iBNÜ'z-ZEYYAT. Muhammed b. Abdülmelik
ti'z-Zer)saliyyeti'l-Cami'a (nşr. Muhammed el-Arablel -Hattilbl. Mecelletü Da'ueti '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 etmiştir. Osmanlı Padişahı Il. Bayezid'in emriyle Mlrim Çelebi eserin konusunu oluş
turan usturlap hakkında Farsça bir risale
yazmıştır: bir nüshası Kandilli Rasathanesi 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 Azatea de Azarquiel, Madrid I 987) . İbnü'z
Zerkale'nin safiha adlı aleti, İbn TibCıga
(Tayboğa) adlı astronomi bilgininin icat ettiği "şekkazl" adıyla bilinen kadranın da
temelini oluşturmuştur. İbn TibCıga' nın
aletine bu ismi vermesi, safihactan bahseden yazmalarda " şekkaziyye" adının da
kullanılmış olmasıyla ilgilidir. 6. Tratado
de la lamina de los si ete plan e tas. 1081
yılında yazılıp İbn Ab bad el-Mu'temid'e ithaf edilen eserin önemi Merkür'ün yörüngesinin eliptik olduğu iddiasını taşıması
d ı r. X. Alfansa'nun emriyle Kastilya diline çevrilen nüshada bu husus çizimlerle
gösterilmektedir (Sams6- Mielgo, XXV/4
(19941. s. 289-292). İbnü'z-Zerkale bu eserinde, Kepler'inAstronomia nova'sında
Mars için yaptığını çok önceden ortaya
koymuş ve ilk olarak eliptik yörünge kavramına ulaşmıştır. Kepler'in onun bu fikirlerinden yararianmış olabileceği akla
gelse de bu konuda henüz bir delil bulunmamaktadır (OSB, XIV, 594). 7. Kitabü'tTedbir. Astroloji üzerinedir (Brockelmann , GAL, 1, 623) 8. Kitdbü'l-Medl;].al
ila 'ilmi'n-nücum (Süleymaniye Ktp., Fatih. nr. 3439, vr. 142-1 50).
BİBLİYOGRAFYA :
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ibnü'I-Ebbar, et-Tekmile (nşr. Alfred Bel- M. Ben
Cheneb). Cezayir 1920, 1, 169· 170; Suter, Die
Mathematiker, s. 109-111 ; Brockelmann. GAL,
1, 623; Suppl., 1, 862; Sarton, Introdu ction, 1,
758-759 ; Sezgin. GAS, V, 52-53, 187; VI, 41·
45, 50-51; J. Vernet. "al-Zargali (or Azarquiel)",
DSB, XIV, 592-595; Jolio Sams6 -Eduardo Millas. "Ibn al-Banna', Ibn Ishaq and Ibn al-Zarqalluh 's So lar Theory" , /slamic Astronomy and
Medieval Spa in (ed. Julio Sam so). Norfolk 1994,
s. 1-35; Julio Sams6- Honorino Mielgo, " Ibn alZarqalluh on Mercury", Journal for the History
of Astronomy, XXV/4, Cambridge 1994, s. 289296; Fatin Gökmen, "İbnüzzerkale ", İA, V/2, s.
876-878; Muhammed es-Süveysl, "İbnü'z-Zer
~ale". Mevsü 'atü '1-f:ıaçiareti'l-İslamiyye, Amman 1993, s. 262-264. !Al
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L

bakımından

dikkat çekicidir. Vezirilk dönemleri olan Mu'tasım-Bil
lah ve Vasil5- Billah devirleri Mu'tezill düşünce ve görüşlerin siyasi iktidar tarafın
dan desteklendiği. halkın ve ulemanın bu
görüşleri kabule zorlandığı yıllardı. Bunlar arasında üzerinde en çok durulanı ,
Kur'an'ın mah!Cık olduğu ve Allah'ın ahirette müslümanlar tarafından görülemeyeceği görüşleridir. Me'mOn zamanında
başlatılan dini siyaset ondan sonraki iki
halife döneminde de sürdürülmüştür. Siyasi iktidarın desteklediği bu görüşler kabul edilmediği veya aleyhine bir ortam
liğinin

