
ilmi faaliyetlerinin yanı sıra idari ve ka
za! görevlerde de bulunan ibnü'z-Zemle
kan'i bir süre Divan-ı inşa'da katiplik yaptı. 
Hazine nazırlığı ve beytülmaJ vekaletini 
ve Şam naibi Cemaleddin el-Efram ' ın di
van nazırlığını yürüttü. _707'de (1307) bir 
müddet Dımaşk'taki B'imaristanü'n-Nü
r'i'nin yöneticiliğini üstlendi. Ömrünün so
nuna doğru Halep kad ıl kudatlığına (bazı 

kaynakla ra göre kadılığına) tayin edildi 
( 724/1 324) ve bu görev sebebiyle üç yıl 
kadar Halep'te kaldı. Bu sırada Sultaniy
ye, Seyfiyye, Asrüniyye ve Esediyye med
reselerinde ders verdi. 727 Şaban ayında 
(Haziran- Temmuz 1327) Hanefi fakihi ve 
Dımaşk kadısı Sadreddin Ali b. Ebü'l-Ka
sım el-Basri vefat edince el-Melikü'n-Na
sır Muhammed b. Kalavun tarafından 
kendisine Dımaşk kadılığı verilmek üzere 
Mısır'a davet edilen ibnü'z-Zemlekan'i yol
culuğu sırasında Bilb'is'te vefat etti (16 
Ramazan 727 15 Ağustos 1327). Cenazesi 
Kahire'ye götürülerek Karfıfe Kabrista
nı 'nda imam Şafii' nin türbesine yakın bir 
yere defnedildi. Onun aynı zamanda çok 
iyi bir hattat olduğu rivayet edilir. 

ibnü'z-Zemlekan'i. döneminde Şafii 
mezhebinin otoritesi kabul edilmiş. ders 
verme. fetva ve münazara konusunda 
başvuru mercii olmuştur. Onu son müc
tehidlerden sayan öğrencisi Zeheb'i ken
disi için "asrın alimi" tabirini kullanmış 
( el-Mu'cemü 'l-mui].taş, s. 24 7). çağdaşı Sa
f ed! de benzeri ifadelere yer vermiştir 
(A'yanü 'l-'aşr, III, 81) Ebü'l-Fida İbn Ke
s'ir. ibnü'z-Zemlekan'i'yi Şam bölgesinde 
Şfıfi'iler'in öğretim, fetva ve cedelde ima
mı olarak tanıttıktan sonra özellikle ders 
verme gayreti, tarzı ve üslObundan öv
güyle söz etmiştir. Eş ' ar! kelamını da iyi 
bilen ve güçlü bir münazaracı olarak ta
nınan ibnü'z~Zemlekan'i'nin. Takıyyüddin 
İbn Teymiyye ve Sadreddin ibnü'l-Vel<ll ile 
çeşitli konulardaki tartışmaları nakledil
mekte (ibnü'd-DevadM, IX, 133-135). kay
naklar İbn Teymiyye ile olan çekişmesinin 
husumet derecesinde olduğunu yazmak
tadır (ibn Kes'ir, XIV, 132) . 

Bazı görüşleri ve fetvaları kaynaklarda 
zikredilen ibnü'z-Zemlekan'i'nin (Sübk'i, 
IX, 201-206; Safedl, el-Va{f, IV, 220-221) 
aynı zamanda iyi bir şair olduğu belirtil
mekte, çeşitli beyit ve kasidelerine yer ve
rilmektedir. Cemaleddin İbn Nübate el
Mısr'i onun için bir kaside yazmış. bu kasi
deye başka şairler tarafından birçok na
z'ire kaleme alınmıştır (Safedl, el-Va{f, IV, 
219-220; Kütübl. IV, ı ı; ibn Nübate el-Mıs
rl, s. 405-407; Sübkl, IX, 193-200). 

