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lüne dair manzum bir eser olup Faslýlar’ýn
ameline iliþkin önemli bilgiler içermesi ba-
kýmýndan dikkat çekmektedir. Özellikle dö-
nemin kadýlarýnýn baþvuru kaynaklar ara-
sýnda yer almýþtýr. Eser baþta müellifin oð-
lu Ahmed ve Meyyâre olmak üzere birçok
âlim tarafýndan þerhedilmiþtir (þerh ve
hâþiyeleri için bk. Abdülazîz Binabdullah,
s. 143, 148-149; Abdullah Muhammed el-
Habeþî, III, 1501-1504). Bunlardan Ýbn Sû-
de’nin Tu¼fetü’l-¼u××âš fî þer¼i Lâmiy-
yeti’z-Zeššåš adlý þerhi meþhurdur. Bu
þerh üzerine Ali b. Abdüsselâm et-Tüsûlî,
Mehdî el-Vezzânî ve Sanhâcî gibi âlimler
çok sayýda hâþiye yazmýþtýr (Abdullah Mu-
hammed el-Habeþî, III, 1503-1504). Lâ-
miyyetü’z-Zeššåš Fransýzca’ya tercüme
edilmiþtir (trc. Ould Abdelqader – Merad
ben Ali, Casablanca 1927). 2. el-Menhe-
cü’l-münteÅab ilâ šavâ£idi’l-u½ûli’l-
me×heb. Müellifin, fýkýh kaidelerini özlü
biçimde nazma çevirmek amacýyla ve te-
mel fýkýh kaynaklarýndan hareketle kaleme
aldýðýný ifade ettiði eser (Mencûr, Þer¼u’l-
Menhec, I, 100; II, 269) on dokuzu mukad-
dime, 415’i bunlar üzerine tahrîc edilen
kavâid ve mesâil, dokuzu da hâtime ol-
mak üzere toplam 443 beyitten meyda-
na gelmektedir. Eserde muhtelif usul ve
fürû kaideleri, Mâlikî ulemâsýnýn mezhep
içi ihtilâflarý dikkate alýnarak on sekiz fa-
sýlda sýralanmaktadýr. Zekkak, el-Men-
hecü’l-münteÅab’a bir þerh yazmak is-
tediðini eserdeki bir beyitte söylemekte-
dir; ancak bu þerhi tamamlayamadan ve-
fat etmiþtir (a.g.e., I, 102). Zekkak’ýn oð-
lu Ahmed’in de el-Menhec’i þerhetmeye
baþladýðý, yaklaþýk yarýsýna kadar geldiðin-
de onun da vefatýndan dolayý þerhini ta-
mamlayamadýðý, Zekkak’ýn torunu Abdül-
vehhâb’ýn da bu eserin bazý beyitlerini þer-
hettiði nakledilir (Ahmed Bâbâ et-Tinbük-
tî, s. 139, 277). Eser üzerine baþka þerh-
ler de yazýlmýþtýr. Bunlardan, özellikle Mey-
yâre’nin Tekmilü’l-Menhec adýyla meþ-
hur olan Büstânü fikeri’l-mübhec fî tek-
mili’l-Menhec isimli þerhi üzerine de ça-
lýþmalar yapýlmýþtýr (þerh, hâþiye ve ihti-
sar çalýþmalarý için bk. Abdullah Muham-
med el-Habeþî, III, 1947-1949). Eserin ta-
mamýný Mâlikî fakihi Mencûr mezhebin
temel metinlerinden faydalanarak þerhet-
miþtir. Þârih, sadece ana metindeki beyit
ve kaideleri izah etmekle yetinmeyip bun-
larý fýkhî meselelere de uygulamýþtýr. Men-
cûr bu eserini el-MuÅta½arü’l-mü×heb
min Þer¼i’l-Menheci’l-münteÅab adýy-
la ihtisar etmiþtir. 3. Mesâßil fi’d-dîn. Kla-
sik kaynaklarda adý geçmeyen bu esere
ait çeþitli yazma nüshalarda eser 4 ile 30

varak arasýnda deðiþmektedir (el-Fihrisü’þ-
Þâmil, IX, 544). Zekkak’ýn Halîl’in el-MuÅ-
ta½ar’ýný þerhetmeye baþladýðý, fakat ha-
yýz yahut evkat bahsine geldiðinde vefat
ettiði nakledilir (Mencûr, Fihrisü A¼med
el-Mencûr, s. 57).
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(ö. 3/625)

Sahâbî.
˜ ™

Medine’de doðdu. Hazrec kabilesinin
Âmir b. Züreykoðullarý kolundan olup Ýs-
lâm’a ilk giren Medineliler’dendir. Akabe
biatlarýndan önce, Medine’nin ileri gelen-
lerinden olan ve tevhid inancýyla bilinen
Es‘ad b. Zürâre ile bir konuda ihtilâfa düþ-
müþler, bu ihtilâfý halletmek için Mekke’-
ye giderek müþriklerden Utbe b. Rebîa’-