(o..!.U<JI ~ oJ-!~, ı.:.ılijJI 0-11 )

Abbasi veziri, katip, şair,
edip ve dil alimi.

mesi

_j

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 ticaretle meşgul olmasını istiyordu. Halife Me'mQn'un valilerinden Hasan b. Sehl'i öven
kasidesine karşılık 10.000 dirhem i hsana
nail olunca babası meslek seçimi konusundaki ısrarından vazgeçti. Bu olaydan.
sonra kendini ilmi çalışmalara veren İb
nü'z-Zeyyat özellikle nahiv ve lugat alanlarında temayüz etti.
Me'mQn'un halifeliğinin sonlarına doğ
ru Dlvanü'n-nafakat'ın başına getirilen İb
nü'z-Zeyyat. Mu'tasım- Billah'ın hilafetinin üçüncü yılında vezirliğe tayin edildi
(836) ve halifenin ölümüne kadar altı yıl
vezirlikyaptı. Bu görevi Vasik-Billah döneminde de (842-847) sürdürdü. Vasil5Billah ' ın veliaht belirlemeden önce vefatı
üzerine Abbasltarihinde ilk defa devlet
erkanı yeni halifeyi se~mek için hilafet
sarayında bir araya geldi. Yapılan müzakereler sonunda Mu'tasım'ın oğlu Ca'fer.
Türk kumandanları tarafından Mütevekkil- Aleilah unvanıyla halife ilan edildi. Bu
emrivaki karşısında mecliste hazır bulumin diğer devlet ricali de Ca'fer'e biat etmek zorunda kaldılar. Vezir İbnü'z-Zey
yat'ın kendisinden yana olmadığını farkeden Halife Mütevekkil. onu Vasik-Billah
devrindeki bazı tasarruflarını bahane
ederek hapsetti; maliarına da el konuldu. Bizzat kendisinin başkalarını cezalandırmak için yaptırmış olduğu çivili demire asılan İbnü'z-Zeyyat bu işkenceye birkaç gün dayanabildi ve 19 Reblülevvel
233'te (2 Kasım 847) öldü . Bazı kaynaklarda ölümünden kısa bir süre önce Mütevekkil'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 bahsedilmektedir. Onun. "Bağışlama insan tabiatının
bir zaafıdır" sözü acımasızlığını göster-

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 katipleri eleştirerek onlara suç isnat etmesi ve
Halife Vasil5- Billah tarafından cezalandırılmalarını sağlamasıdır. İbnü 'z-Zeyyat

özellikle hilafetinin ilk yıllarında Vasil5Billah üzerinde çok etkili olmuş, halife,
İbnü'z-Zeyyat'ın meclise gelişinde herkesin ayağa kalkmasını emretmiştir.
İbnü'z-Zeyyat. devrin ilim ve edebiyat
hayatında

önemli yeri olan bir devlet ada-

mı idi. Huneyn b. İshak, CallnCıs'un Kitdbü'ş-Şavt

(De Voce) adlı eserini onun
tercüme ettiği gibi Cahiz de Kitabü'l-lfayevô.n ile Risaletü'l-CaJ:ıi? fi'lgaı;lab ve 'r-rıi:a'sını ona takdim et-