Eserleri. 1. 'Udiletü'r-rakib ii ~ikri eş
reii'l-mena]fıb (nşr. Hayrullah eş-Şerif, 
Dımaşk 1414/ 1993). Hz. Peygamber'in fa
ziletlerine dairdir. Zirikil bu eserin daha 
önce basılmış olduğunu söylemekteyse 
de yer ve baskı tarihi vermemektedir. 2. 
Ta]J]fi]fu'l-evla min ehli'r-reii]Si'l-a'ld 
ii teiaQ.ıli ehli'l-'ulı1m ve'l-a'la (Brockel
mann, GAL, ll, 85). Bazı kaynak.lardaFaz
Jü 'I-melek 'ale '1-beşer adıyla kaydedi
len eser de bu kitap olmalıdır. 3. el-Bur
hanü'l-kdşii 'an i'cazi'l-Kur'an (nşr. Ah
med MatlOb- Hatice el-Hadisi, Bağdat 
!974). 4. Mevlidü'n-nebi(a.g.e.,a.y.). 

ibnü'z-Zemlekan'i'nin kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır: ed-Dür
retü'l-muQ.ıyye ii'r-red 'ala İbn Teymiy
ye (Kati b Çelebi'nin bu isimle kaydettiği 
ri sa lenin adı klasik kaynaklarda er-Red 
'ala İbn Teymly ye {f mes'eleti'Halal): şek
I inde geçmektedir), el-'Amelü '1-ma]Sbul 
ii ziyareti'r-Resul (er-Red 'ala İbn Tey
miyye fi mes'eleti'z-ziyare), Şer]] u Fuşu
şi'l-]Jikem li'ş-Şey]].i'l-ekber, el-Minhdc 
ii ta'li]fiiti'l-ilac ii 'ilmi'l-Bah, Veieya
tü'l-a'yan fi't-tdri]]. ve't-teracim, Uşu
lü '1-fı]fh, el-Fetava, Şer}Ju 'Umdeti'l
aJ:ıkdm. Müellif ayrıca Nevevi'nin el-Min
hdc'ı ile Abdülhak el-işb'il'i'nin el-AJ:ı 
kamü'ş-şugrd'sını şerhetmeye ve el
Ümm'ü düzenlemeye başlamış . fakat bu 
eserleri tamamlayamamıştır. 
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İBNÜ'z-ZERKALE 
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( 4Jl§J)f .,:r.f) 

Ebu İshak İbrahim b. Yahya 
en-Nakkaş et-TuleytGll el-Kurtubl 

(ö. 493/1100) 

Endülüslü astronom. 
L _j 

Hayatı hakkında çok az şey bilinmekte
dir. Xl. yüzyılın ilk çeyreğinde muhteme
len Tuleytula'da (Toledo) doğmuştur (ib
nü'l-Ebbar, I, 169). ibnü'z-Zerkale künye
sinin bazı kaynaklarda Zerkall şeklinde 
geçmesinden aslında bir Iakap olduğu 
( "veledü 'z-Zerkıyal", İi].barü '1-'u lema', s. 
57) ve muhtemelen "zerka" (mavi gözlü) 
sıfatından Ortaçağ Latincesi'ndeki "-el
lus /-el" küçültme ekiyle türetildiği belir
tilmektedir (DSB, XIV, 592). Latin kaynak
larında adı Azarquiel, Arzachel, Azarchel, 
Arzakal ve Elzarkal şeklinde geçer. Batılı . 
ilim adamlarının çoğu onu yahudi kimli
ğiyle tanıtmaktaysa da Fransız ilimler 
tarihçisi Pierre Duhem, Le systeme du 

monde, histoire des doctrines cos

mologiques de Platon d Copernic adlı 
eserinde müslüman olduğunu ispat et
miştir (İA, V/2, s. 876) 

Sanatkar bir aileden gelen ibnü'z-Zer
kale'nin el sanatlarında gösterdiği maha
ret, Tuleytula Kadısı Said el-Endelüs'i'nin 
hizmetine girmesine vesile olmuş , yaptığı 

gözlem aletleriyle kısa sürede dikkatleri 
üzerine çekince kendisine astronomi ala
nında yetişmesi için imkan tanınarak çe
şitli kitaplar sağlanmıştır. 454 ( 1 062) yı
lında Tuleytula Em'iri Yahya b. İsmail el
Me'mOn tarafından kurulan astronomik 
gözlem heyetinin üyeliğine, daha sonra 
da başkanlığına getirildi. Tuleytula'nın bü

yük hayranlık uyandıran su saatlerini imal 
etmesiyle ün kazandı; Moses ben Ezra ( 6. 
1135 j?J) bu saatler için yazdığı m anzu
meye onun adıyla başlamıştır. ibnü'z-Zer
kale'nin saatleri oldukça kesin bir ay tak
vimini esas alıyordu ve bir ölçüde Avru
pa'da XVII. yüzyılda yaygın olan saatiere 
öncülük etmişti. 

