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EBÜTAŞFIN I
( ~\:;yi)
Ebu Taştın Abdurrahman b. Ebi H ammu
Musa b. Ebi Said Osman
b. Yağmurasan ez-Zeyyani

(ö. 7371 1337)

Abdülvadiler Devleti hükümdan
(1318- 1337).
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692'de (1293) doğdu. Henüz yirmi beş
iken babas ı I. EbO Harnma'yu
öldürterek 23 Cemaziyelewel 718 (23
Temmuz 1318) tarihinde başkumandan
Müsa b. Ali'nin desteğiyle tahta çıktı ve
taht üzerinde hak iddia edebilecek bütün yakınlarını Endülüs'e sürdü. Devlet
idaresi, Kataton asıllı azatlısı ve aynı zamanda veziri olan Hilal'in eline geçti.
yaşında

EbO

Taşfin hükümdarlığının

ilk zamanMuhammed b. Yusuf el - Mağra
vi'nin isyanıyla uğraşmak zorunda kaldı. Mağrave ve TOcin kabilelerinin katıl 
masıyla daha da güçlenen asi Muhammed b. Yusuf. Vanşeris dağı ve civarında
ki bölgeyi ele geçirdi. EbO Taşfin Zenalarında
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te ve Arap kabilelerinden topladığı kuvvetlerle isyanı bastırıp Mağravi'yi idam
ettirdi (71 9/ 1319-20).
Ebu Taşfin dönemi daha çok Hafsiler'le mücadele içinde geçti. Tahta çıktığı
tarihlerde Hafsiler. özellikle Konstantin'de (Constantine) meydana gelen olaylar
ve iç karışıklıklar yüzünden sarsıntı geçiriyordu. Topraklarını Hafsiler aleyhine
genişletmek isteyen Ebu Taşfin bu olayları fırsat bilerek harekete geçti ve Hafsiler'in Yağmurasan zamanında ( 12361283 ) işgal ettikleri Tilimsan'ı ve Bicaye'yi almak üzere seferber oldu. Hafsiler'le
Abdülvadiler arasındaki bu mücadelenin ilk safhası Abdülvadiler'in zaferiyle
sonuçlandı (729 1 1328-29)
Ebu Taşfin Hafsiler aleyhindeki faaliyetlerini daha sonraki yıllarda da sürdürdü. Belirli merkezlerde ordugahlar
kurdu. Bunların en önemlisi SOrnam vadisindeki ordugah olup 3200 süvari burada bekletiliyordu. EbO Taşfin ' in Tunus'u istila etmesi üzerine Hafsiler. Fas
Sultanı EbO Said ei - Merini'den kaybettikleri toprakların geri alınması hususunda yardım istediler. Ancak EbO Taş
fin, EbO Said'in zaptedilen toprakların
geri verilmesi isteğini reddetti. Hafsiler
bu taleplerini daha sonra EbO Said 'in
yerine geçen oğlu Ebü'I-Hasan'a da ilettiler. Ebü'I-Hasan hazırladığ ı bir donanınayı derhal Mağrib - i Evsat sahillerine
gönderdiği gibi 735'te ( 1334 -35) kendisi de harekete geçti ; Nedrume ve diğer
bazı şehirleri ele geçirdi. Merini donanması da Oran, Cezayir ve Tenes'i zaptetti. Ebü'I-Hasan Mansüre'ye kadar gelip burada ordugah kurdu. MerinT kuvvetleri iki yıllık bir kuşatmadan sonra
Tilimsan ·a girdiler (30 Ramazan 7371 2
May ı s 1337). EbO Taşfin sarayı nı müdafaa ederken Ebü ' I-Hasan ' ın oğlu Abdurrahman ' ın emriyle öldürüldü. Üç oğlu ve
devlet adamlarından birçoğu da bu savunma sırasında öldürüldüler. Ebu Taş
fin'den sonra Abdülvadiler Devleti geçici bir süre istiklalini kaybederek Merlniler'e tabi bir hale geldi.
Abdülvadi sultanları içinde ülkesini en
çok imar eden Ebu Taşfin olmuştur. Hayatı boyunca fakirlik ve cehaletle mücadele etmiş, onun döneminde ilim ve sanat. tarım ve ticaret büyük bir geliş me
göstermiştir. EbO Taşfin zama n ınd a Tilimsan'da yaşayan alim ve edipler arasında Ebü'I -Abbas Ahmed b. EbO Bekir
ile Maliki fakihi Muhammed b. Yahya b.
Ali en-Neccar çok meşhurdu . EbO Ta şfin
Tilimsan ' ı saraylar. güzel bahçeler ve me-

