiğini de 
belirtmiştir. 

Hadiste de meşgul olan İbn Zekvan Ve
ki' b. Cerrah, Velid b. Müsİim. Mervan b. 
Muhammed. kıraat hacası Eyyub b. Te
mim gibi şahsiyetlerden rivayette bulun
du. Muhammed b. Musa es-Suri. Ahfeş 
ed-Dımaşki, Ahmed b. Yusuf et-Tağleb'i 
ve Muhammed b. Kasım el-iskenderan'i 
kıraat ilminde İbn Zekvan'dan istifade 
edip onun İbn Amir'den gelen okuyuşunu 
rivayet ettiler. Ebu Davud ve ibn Mace es
Sünen'lerinde İbn Zekvan'dan hadis ak
tardılar. Ahmed b. Enes b. Malik. Baki b. 
Mahled ei-Endelüsi, Ebu Zür'a ed-Dımaş
ki. Ebu Zür'a er-Razi ve Ebu Hatim er
Razi gibi alimler de ondan hadis öğrenip 
rivayet edenler arasında zikredilir. 

Dımaşk'ın Derbülhaşimiyyin tarafında 

ikamet eden İbn Zekvan, Hişam b. Am
mar ile birlikte İbn Amir kıraatinin en yet
kili kaynağı olmuş. Hişam Emeviyye Ca
mii'nde hitabet görevini yürütürken o da 
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aynı camide imamlık yapmıştır. İbn Zek
van 7 Şevval 242' de (6 Şubat 857) Dımaşk'
ta vefat etti. Vefat günü 27 Şevval (26 
Şubat), vefat yılı 243 olarak da zikredilmiş

tir. Ancak Zeheb'i ve İbnü'I-Cezeri bu son 
tesbitin yanlış olduğunu belirtirler. İbnü'I
Cezeri'nin en-Neşr'inde (I, 145) ölüm yılı
nın 202 (818) olarak gösterilmesi bir bas
kı hatası olmalıdır. Zirikli'nin, en-Neşr'i 
kaynak göstererek İbn Zekvan Abdurrah
man b. Ahmed adıyla ikinci bir şahsa yer 
vermesine (et-A' lam, IV, 64, 188) bir açık
lama getirmek mümkün görünmemek
tedir. 

Velid b. Utbe, Irak bölgesinde İbn Zek
van'dan daha güzel Kur'an okuyan bit ki
şinin bulunmadığını söylerken Ebu Zür'a 
ed-Dımaşki. "Bana göre Irak, Hicaz. Şam, 
Mısır ve Horasan'da kıraat konusunda on
dan daha üstünü yoktu" der. Bundan do
layı İbn Mücahid'in (ö. 324/936) Kitfıbü's
Seb'a'sından sonra yedi kıraat konusun
da yazılan ve imamların ravilerini iki ile 
sınırlayan eserlerin hemen hepsinde İbn 
Amir'in kıraati için tercih edilen iki ravi
den biri İbn Zekvan olmuştur. Zehebi de 
onun kıraat ilmindeki yerini ortaya koyar
ken kendisini. İbn Amir kıraatinin diğer 
ravisi Hişam b. Arnmar ile karşılaştırarak 
kıraat konusunda İbn Zekvan'ın Hişam'
dan çok ileride, ilim de ise H iş am 'ın ondan 
çokdaha ihatalı olduğunu söylemiştir. Ha
dis konusunda Ebu Hatim. İbn Zekvan 
hakkında saduk terimini kullanırken Yah
ya b. Main ondan "zararı yok", İbnü'I-Ce
zeri de "si ka ravi" diye söz etmiş. İbn Hib
ban ise kendisine e§-Şi~at'ında yer ver
miştir. 