adına

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-küttab, s. 64). Ebü'l-Ferec el-İsfahanl de ancakMu'tasım-Billah. Vasik-Billah ve Mütevekkii-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 kaydeder; 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 konuları i şlemiştir. Methiye türü şiirleri kısa
kıtalar ve uzun kasideler halindedir. İbn
EbCı Duad ' ı hicveden doksan beyitlik man-
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zumesi en tanınmış şiirlerindendir. Mersiye ve gazel türünde de başarılı olan İb
nü'z-Zeyyat bazı şiirlerinde eğlence ve içki meclislerini. bazılarında da Abbas! yönetimine karşı ortaya çıkan ayaklpnmaları tasvir etmiştir. Mu'tasım-Billah'ı öven
kasidesinde olduğu gibi methiye türündeki şiirleri halifeterin zaferlerini anlatan
birer belge niteliğindedir. İbnü'z-Zeyyat'ın
şiiri Abbas! şiirindeki yenilik hareketini
temsil eder. Onun şiirinde karikatürize
edilmiş tasvirler de görülür. Bir kısım şi
irlerinde de Fars medeniyetinin Arap meden iyetiyle kaync;ışmasının izlerine rastlanır. İbnü'z-Zeyyat'ın., mektuplarını ve
diğer nesirlerini içeren Divanü resa'il
adlı bir eserinin bulunduğu da kaydedilmektedir. Fayiz Alemüddin el- Kays'ın İb
nü'z-Zeyyat hakkında ei-Camiatü'I-Lübnaniyye'de hazırladığı MuJ:ıammed b.
'Abdilmelik ez-Zeyyôt adlı doktora tezi yayımlanmıştır (Beyrut 1983).
BİBLİYOGRAFYA :

Taber!. Tarif]. (Ebü'I-Fazl), IX, 156-160; İbn
Abdürabbih. el-'İkdü'l-ferid, Kahire 1965, V,
121 vd.;' VI , 165; Cehşiyarı. el-Vüzera' ve'l-küttab, s. 64; Mes' ı1d!, Mürücü ';;:-;;:eheb, IV, 4 7, 66,
88 vd.; Ebü'l-Ferec el-İsfahan!. el-Eganf, Beyru.t
1986, xxııı, 51-80; İbnü'n-Ned!m, el-Fihrist (Teceddüd), s. 191, 210; Hat!b. TarTI]. u Bagdad, ll,
342 vd.; İbn Hallikan, Ve{eyat, V, 94-1 03; Zeheb!, A'lamü 'n-nübela', Xl, 172-173; Brockelmann. GAL Suppl., I, 121; D. Sourdel, Le u izirat
'abbaside de 749 a 936, Damas 1959, I, 254269; a.mlf. , "Ibn al-Zayyat", Ef2 (İng), lll, 974975; Sezgin, 'CAS, ll, 576-577; a.mlf., GAS
(Ar.), ll/4, s. 158-159;Şevki Dayf, Tarfl].u'l-edeb,
lll, 559-564; Cemi! Sa!d, Mut:ıammed b. 'Abdilme/ik ez-Zeyyat: el- Vezfr el-katib eş-şa'ir,
Bağdad !410/1990; Ali Şelak. Mera/:ıilü tetavvüri'n-neşri'l-'Arabi, Beyrut 1992,Il, 214-227;
Mahmut Kırkpınar, Abbas! Hali{esi Mütevekkil
ve Dönemi (doktora tezi, I 996), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 55-62; Süreyya Abdülmün'im Cevde. "Mi.ıJ::ıammed b.'Abdilmelik ez-Zeyyat şa'iren", Mecelletü'z-zehra, sy. 6, Kahire
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n!. " İbn Zeyyat", DMBİ, lll, 635-638.

.

!;il

MUSTAFA ZEKi

'TERZİ

İBNÜ'z-ZEYYAT el-KEW
(~~~ ..:ıGJI 0'1)
Ebu.Ca'fer Ahmed b. ei-Hasen
b. Ali ei-Kelai
(Ö. 728/1328)

L

Kıraat

alimi,

mutasavvıf.

_j

650 (1252) yılı civarında Maleka'ya (Malaga) bağlı Belleş'te (Belliş . Velez) doğdu. İb
nü'I-Cezerl kendisini ayrıca Hamevi nisbesiyle de zikreder. Ebu Ca'fer İbnü't-Tabba'
er-Ruaynl'den kıraat-i seb'a tahsil etti;
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ibnü'z-Zeyyat ei - Kelai'nin Ta(lşilü'l-f:ıa/s:Uı:a
Efendi, nr. 3912)