ibnü'z-Zerkale, Kastilya -Leon Kralı VI. 
Alfansa'nun 1 078'de Tuleytula'yı zaptet
mesinin ardindan Kurtuba'ya yerleşmiş 
ve çalışmalarını burada sürdürerek Regu
lus yıldızının boylamını ve gezegenlerin 
en yüksek noktalarını belirlemiştir. Bazı 
müellifler, onun son gözlemlerini 480'de 
( 1 087) gerçekleştirm iş olmasından hare
ketle o yıl vefat ettiğini ileri sürmüşlerse 
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iBNÜ'z-ZERKALE 

de İbnü 'I -Ebbar, ay ve gün belirterek 8 
Zilhicce 493 ( 14 Ekim 11 00) tarihinde 
Kurtuba'da (Cordoba) öldüğünü bildir
mektedir (et-Tekmile, I, 170). Yetiştirdiği 
öğrecilerin en önde geleni Muhammed 
b. İbrahim b. Yahya es-Seyyid'dir; ancak 
onun asıl etkisini, daha sonraki astronom
lar kuşağından İbnü 'I-Kemmad et-Tuni
si. Bitrucl, İbnü 'I-Haim , İbn İshak, Ebü'I
Hasan Ali , İbnü 'I-Benna ei-Merraküşl ve 
Abraham İbn Ezra üzerinde görmek 
mümkündür. 

Eserleri. 1. Tuleytula Zici. Arapça aslı 
kayıptır. Biri Gerard o de Cremone, diğeri 
muhtemelen Sevilialı Juan tarafından 
yapılmış Latince tercümeleri günümüze 
ulaşmıştır. Eser Said ei-Endelüsl'nin gö
zetiminde başlatılan, İbnü 'z-Zerkale' nin 

de içinde ve daha sonra başında yer aldı 

ğı astronomik gözlem çalışmalarının so
nuçlarına dayanmaktadır. Muhammed b. 
Musa ei-Harizmi. Bettanl. Hermes ve Sa
bit b. Kurre'nin zlclerinden de faydalanı
larak meydana getirilen bu zlc Batı dün
yasında çok etkili olmuş, 1140'larda ha
zırlanan ve A ltan sine Cetvelleri yerini 
alıncaya kadar Xl!. yüzyıl boyunca bütün 
Avrupa'da kullanılan Marsily o Ce tvel
l eri ona dayanarak düzenlenmiştir. Regi
omontanus bu zici özetleyen bir çalışma 
yapmış , Copernicus de D e revolutioni

bus orbi um coelestium'unda ondan bah
setmiştir (Sezgin, VI, 43 ). Eser hakkında 

yapılmış modern incelemeler arasında, 
J. M. Milas Vallicrosa 'nınEstudio:S sobre · 

Azarquiel (Madrid- Granada 1943- 1 950) 
adlı klasikleşm i ş eserinin yanı sıra G. J. 
Toomer'in "A Survey of the Toledan Tables" 
adlı uzun makalesi (Os iris, XV ı Bruges 
! 968 ı , s. ı- ı 7 4) zikredilebilir. z. el-K anun. 
Müellifin , Praklos'un öğrencisi Ammo
nios'a nisbet edilen 800 yılın m hemen ön
cesine ait malzemelere dayalı bir almana
ğı ı~lah etmek suretiyle meydana getir
d i ği eserdir (Sezgin , V, 187). Hipparkhes 
ve Batlamyus'tan da faydalanılan kitap
ta, gerek gezegeniere ait değerlerin ge
rekse trigonometrik fonksiyonların tes
bitinde çeşitli kaynak ve yöntemler uzlaş
tırılmaktadır. Pavialı Johannes'in 11 54'
te ve Saint Cloudlu Guillaume'un 1 Z96'
da Latince'ye tercüme ettiği eser, Jacob 
ben Tibbon tarafından 1301 'de İbranice'
ye ve bunlardan başka Portekiz, Katalan 
ve Kastilya dillerine Çevrilmiş, ayrıca hak
kında bir makale kaleme alınm ı Ştır (M . 
Boutelle, "The Almanac of Azarquiel " , 
Centaurus,XII/1 ı copenhagen 19671. s. 12-
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1 9 ). 3. S uma reter en te al movimiento 
d el sol. Literatürde İspanyollar'ın verdiği 
isimle tanınan · eser kayıptır; hakkındaki 
bilgiler Tratado r elativ o (aş. bk.) deni
len eserinden elde edilmektedir. Kitabın 
konusu güneş apojesinin hareketi üzeri
nedir. İbnü'z-Zerkale bu eserinde, yıldız
lara nisbetle güneş apojesinin ( meda r- ı 