İbn Zekvan'ınA~sfımü'J-Kur'fın ve ce
vfıbühfı ve Mfı yecibü 'alfı ~ari'i'I-Kur
'fın 'inde ]J.areketi lisfınih adlı eserleri 
kaynaklarda zikredilmektedir. Dfı'iretü'l
ma'fırif-i Büzürg-i İslfımi'de bu iki eser 
Kitfıbü A~sfımi'I-Kur'fın ve cevfıbühfı 
ve mfı yecibü 'alfı Mri'i'I-Kur'fın 'inde 
]J.areketi lisfınih adıyla tek kitap olarak 
gösterilmiş (lll, 529). Abdülmecid Kata
miş ise İbnü'I-Baziş'in el-hnfı' adlı ese
rineyazdığı dipnotta (1, 105, dipnot 2) bu 
ibareyi yukarıda belirtildiği gibi iki ayrı 
eser olarak zikretmiştir. Ebu Amr ed-Da
ni, et-Teysir'inde İbn Zekvan'a ait bir 
esere daha atıfta bulunmuşsa da (s. ı 87, 
ı 94) bu eserin adını vermemiştir. 
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İBN ZENCEVEYH 

(bk. İBN ZENCÜYE). 

İBN ZENCÜYE 
(4,ı~j 0!1) 

EbCı Ahmed Humeyd b. Mahled 
b. Kuteybe ei-Horasanl 

(ö. 251/865) 

Hadis hafızı, fakih. 

_j 

ı 

_j 

180'de (796) Nesa'da doğdu. Babası 
Mahled'in lakabına nisbette İbn Zencuye 
(ibn Zenceveyh) diye şöhret buldu ve soyu
nun Ezd kabilesine dayanması sebebiyle 
Ezd'i nisbesiyle de anıldı. Genç yaşta ilmi 
seyahatlere çıkarak Irak, Mekke, Med ine, 
Dımaşk. Basra, Kufe, Humus. Kaysariye, 
Mısır ve Horasan'ı dolaştı; bu şehirlerdeki 
alimlerden hadis öğrendi (Kitabü '1-Emval, 
neşredenin girişi, I, ı 8-19). Ebu Asım en
Ne bil, Ubeydullah b. Musa ei-Absi. Yezid 
b. Harun. Muhammed b. Yusuf ei-Firyabi, 
Ali b. Med'ini. Ebu Ubeyd Kasım b. Sel
lam ve Ebu Nuaym Fazi b. Dükeyn gibi 
1 OO'ü aşkın alimden rivayette bulundu. 
Ebu Davud es-Sicistani. N esai, Ebu Zür'a 
ed-Dımaşki, Ebu Zür'a er-Razi, Ebu Hatim 
er-Razi, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Mu
hammed b. İshak es-Serrac gibi pek çok 
alim de ondan hadis rivayet etti. Buhari 
ve Müslim sahihlerinde kendisine yer ver
memekle birlikte ondan hadis öğrendiler 
(Zehebi, A'Lamü'n-nübela', XII, 20). 

Fıkıh alanında da derinleşen İbn Zencu
ye'nin Nesa'da sünneti ihya ettiği ve böl
genin fıkıh ve hadis konularında önde ge
len alimlerinden olduğu ifade edilmiştir 
(ibn Hibban, VIII. 197). Ebu Ubeyd Kasım 
b. Sellam, Horasanlı talebelerinin en de
ğerlisi olarak İbn Zencuye ile Ahmed b. 
Şebbuye'yi göstermiş. Hatib ei-Bağdadi 
onu sika, sebt, hüccet, İbn Hibbi:ln sika, 
hüccet, Nesa! sika, Ebu Hatim er-Razi de 
sad u k terimleriyle değerlendirmiştir. İbn 
Zencuye, ikinci Mısır seyahatinden dön
dükten sonra251'de (865) vefat etti. Onun 
Mısır'da öldüğünü söyleyenler olduğu gi
bi (ibn Ebu Ya'la, 1, 150) 247 (861) veya 



248'de vefat ettiğini ileri sürenler de var
dır. 