çocuklarý yaþamadýðý için yeni doðan er-
kek çocuðunun üzerine bir tulum (zakk)
zeytinyaðý dökmüþ, sonra da yaðý tasad-
duk etmiþtir. Bunun üzerine çocuk “zü’z-
zak” diye meþhur olmuþ, torunlarý da böy-
le anýlagelmiþtir (Ýbnü’l-Kadî, Ce×vetü’l-
Ýktibâs, II, 476; Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî,
s. 343). Fas’ta Endülüs Camii hatibi olarak
görev yaptý. Dönemin meþhur fakihlerin-
den Ahmed b. Yahyâ el-Venþerîsî’nin ya-
kýn dostu idi. Ayrýca onun oðlu Abdülvâ-
hid b. Ahmed el-Venþerîsî’nin sadece ule-
mânýn önde gelenlerinin katýlabildiði özel
meclislerinde bulundu (Venþerîsî, s. 156;
Muhammed b. Ca‘fer el-Kettânî, II, 163).
Kaynaklar Zekkak’ýn devrin önde gelen
âlimlerinden sayýldýðý; fýkýh usulü, hadis,
tefsir, sarf ve nahvin yanýnda birçok ilim-
de söz sahibi olduðu noktasýnda mütte-
fiktir. Bazý eserlerini manzum olarak ka-
leme almasýndan edebiyatla da ilgilendi-
ði anlaþýlmaktadýr. Mâlikî fýkhýnýn temel
metinlerinden olan Halîl b. Ýshak’ýn el-
MuÅta½ar’ýný elinden düþürmediði nakle-
dilir (Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, s. 343).
Zekkak’ýn öðrencilik yýllarýna dair bilgiler
son derece sýnýrlýdýr. Fas’ta, bir süre de
Endülüs’te ve özellikle Gýrnata’da birçok
âlimden ders aldýðý tahmin edilmekle bir-
likte kaynaklarda sadece iki hocasýnýn is-
mi zikredilmektedir: Fas’ta Allâme Ebû Ab-
dullah el-Kavrî ve Endülüs’te mutasavvýf
fakih Ebû Abdullah el-Mevvâk. Belli baþlý
öðrencileri arasýnda devrin fakih ve müf-
tüsü olarak anýlan oðlu Ahmed ile önemli
dil bilginlerinden Ebû Abdullah Muham-
med b. Ahmed el-Yüseytinî sayýlmakta-
dýr (Mencûr, Fihrisü A¼med el-Mencûr, s.
29-30, 57). Ebü’l-Hasan ez-Zekkak 6 Þev-
val 912 (19 Þubat 1507) tarihinde Fas’ta
vefat etti. Hemen bütün kaynaklarda ve-
fat ettiðinde yaþýnýn hayli ilerlemiþ oldu-
ðu kaydedilir. Hayýr sever, faziletli, sâlih-
leri ziyaret eden, boþ söz ve davranýþlar-
dan uzak duran, vaktini ilimle geçiren bir
âlim diye tanýtýlýr. Torunu Abdülvehhâb b.
Muhammed, hocasý Abdülvâhid b. Ahmed
el-Venþerîsî’nin vefatýnýn ardýndan Fas þeh-
rinin kadýsý ve müftüsü olmuþtur. Onun da
dedesi gibi Halîl’in el-MuÅta½ar’ýný ezbere
bildiði ve eserin bütün meselelerine bü-
yük vukufu bulunduðu nakledilir (Ýbn As-
ker el-Maðribî, s. 55-56; Mencûr, Fihrisü
A¼med el-Mencûr, s. 57).