şems i n eve noktas ı) hareketini güneşin ta
dil merkezinin yüzyıllık bir değişimi ola
rak açıklar ki bu keşif onun astronomi il
mine yaptığı en önemli katkı dır. Bu çalış
masıyla yirmi beş yıllık rasatlardan fayda
lanarak güneş apojesinin öz hareketinin .. 
batıdan doğuya doğru yılda 12.04 sani
yelik bir değişim gösterdiğini bulmuştur 
ki bu değer bugünkü ölçülere göre 11 .8 
saniyedir. Ondan yaklaşık iki asır önce Sa
bit b. Kurre, bu düzensizliğin rasatların 
duyarlı olmayışından kaynaklanmadığını , 

bunun kanunlara bağlı bir değişime tabi 
olduğunu sezmiş . fakat bir açıklama ge
tirememişti. Öte yandan İbnü'z-Zerkale , 
ekliptiğin eğimi rasatları ile daha öncele
ri bulunmuş değerleri mukayese ederek 
bu eğimin 23° 33 ' ile 23° 53' arasında sa
lındığı sonucuna varmış. bununla bera
ber yanlış olarak ekinaks (gece ile gündüz 
eş itli ğ i) noktasının titrediğini kabul et
miştir. Batlamyus astronomisinde güne
şin eve noktası sabit. ve tadil merkezi de 
değişmez olduğundan bu durumu göz 
önünde tutarak güneş için yeni bir teori 
önerm iş ve bununla tadil merkezindeki 
düzensizliğ i ortadan kaldırmıştır. Bu te
oriye göre medar-ı şems merkezi küçük 
bir daire üzerinde hareket ediyordu ve 
şüphesiz bu görüş Batlamyus'un meka
nik sistemine tersti. Zira böylece yırtılma 
(hark) ve bitişmeyi (iltiyam) kabul etme
yen Batlamyus'un billurl felekleri dahi
linde bir yı rtılmayı kabul etmek gereki
yordu. İbnü'z-Zerkale bu teorisiyle Bat
lamyus astronomisine büyük bir darbe 
vurmuş oldu. Nitekim Paris Rasathanesi 
müdürlerinden Laland, L'astronomie ad
lı kitabının ı. cildinde İbnü 'z-Zerkale' nin 
astronomiye çok önemli bir katkıda bu
lunduğunu söylemekte ve nazariyesini 
Copernicus'un kullandığım . Horacius'un 
aya uyguladığını ve daha sonra da New
ton ile Halley tarafından bugünkü astro
nomiye uyacak şekle getirildiğini yazmak
tadır (İA , V/2, s. 877) . İbnü 'z-Zerkale'nin 
bu keşfi M arsilyo Cetvelleri'nde de gös
terilmiş, ayrıca Xl!!. yüzyılın ikinci yarısın
da yaşamış Ebü'l-Hasan Ali adlı bir astro
nom tarafından da açıklanmaya çalışıl
mıştır (OSB, XIV, 593 ) G. J. Toomer, İ b-