Eserleri. İbn Zencuye'nin günümüze 
ulaşan tek eseri Kitabü'l-Emval olup bü
yük ölçüde hacası Ebu Ubeyd Kasım b. 
Sellam'ın Kitdbü'l-Emval'i esas alınarak 
yazılmış, onun rivayet ettiği hadis ve eser
ler aynı tarikle rivayet edilerek fıkhl gö
rüşleri, çeşitli meselelere dair yorumla
rı ve naslar hakkındaki açıklamaları ay
nen nakledilmiştir. Bu arada müellif Ebu 
Ubeyd'in eserinde bulunmayan bazı konu
lara da yer vermiş, birkaç hususta onun 
görüşlerine muhalefet etmiştir. Bununla 
birlikte Ebu Ubeyd'in Kitabü'l-Emval'i
nin bir tür müstahreci olduğu söylenen 
eser (Kettanl, s. 47) İslam devletinin ge
lir kaynakları, bunların sarf yerleri, İslam 
fetihleri sonucu artan ganimet ve fey 
gelirleri, madenler ve zekat konularında 
önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Eser 
üzerinde Şakir Zib Peyyaz'ın yaptığı dok
tora tezi ( 1402/1982, Camiatü ümmi'l-ku
ra külliyyetü'ş-şerla el-kitab ve's-sünne) 
daha sonra yayımlanmıştır (I-III, Riyad 
I406/ I986). Alevi es-Sekkaf, Yahya b. 
Adem ei -Kureşl ve Ebu Yusuf'un el-Ija
rac adlı eserlerinde geçen hadislerle bir
likte el-Emval'de yer alan hadislerin fih 
ristini Feharisü'l-eJ:ıadiş: el-Emval li
ljumeyd b. Zencuye el-Ijarac li- YaJ:ı
ya b. Ad emel-Kureşi ve'l-Ijarac li-Ebi 
Yusuf şal}.ibi Ebi ljanife adıyla neşret
miştir(Riyad I4IO). İbn Zencuye'nin ayrı
ca et-Tergib ve 't-terhib ( Kitabü 't-Tergib 
fi feza'ili'l-a'mal, Feza'ilü '1-a'mal ı İbn Ha
cer ei -İşabe'de bu eserden iktibaslarda 
bulunmuştur: Sezgin, I, ı 13; Feza'ilü'l
a'mal'in müellifin başka bir eseri olduğu 
da söylenmiştir: Hediyyetü '1-'arifin, I, 
339; Kettanl, s. 471) ve el-Adabü'n-ne
beviyye (Kitabü'I-Adab, Kitabü'I-Edeb) 
adlı eserleri kaynaklarda zikredilmiştir. 
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İBN ZERB 
( '"=";) ı.)! I) 

Ebu Bekr Muhammed b. Yebka 
b. Zerb ei-Kurtubl 

(ö. 381/991) 

Maliki fakihi. 
_j 

8 Ramazan 317 (15 Ekim 929) tarihinde 
doğdu. Ebu Muhammed Kasım b. Asbağ 
ei-Beyyani ve Muhammed b. Abdullah b. 
Ebu Düleym'den hadis dinledi. Ebu Bekir 
Muhammed b. Ahmed ei-Lü'Iüi ve Ebu 
İbrahim İshak b. İbrahim b. Meserre et
Tücibi'den fıkıh okudu. Tahsil için seyahat 
yapmadığı gibi hadis rivayetiyle de meş
gul olmadı. Özellikle re'y konusundaki ka
biliyetiyle tanındı ve devrinde Maliki fık
hının otoritesi haline geldi. Ebu Bekir Mu
hammed b. İshak b. Süleym'in kadılığı 
döneminde çeşitli kazai meselelerin hal
li hususunda görüşlerine başvurulurdu. 
Muhammed b. İshak'ın vefatından sonra 
Il. Hişam'ın hilafeti döneminde Kurtuba 
(Cordoba) kadılcemaası oldu (25 Cemazi
yelahir367 /7 Şubat 978) ve bu görevini 
ölümüne kadar sürdürdü. Daha önce ti
caretle meşgul olan İbn Zerb. kadılığa ta
yininden sonra Kurtuba ileri gelenlerini 
toplayarak mal varlığını ibraz etti. Kadılı
ğı süresince verdiği adil hükümlerle hem 
idarecilerin hem halkın sevgi ve saygısını 
kazandı. 