sire yerleriyle donatmıştır. Kendi adını
bir medrese yaptırmış, ancak
burayı daha ziyade kendisine methiye
yazan şairlerin hizmetine tahsis etmiş
tir. Ayrıca Cezayir'i surlarla çevirmiş ve
Cezayir Camii'ni genişletmiştir. Onun
eserlerinden günümüze sadece Tilimsan'daki büyük sarnıç intikal edebilmiştir.
taşıyan
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752'de (1351 ) Nedroma'da doğdu ve
burada geçirdi. Sultan Ebu Sabit'in (ı 348- ı 352) Meriniler ka rşısında tutunamayarak Tunus'a kaçması üzerine,
Merini Sultanı EbO inan ta rafından zahid bir insa.n olan dedesi Ebu Ya'küb ile
birlikte Fas'a gönderildi ve burada kendilerine çok iyi muamele edildi. EbO Taş
fin, babası II. Ebü HarnınO'nun Tilimsan'a dönerek AbdülvadTier'in başına geçmesi üzerine Fas'tan Tilimsan'a döndü
(760 / 1359) ve veliaht tayin edildi. Artcak
EbO Ta şfin tahtın normal şekilde boşal
masını beklemeyip babasını ve kardeş
lerini Oran şeh rinde hapsettirerek hükümd a rlığın ı ilan etti (1 388 ) Babası ll.
EbO HammO bir süre sonra hapisten kurtulup Tilimsan'a döndü, oğlu ile görüşüp
tahttan feragat ettiğini bildirerek hacca gitmek için izin istedi ve EbO Taşfin ' in
verdiği bir gemiyle yola çıktı. Fakat yolda gemideki muhafızları çeşitli vaadlerle kandırıp Bicaye'de karaya çı ktı ve Tilimsan'a dönerek tahtı tekrar ele geçirdi
(790 / 1388). Bu gelişmeler üzerine Fas'a
gençliğ i ni

EBÜ TEMMAM
iltica eden Ebü Taşffn. Merfnller'den sağ
ladığı kuwetlerle Tilimsan üzerine yürüdü. Gfran'da meydana gelen savaşta
babası ll. Ebü Hammü yeniidi ve öldürüldü. Böylece Ebü Taşffn tahtı tekrar
ele geçirdi (ı Zilhicce 791/2 ı Kasım ı 389).
Ebü Taşffn Merfnller'in himayesinde tahta çıktığı için onlara tabi olarak adına
hutbe okuttu ve para bastırdı. 17 Receb
795 (29 Mayıs 1393) tarihinde ölen Ebü
Taşffn'in kabri Brosselard tarafından Tilimsan'daki eski bir hisar mezarlığında
tesbit edilmiştir. Ebü Taşffn son derece
ihtiraslı, gaddar ve sefih bir insandı. Hatalarını unurturmak için güzel sanatları
ve edebiyatı teşvik ve himaye etmiştir.
Mevlid kandilleri babasının zamanında
olduğu gibi onun döneminde de büyük
törenlerle kutlanmıştır.
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Ebıl Ternınarn

Hablb
b. Evs b. Haris et- Tal
(ö. 231/846)
Meşhur
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Arap

şairi

ve hamase müellifi.
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Kendisinden nakledilen bir rivayete göre 190 (805-806) yılında Taberiye gölünün
kuzeybatısında Havran bölgesinin CeydOr kasabası köylerinden Casim'de doğ
du. Bu sebeple Havranf, CeydOri, Casimi
nisbeleriyle de anılır. Ayrıca 172 (788),
182 (798). 191 (807), 192 (808) yıllarında
doğduğuna dair rivayetler de vardır. Babasının Tedus (Theodose) adında bir hıris
tiyan olduğu söylenmektedir. EbO Ternınam bu adı sonradan Evs'e çevirmiş ve
kendisinin Tay kabilesinden olduğunu ileri sürmüştür. Bazıları bu durumunu hiciv
konusu yapmışsa da EbO Temmam şiir-

Ebü' ı- Vefa b. Selerne ·nin yanına uğra
yüzünden orada bir süre ikamet
etmek zorunda kaldığından Ebü'l-Vefa'nın zengin kütüphanesinde beş şiir mecmuası telif etmiştir. Bunlardan en önemlisi şaire büyük şöhret kazandıran elHamdse'dir.