nü'z-Zerkale'nin güneşin hareketi teori
siyle ve bu teorinin Latin dünyasına ve Rö
nesans astronomi geleneğine etkisiyle il
gili iki önemli çalışma yayımiarnıştır ("The 
Salar Theory of ai-Zarkal : A History of 
Errors"; Centaurus, XIV ı 1969 1. s. 306-336; 
"The Salar Theory of az-Zarkal: an Epi
logue" , From De{erent to Equant içinde, 
New York ı 987, s. 5 ı 3-5 ı 9). Julio Sams6 
ve Eduarda Millas. İbnü'z-Zerkale'nin bu 
eserinin astronom İbnü ' l -Benna el-Mer
raküşl ( ö . 7 2 ı 1 ı 3 2 ı ) üzerindeki etkisini 
incelemişler. bu etkinin İbn İshak, İbnü'l
Kemmad ve İbnü'l-Haim'in eserleriyle İb
nü'l-Benna'ya intikal ettiğini tesbit et
mişlerdi r. Bu çalışma , İbnü'z-Zerkale'nin 
kayıp olan eserinin muhtevasını söz konu
su etkiler aracılığıyla ortaya koymaya yö
neliktir (lslamic Astronomy and Medie
val Spain, s. 1-35) . 4. Tratado relativo 

al movimiento de las estrellas fijas. 
Yalnızca Samuel ben Yehuda'nın İbranice 
çevirisiyle günümüze ulaşan ve literatür
de İspanyollar'ın verdiği isimle tanınan 
eser sabit yıldızlar feleğine ait hareketin, 
arzın merkezini bir daire veya episikl üze
rindeki hareketli bir noktayla birleştiren 
doğru çizginin hareketiyle belirlendiği te
zini matematik yoluyla ispata çalışmak
tadır. önce Sabit b. Kurre'nin ortaya attı
ğı bu teze titreme (trepidation) teorisi de
nilmektedir. s. Kitabü 'l-'Am el bi'ş-şa

filJ.ati'z -Zer]fiiliyye el-mü'adde li-ca

mi'i'l-ata]f (Kittibü 'l-'Amel bi 'ş-şafif:ıati 'z
zfciyyeti 'l-mevza'a li-takviyeti 'l-kevakib) . 
Batı dünyasında "azafea" olarak bilinen · 
"es-safiha" adlı astronomi aleti hakkın~ 

dadır. İbnü'z-Zerkale , ekvator dairesiyle 
ekliptik dairesinin stereografik izdüşüm- . 
lerini bir tür usturlap olan bu aletle bir
leştirmiştir. İbnü'I-Kıftl, "safihatü'z-Zer
kıyal" dediği bu aletin İslam coğrafyasının 
doğu kesiminde uzunca bir süre anlaşıla
madığını yazmaktadır (İI]barü'l-'ulema' , 
s. 57) . Eser iki merhalede geliştirilmiştir. 

İbnü'z-Zerkale, 1 078'den önce yazdığı ilk 
risaleyi Tuleytula Emlri Yahya b. İsmail 
ei-Me'mun'a ( eş-Şafif:ıatü 'L-Me'müniyye), 

daha sonra genişleterek ikinci defa kale
me aldığı nüshayı da el-Mu'temid b. Ab
bad 'a ( eş-Şafif:ıatü'L-'Abbadiyye) ithaf et
miştir. Bu çalışmalardan ikincisinin biri 
1 00 bölümlü, öteki altmış bir bölümlü 
olan iki ayrı şekli bulunmaktadır ve bun
ların ilki X. Alfonso, Batı ilim aleminde da
ha etkili olan diğeri ise Jacob ben Tibbon, 
Moshe Galino ve Guilelmus Angilicus ta
rafından tercüme edilmiştir. Eseri İbnü'I
Benna ei-Merraküşl Risale 'ale'ş-şafi]J.a-



ti'z-Zer)saliyyeti'l-Cami'a (nşr. Muham
med el-Arablel -Hattilbl. Mecelletü Da'ue

ti 'l-fJ.ak, sy. 24 I IRabat I 9851. s. 20-25; sy. 
242, s. I 9~24;a.mlf., 'ilmü '1-meuakit: uşü

lühü ve menahicühü, Muhammediye 
1407/1986. s. I 36-174) adıyla ihtisar et
miştir. Osmanlı Padişahı Il. Bayezid'in em
riyle Mlrim Çelebi eserin konusunu oluş
turan usturlap hakkında Farsça bir risale 
yazmıştır: bir nüshası Kandilli Rasathane
si Bilim Tarih Müzesi'ndedir (nr. 120/3) . 
Müellifin bu risaleleri üzerine yapılmış en 
son çalışma Roser Puig Aguila'a aittir(Los 
tratados de cnostruccion y uso de la Aza