Eserleri. 1. Tu¼fetü’l-¼ükkâm bi-me-
sâßili’t-tedâ£î ve’l-a¼kâm (Lâmiyyetü’z-
Zeššåš / Lâmiyyetü’l-a¼kâm, çeþitli ko-
nulardaki diðer bazý eserlerle birlikte Fas
1310, 1317, 1319). Ýslâm muhakeme usu-
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üç kiþinin yanýna gelmesini istedi, fakat
Zekvân da tek baþýna Resûlullah’ýn huzu-
runa çýktý ve adýnýn Ebü’s-Seb‘ Zekvân b.
Abdükays olduðunu söyledi. Zekvân’ýn bu
davranýþýný takdir eden Resûl-i Ekrem onu
ashabýna göstererek, “Yarýn cennetin ye-
þilliklerine ayak basacak birini görmek is-
tiyorsanýz þu adama bakýn” buyurdu (Ýbn
Hacer el-Askalânî, II, 338). Bu sözlerin þe-
hâdet anlamýna geldiðini sezen Zekvân he-
men evine koþtu, hanýmý ve çocuklarýyla
görüþtü, onlarla bir daha kýyamette gö-
rüþmek üzere vedalaþtý ve görev yerine
gitti; sabaha kadar Peygamber’in emret-
tiði yerde nöbet tuttu. Ertesi gün meyda-
na gelen savaþta Mekke müþriklerine kar-
þý mücadele etti. Savaþýn ardýndan Uhud
daðý eteðine çekilen Resûlullah ashabýn du-
rumunu araþtýrýrken Zekvân b. Abdükays’ý
sordu. Hz. Ali müþriklerden Ebü’l-Hakem
Ahnes b. Þerîk’in onu þehid ettiðini, ken-
disinin de Ahnes’i öldürdüðünü söyledi (Vâ-
kýdî, I, 283). Savaþtan sonra müslüman-
lardan kimlerin öldüðünü öðrenmek is-
teyen Ebû Süfyân savaþ alanýný gezmiþ,
herkesin kimliðini sormuþ, Zekvân’ýn ba-
þýna dikilip onun da kim olduðunu sorunca,
kendisine bu kiþinin kabilesinin ve müslü-
manlarýn önde gelenlerinden olduðu söy-
lenmiþti (a.g.e., I, 237).
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Endülüs’te müslümanlarýn
hýristiyanlara karþý

elde ettiði büyük zafer
(479/1086).
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Ýslâm kaynaklarýnda Zellâka ismiyle ge-
çen yer, Batalyevs’in (Badajoz) yaklaþýk 8
km. kuzeydoðusunda bir ova olup hýristi-
yan kaynaklarýnda Sagrajas / Sacralias adýy-

la kaydedilir. Endülüs Emevî Devleti’nin 422
(1031) yýlýnda resmen daðýlmasýnýn ardýn-
dan ortaya çýkan küçük devletler (mülû-
kü’t-tavâif) arasýndaki mücadeleler, kuzey-
deki hýristiyan krallýklarý ve kontluklarý ara-
sýnda müslümanlarý Endülüs’ten çýkarýp
kaybedilen topraklarý geri alma (reconquis-
ta) düþüncesini güçlendirdi. Kastilya-Leon
Kralý VI. Alfonso, bir taraftan müslüman
hükümdarlarý haraca baðlayarak vasal du-
rumuna getirirken diðer taraftan toprak
kazanmaya çalýþýyordu. 478’de (1085) En-
dülüs’ün stratejik bakýmdan önemli þehir-
lerinden Tuleytula’yý (Toledo) iþgal etti ve
hemen ardýndan Sarakusta’yý (Saragossa)
muhasara altýna aldý. Ýç savaþlar ve hýris-
tiyan krallýklara ödenen vergiler yüzünden
güçlerini büyük ölçüde yitirmiþ olan müs-
lüman emîrler, bu istilâ dalgasýný durdur-
mak için Maðrib’deki en güçlü devletler-
den olan Murâbýtlar’dan yardým istemeyi
düþündüler. Önce Ýþbîliye’de (Sevilla), ar-
dýndan Kurtuba’da (Cordoba) yapýlan top-
lantýlarda müslüman emîrlerin tamamý-
na yakýný Murâbýtlar’a bir heyet gönderil-
mesi fikrini benimsedi. Eftasî Emîri Müte-
vekkil’in kaleme aldýðý mektup on üç emî-
rin onayý ile Murâbýt Hükümdarý Yûsuf b.
Tâþfîn’e ulaþtýrýldý. Mektubun son Abbâdî
emîri Mu‘temid-Alellah tarafýndan gönde-
rildiði ve bu emîrin daha sonra Sebte’ye
geçerek bizzat Yûsuf b. Tâþfîn’le görüþtü-
ðü de rivayet edilir.

Yardým isteðini olumlu karþýlayan Yûsuf
b. Tâþfîn, ordusunun Endülüs’e geçiþi ve
geri dönüþünde bir sýkýntýyla karþýlaþma-
mak için Abbâdîler’in hâkimiyetindeki Ce-
zîretülhadrâ’nýn kendisine tahsis edilme-
sini istedi. Mu‘temid b. Abbâd, oðlu Re-
þîd’in muhalefetine raðmen bu isteði ka-
bul etti. Yûsuf b. Tâþfîn kumandasýndaki
Murâbýt ordusu 15 Rebîülevvel 479 (30
Haziran 1086) tarihinde Cezîretülhadrâ sa-
hillerinde karaya çýktý oradan Ýþbîliye’ye
geçti. Yûsuf’un çaðrýsýna uyan Gýrnata’-
daki Zîrî Emîri Abdullah b. Bulukkîn ve En-
dülüslü emîrlerin çoðu askerleriyle gele-
rek orduya katýldý. Müslüman ordusu üç
gün sonra Ýþbîliye’den Eftasîler’in baþþeh-
ri Batalyevs’e (Badajoz) doðru hareket et-
ti. En önde Ebû Süleyman Dâvûd b. Âiþe’-
nin kumanda ettiði 10.000 kiþilik Murâbýt
süvari birliði bulunuyor, onu Mu‘temid’in
ve Mütevekkil’in birlikleri takip ediyor, ar-
kadan Yûsuf b. Tâþfîn’in ordusu geliyordu.