fi tafş1li't-tar1ka

Ebu Ali Hüseyin b. Ali Ahvas ei-Fihrl'den
de kıraat ilminde faydalan dı ve icazet aldı. Dayısı Ebu Ca'fer Ahmed b. Ali ei-Mezhicl, Ebü'I-Hasan Fazi b. Fazlle ei-Meafirl.
Ebü'I-Fazl İyaz b. Muhammed, İbn Ebü'rRebl , İbnü'z-Zübeyr es-Sekafi gibi alimlerden çeşitli ilimlerde istifade etti. Ebü'IHasan Fazi b. Fazlle ei-Meafirl'den tasavvuf terbiyesi aldı. Kendisinden Belleş kadı sı olan oğlu Ebu Bekir, Ebu Abdullah
Muhammed b. Cabir el-Vadiaşi gibi şah
siyetler kıraat-i seb'a okudu. Belleş Camii
hatibi olan İbnü'z-Zeyyat sık sık Gırnata'
ya (Granada) gidip gelmiş ; onun bu ziyaretleri ilmi ilişkiler. toplumun kendisine
duyduğu ihtiyaç. bizzat sultanın daveti,
bazı melikler arasında elçilik görevi yapmış olması gibi sebeplerle açıklanmıştır
(İbnü ' I-Hatlb, el-İJ:ıata, ı , 295). 17 Şewal
728'de (25 Ağustos 1328) Belleş'te vefat
etti.
Ebü'I-Kasım b. imran. İbnü'z-Zeyyat'ın
parlak bir edip, çeşitli ilimlerde söz sahibi
bir alim sayıldığını ve bu ilimierin çoğun
da manzum eserler verdiğini belirtmiş.
Ebü'I-Kasım'ın bu değerlendirmesini nakleden Zehebl de onun üstün ahlak sahibi
bir kişi olduğunu söylemiştir. Burhaneddin İbn Ferhun ise İbnü'z-Zeyyat'ın güzel
ahlak, parlak hitabet ve ibadete düşkün
lük gibi niteliklerinden söz etmiş ; Kur'an
tecvidi konusundaki üstünlüğüne. fıkıh,

adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud

Arap dili ve edebiyatı. aruz. tefsir gibi
alanlarda söz sahibi olduğuna işaret etmiştir.

Eserleri. İbnü'z-Zeyyat'ın çeşitli konularda telif ettiği eserlerden yalnız birinin
günümüze ulaştığı bilinmektedir. Onun
kaynaklarda zikredilen başlıca eserleri
şunlardır: 1. Le~~atü 's-sem' fi'l-Jiırd'a
ti's-seb<. Manzum bir eser olup Şatıbl'nin
aynı konudaki lfırzü '1-emôni adlı kasidesinin benzeridir. Z. el-Meşrebü'l-aş
fô fi'l-me'rebi'l-evfd . Akaide dair 1000
küsur beyitlik bir eserdir (a.g.e., ı. 289;
İbn FerhOn, ı, 196) 3. Üssü mebne'l'ilm ve re'sü (üssü) ma<ne'l -J:ıilm . Kelam ilmine mukaddime mahiyetindedir.
4. en-NefJ:ıatü'l-vesime (eş-Şaff:ıatü'l-ve

sime,

es-Sef/:ıatü '1-vesime) ve'l-minJ:ıa

tü'l-cesime. İtikad , fıkıh usulü, füru ve
tasawufla ilgili dört ana konuyu ihtiva
etmektedir. s. Raşfü netd'isi'l-le'ôli ve
vaşfü arô'isi'l-me<ali. Nahve dair bir
eserdir. 6. Ka<idetü'l-beyôn ve zôbıta
tü'l-lisôn. Arap diliyle ilgilidir. 7. el-MaJiiimü '1-ma{ızun fi'l-kelômi'l-mevzun.
1000 küsur beyitlik bir manzumedir (İb
nü'I-Hatlb, el-İf:ıata, ı, 289; İbn FerhOn, ı,
196) 8. TaJ:ışilü'l-J:ıaJiiJia ii tafşili't-tari
Jia. Tasawufa dair 1019 beyitlik kaslde-i
taiyye olup bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Hacı Mahmud
Efendi, nr. 3912, 28varak).