İbn Zerb. İbn Meserre'nin sözde Empe
dokles felsefesi, Yeni Eflatunculuk, Mu'
tezile ve Satınilik izleri taşıdığı söylenen 
akldesini benimseyenlerin belirlenmesi 
ve bunların tövbe ettirilmesi hususunu 
ısrarla takip etti. Onun tabilerinden ol
duğu tesbit edilenler huzuruna getirile
rek tövbe ertirildiği gibi ona ait kitaplar 
da toplatılarakyaktırıldı (350/96I ). Fıkıh
tan başka matematik, Arap dili ve ede
biyatı sahalarında da yetişen İbn Zerb 
üstün bir hitabet kabiliyetine sahipti. Cu
ma, bayram ve yağmur duası hutbelerini 
farklı üs!Cıplarla i rat ettiği kaydedilir. Res
mi görevi yanında telif ve öğretim faali
yetleriyle de meşgul oldu ve aralarında 
İbnü'I-Hazza. Ebü'I-Velid İbnü's-Saffar. 
Ebü'I-Abbas İbn Zekvan'ın da bulunduğu 
birçok talebe yetiştirdi. Zühd ve takva 
sahibi bir alim olan İbn Zerb 12 Ramazan 
381 (22 Kasım 991) tarihinde vefat etti ve 
Kureyş Kabristanı'na defnedildi. 

İbn Zerb'in Maliki fıkhına dair el-Ijişal 
adlı eserinin bir nüshası Madrid'de Biblio
tecea National'de bulunmaktadır (Rob
les, nr. 38). er-Red 'ala İbn Meserre adlı 
eserinin ise günümüze ulaşıp ulaşmadı
ğı bilinmemektedir. 
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~ CENGiZ KALLEK 

İBN ZEYDAN 
L.:.ıı~3 ı.)! I) 

Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed 
b. Abdirrahman eş-Şerif ei-Hasenl 

(1873-1946) 

Faslı devlet adamı, 
tarihçi ve şair. 

_j 

Reblülahir 1290'da (Haziran 1873) eski 
başşehir Miknas'taki sarayda doğdu. Fas 
kraliyet ailesine mensup olup büyük de
delerinden Zeydan'a nisbetle İbn Zeydan 
diye anılmaktadır. Miknas'ta ve Fas şeh
rinde babası Muhammed ve amcası Ab
dülkadir b. Abdurrahman'dan Kur' an, 
Miknas Kadısı Muhammed b. Abdüsse
Iam et-Tahirlve Ahmed b. Muhammed 
İbn Hayyat ez-Zekkarl'den çeşitli ilimler 
okudu. Hasan b. Yezid ei-Miknasi, İbn Ab
dülkadir es-Süsi ei-Haddad, Muhammed 
b. Ca'fer ei-Kettani ve Abdüsselam b. Mu
hammed ei-Hewari de onun hocaların
dandır. Daha sonra babasının yerine Mik
nas ve yöresi şeriflerinin başına nakibü
Ieşraf tayin edildi. 1913'te hac için Mek
ke'ye giderken Mısır'a, dönüşünde de Tu
nus, Kayrevan ve Cezayir'e uğradı. Hac 
yolculuğu. Ortadoğu İslam dünyasının bü
yük şehirlerindeki seçkin alimierin ders
Ierine katılması için iyi bir fırsat oldu. Bu 
esnada Ahmed b. İsmail ei-Berzencl, Ah
med b. Muhammed el-Hattabi es-Senusi 
ve Muhammed Bahlt ei-Mütii gibi alim
lerden icazet aldı. Fas'ta Fransız sömür
geciliğinin kurulmasından sonra Miknas'
taki askeri okulun müdür yardımcılığına 
getirildi. 16 Kasım 1946'da vefat etti ve 
büyük bir kütüphane yaptırdığı Miknas'-
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