Murâbýtlar’ýn Endülüs’e geçtiðini haber
alan VI. Alfonso, Sarakusta kuþatmasýný
kaldýrýp Aragon (es-Saðrüla‘lâ), Galicia (Cil-
lîkýye), Asturias, Leon ve Güney Fransa’-

nýn hakemliðine baþvurmuþlardý. Utbe, on-
lara peygamberlik iddiasýnda bulunan Mu-
hammed’in Mekkeliler’i gereksiz þeylerle
meþgul ettiðini söylemiþ ve ondan uzak
durmalarýný tavsiye etmiþti. Din konusun-
da bir arayýþ içinde olduklarý anlaþýlan Zek-
vân ile Es‘ad, Hz. Peygamber’in yanýna gi-
derek onunla sohbet etmiþ, kendisinden
Kur’an dinlemiþ, Peygamber’in Ýslâm’a gir-
me teklifi üzerine müslüman olup Medi-
ne’ye dönmüþlerdi (Ýbn Sa‘d, I, 218). Her
ikisi Medine’de bazý kimselerin Ýslâmiyet’i
kabul etmesini saðlamýþ, özellikle Hazrec
kabilesi arasýnda Resûl-i Ekrem’in tanýn-
masýna ve birçok kimsenin Mekke’ye gi-
dip onunla görüþmesine zemin hazýrla-
mýþlardý.

Zekvân, 620 yýlýnda Akabe’de Hz. Pey-
gamber’le görüþen altý kiþilik Medineli grup
arasýnda yer aldý. Siyer ve megazî müellifi
Mûsâ b. Ukbe’ye göre 621 ve 622 yýllarýn-
da gerçekleþen Akabe biatlarýnda da bu-
lundu. Hicret günlerinde Mekkeli ilk mu-
hacirlerin Medine’ye ulaþmasýnýn ardýndan
hicretin sevabýný öðrendi ve Mekke’ye gi-
derek bir müddet Resûlullah’ýn yanýnda
kalarak daha sonraki muhacirlerle birlik-
te Medine’ye hicret etti. Böylece hem en-
sardan hem de muhacirlerden sayýldý ve
“muhacir-ensar” diye anýldý (Ýbn Hacer el-
Askalânî II, 338). Muhacirlerle ensar ara-
sýnda gerçekleþen kardeþlik akdi sýrasýn-
da bir rivayete göre Hz. Peygamber onu
Mus‘ab b. Umeyr ile kardeþ ilân etti. Elin-
deki maddî imkânlarla muhacirlere yar-
dýmcý olan Zekvân bir kýsým mülkünü on-
lara ucuz fiyata sattý. Nitekim Medine’nin,
tatlý suyu ile meþhur Sükyâ Kuyusu’nu Sa‘d
b. Ebû Vakkas ondan iki deve karþýlýðýnda
satýn almýþtý (Ýbn Þebbe, I, 158-159).

Bedir Gazvesi’ne iþtirak eden Zekvân
bir yýl sonraki Uhud Gazvesi’ne de katýldý.
Bu savaþta önemli hizmetler gördü. Sa-
vaþtan bir gün önce Uhud’a doðru hare-
ket eden Ýslâm ordusu yol üzerindeki Þey-
hayn’da geceledi. Yatsý namazýndan son-
ra Hz. Peygamber, gece düþmanýn muh-
temel saldýrýsýna karþý kimin nöbet tut-
mak istediðini sorunca karanlýktan “ben”
diye bir ses geldi. Resûl-i Ekrem sesin sa-
hibinin Zekvân olduðunu öðrendi ve ona
oturup beklemesini söyledi. Ardýndan so-
ruyu tekrarlayýnca yine Zekvân kendisinin
bekleyeceðini söyledi. Kim olduðu sorulun-
ca da bu defa Ýbn Abdükays diye cevap
verdi. Resûl-i Ekrem bu sesin sahibine de
oturup beklemesini söyledi ve üçüncü de-
fa sorduðu ayný soruya Zekvân künyesini
söyleyerek cevap verdi. Resûl-i Ekrem her