tea de Azarquiel, Madrid I 987) . İbnü'z
Zerkale'nin safiha adlı aleti, İbn TibCıga 
(Tayboğa) adlı astronomi bilgininin icat et
tiği "şekkazl" adıyla bilinen kadranın da 
temelini oluşturmuştur. İbn TibCıga' nın 
aletine bu ismi vermesi, safihactan bahse
den yazmalarda "şekkaziyye" adının da 
kullanılmış olmasıyla ilgilidir. 6. Tratado 
de la lamina de los si ete plan e tas. 1 081 
yılında yazılıp İbn Ab bad el-Mu'temid'e it
haf edilen eserin önemi Merkür'ün yörün
gesinin eliptik olduğu iddiasını taşıması
d ı r. X. Alfansa'nun emriyle Kastilya dili
ne çevrilen nüshada bu husus çizimlerle 
gösterilmektedir (Sams6- Mielgo, XXV/4 
(19941. s. 289-292). İbnü'z-Zerkale bu ese
rinde, Kepler'inAstronomia nova'sında 
Mars için yaptığını çok önceden ortaya 
koymuş ve ilk olarak eliptik yörünge kav
ramına ulaşmıştır. Kepler'in onun bu fi
kirlerinden yararianmış olabileceği akla 
gelse de bu konuda henüz bir delil bulun
mamaktadır (OSB, XIV, 594). 7. Kitabü't
Tedbir. Astroloji üzerinedir (Brockel
mann , GAL, 1, 623) 8. Kitdbü'l-Medl;].al 
ila 'ilmi'n-nücum (Süleymaniye Ktp., Fa
tih. nr. 3439, vr. 142-1 50). 
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(ö. 233/84 7) 

Abbasi veziri, katip, şair, 

L 
edip ve dil alimi. 
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173 (789) yılında Bağdat'ta doğdu . 

Kerhli zengin bir tüccarın oğlu olduğun
dan iyi bir öğrenim gördü. İlme . şiir ve 
edebiyata ilgi duyuyor. babası ise ticaret
le meşgul olmasını istiyordu. Halife Me'
mQn'un valilerinden Hasan b. Sehl'i öven 
kasidesine karşılık 1 0.000 dirhem i h sana 
nail olunca babası meslek seçimi konu
sundaki ısrarından vazgeçti. Bu olaydan. 
sonra kendini ilmi çalışmalara veren İb
nü'z-Zeyyat özellikle nahiv ve lugat alan
larında temayüz etti. 

Me'mQn'un halifeliğinin sonlarına doğ
ru Dlvanü'n-nafakat'ın başına getirilen İb
nü'z-Zeyyat. Mu'tasım- Billah'ın hilafeti
nin üçüncü yılında vezirliğe tayin edildi 
(836) ve halifenin ölümüne kadar altı yıl 
vezirlikyaptı. Bu görevi Vasik-Billah dö
neminde de (842-847) sürdürdü. Vasil5-
Billah ' ın veliaht belirlemeden önce vefatı 
üzerine Abbasltarihinde ilk defa devlet 
erkanı yeni halifeyi se~mek için hilafet 
sarayında bir araya geldi. Yapılan müza
kereler sonunda Mu'tasım'ın oğlu Ca'fer. 
Türk kumandanları tarafından Mütevek
kil- Aleilah unvanıyla halife ilan edildi. Bu 
emrivaki karşısında mecliste hazır bulu
min diğer devlet ricali de Ca'fer'e biat et
mek zorunda kaldılar. Vezir İbnü'z-Zey
yat'ın kendisinden yana olmadığını farke
den Halife Mütevekkil. onu Vasik-Billah 
devrindeki bazı tasarruflarını bahane 
ederek hapsetti; maliarına da el konul
du. Bizzat kendisinin başkalarını cezalan
dırmak için yaptırmış olduğu çivili demi
re asılan İbnü'z-Zeyyat bu işkenceye bir
kaç gün dayanabildi ve 19 Reblülevvel 
233'te (2 Kasım 847) öldü. Bazı kaynaklar
da ölümünden kısa bir süre önce Müte
vekkil'e hitaben bir şiir yazdığı. bu şiirden 
çok etkilenen halifenin İbnü'z-Zeyyat'ın 
asıldığı yerden çıkarılmasını emrettiği, 
ancak onun bu emir yetkililere ulaşma
dan önce öldüğü kaydedilmektedir. 

İbnü'z-Zeyyat'tan kibirli , haşin. halka 
zulmeden bir vezir olarak bahsedilmek
tedir. Onun. "Bağışlama insan tabiatının 
bir zaafıdır" sözü acımasızlığını göster-
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mesi bakımından dikkat çekicidir. Vezir
liğinin ilk dönemleri olan Mu'tasım-Bil
lah ve Vasil5- Billah devirleri Mu'tezill dü
şünce ve görüşlerin siyasi iktidar tarafın
dan desteklendiği. halkın ve ulemanın bu 
görüşleri kabule zorlandığı yıllardı. Bun
lar arasında üzerinde en çok durulanı , 

Kur'an'ın mah!Cık olduğu ve Allah'ın ahi
rette müslümanlar tarafından görüleme
yeceği görüşleridir. Me'mOn zamanında 
başlatılan dini siyaset ondan sonraki iki 
halife döneminde de sürdürülmüştür. Si
yasi iktidarın desteklediği bu görüşler ka
bul edilmediği veya aleyhine bir ortam 
hazırlama teşebbüsüne girişildiğinde İb
nü'z-Zeyyat tarafından şiddetle bastırıl
mış ve savunucuları idama kadar varan 
cezalara çarptırılmıştır. İbnü'z-Zeyyat'ın 
baskıcı tutumunun diğer bir örneği, Baş
kadı Ahmed b. EbQ Duad'ı ve bazı katip
leri eleştirerek onlara suç isnat etmesi ve 
Halife Vasil5- Billah tarafından cezalan
dırılmalarını sağlamasıdır. İbnü'z-Zeyyat 
özellikle hilafetinin ilk yıllarında Vasil5-
Billah üzerinde çok etkili olmuş, halife, 
İbnü'z-Zeyyat'ın meclise gelişinde herke
sin ayağa kalkmasını emretmiştir. 

İbnü'z-Zeyyat. devrin ilim ve edebiyat 
hayatında önemli yeri olan bir devlet ada
mı idi. Huneyn b. İshak, CallnCıs'un Ki
tdbü'ş-Şavt (De Voce) adlı eserini onun 
adına tercüme ettiği gibi Cahiz de Kita
bü'l-lfayevô.n ile Risaletü'l-CaJ:ıi? fi'l
gaı;lab ve 'r-rıi:a'sını ona takdim et
miştir. Cehşiyarl. İbnü'z-Zeyyat'ı akıllı , 
devlet idaresinde mahir, şiir. edebiyat ve 
hitabet konusunda zamanın en yetenekli 
siması olarak tanıtır (el-Vüzera' ue'l-küt
tab, s. 64). Ebü'l-Ferec el-İsfahanl de an
cakMu'tasım-Billah. Vasik-Billah ve Mü
tevekkii-Aiellah'a katiplikyapmış olan İb
rahim b. Abbas es-SCıii'yi ona denk görür. 
Kuliandığı Iafızları çok iyi seçen, beliğ bir 
hatip ve güçlü şair olarak ün yapan İb
nü'z-Zeyyat kitabet, şiir. edebiyat, devlet 
adamlarıyla ilgili usul ve prensipler, ayrı
ca riyaset adabı mesleğinde zamanının 
nadir kişileri arasında yer alır. 

İbnü'n-Nedlm, İbnü'z-Zeyyat'ın şiirleri
ni elli varakl ık bir kitapta topladığın ı kay
deder; bu kitap, Cem11 Said tarafından 
Divanü İbni'z-Zeyydt adıyla açıklamalı 
olarak neşredilmiştir (Kah i re 1949. 1410/ 
1990). İbnü'z-Zeyyat methiye. mersiye, 
gazel ve hiciv türü şiirler yazmış , bu şiir
lerinde sevgi, hasret, serzeniş gibi konu
ları i şlemiştir. Methiye türü şiirleri kısa 
kıtalar ve uzun kasideler halindedir. İbn 
EbCı Duad' ı hicveden doksan beyitlik man-
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