lerinde Tay kabilesine mensup olmakla
övünmüş ve methettiği kimselerin çoğunu bu kabileden seçmiştir.
Fakir bir ailenin çocuğu olan şair babasıyla birlikte Şam'a göç ederek oraya yerleşti. Burada bir dokumacının yanında çalışırken bir yandan da ders halkalarına devam etti ve bu sırada şiirle
ilgilenmeye başladı. Daha sonra Humus'a
gidip Dikülcin ve Utbe b. Abdülkerim etTai gibi şairlerden faydalandı. 208 (823)
yılında gittiği Mısır'da bir taraftan Fustat'ta Amr b. As Camii'nde sakalık yaparken diğer taraftan edip ve şairlerin
meclislerine katıldı ve sanatını daha da
geliştirdi. Yazdığı şiirler sanat çevrelerinde takdir görünce kısa zamanda şöh
rete kavuştu.
Şiir söylemeye muhtemelen Şam'da
başlamış olan EbO Temmam, ilk kasidesini Mısır'da asayiş ve vergi işlerini
yürüten Ayyaş b. Lehia 'ya sunmuştur.
Kindi'nin el- Vüldt ve'J-~uddt'ında onun
211-214 (826-829) yıllarında söylediği
bazı beyitler bulunmaktadır. 214'te (829)
Suriye'ye dönen şairin Vezir Hasan b.
Sehl hakkında söylediği bir kasidesinden
yirmi altı yaşında Bağdat'ı da ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. Bağdat'ta fazla kalmadan Musul'a döndü. Ayrıca çağdaşı
olan şair Buhtüri'nin kendisini Humus·ta ziyaret ettiği ve bazı şiirlerini düzeltmesi için ona verdiği bilinmektedir.

Seyahati çok seven EbO Temmam, çebölgelerde görev yapan devlet büyükleriyle görüşüp onlara kasideler takdim etmek üzere birkaç defa seyahate çıkmıştır. Vasi k- Billah'ın halifeliğinin
(842-847) ikinci yılında Musul'a giden ve
Vezir Muhammed b. Abdülmelik b. Zeyyat'ın katibi Hasan b. Vehb'in delaletiyle şehre posta amiri (sahibü'l-berfd) tayin edilen şair, bu görevde iken oğlunun
rivayetine göre 231 'de (846), diğer rivayetlere göre ise 228 (842-43), 229 (84344) veya 232 (846-47) yılında vefat etti.
Ölümü üzerine Hasan b. Vehb ve Muhammed b. Abdülmelik b. Zeyyat birer mersiye yazmışlardır. İbn Hallikan Musul'da onun kabrini gördüğünü söylemektedir (Ve{eyat, II, ı 7).

Halife Me'mOn, 830-833 yıllarında yapBizans seferinden dönünce EbO Temmam'ın Şam'da okuduğu bir kasideyi pek
beğenmemiş, Mu'tasım- Billah zamanın
da şair daha fazla itibar kazanmasına
rağmen bu hükümdar da onu ilk dinlediğinde sesini çirkin bulmuştur. AmmOriye'nin fethinden sonra EbO Temmam
Samerra'da kendisini tekrar ziyaret etmek istediği zaman sesinin çirkin olduğunu hatıriayarak onu kabul etmemiş,
ancak yanında güzel sesli bir ravisi olduğu söylenince huzuruna getirtmiştir. EbO
Temmam bundan sonra Bağdat ve Samerra'da büyük şöhret kazanmıştır.
EbO Temmam daha sonra Horasan Valisi Abdullah b. Tahir'in yanına gitti; vali
onu birçok edip ve şairle birlikte karşı
ladı. Ebü Temmam kendisine kasidesini
sunduğu zaman şairin üzerine 1000 dinar saçtı. Ancak EbO Temmam'ın böyle bir caizeden ve valinin kendisine karşı aşırı ilgisinden sıkıldığı rivayet edilir
(A'yanü'ş-Şr'a, N, 467-471). Şair Horasan'da kaldığı sürece birçok katip, kumandan ve devlet büyüğüne, ayrıca dönüş yolu üzerinde bulunan bazı valilere
kasideler yazmış, bu arada Hemedan'da

Dört tabakaya ayrılan Arap şairlerin
den dördüncü tabakaya mensup olanların (müvelledün veya muhdesün) şiirleriy
le istişhad edilmesi pek uygun görülmemekle beraber Zemahşeri, müvelledOn
şairlerinin ikinci tabakasının önderi kabul edilen EbO Temmam'ın şiirlerini eski şairlerin şiirleriyle aynı ayarda kabul
ederek bir beytini tefsirinde (el-Keşşat,
ı. ı 70) şahid olarak kullanmıştır. EbO
Temmam Arapça'ya tercüme edilen yabancı kültür ürünlerinden de faydalanarak sanat gücünü geliştirmiş, orüinaliteyi ifadeden çok muhtevada aramış
tır. Bundan dolayı şiirlerinde mantıki dokuya ve ince kinayelere en fazla yer veren şairlerdendir. Belki de sanattaki lirizmi yakalamak için cinas. mutabakat
ve istiareye gereğinden çok yer veriyordu. Bazıları bu durumu eleştirmiştir. Bu
sebeple Ebü Temmam'ı takdir edenlerle tenkit edenler arasında derin görüş
ayrılıkları vardır. Mesela gelenekçiler onu.
bedii sanatlara lüzumundan fazla yer
vererek eski Arap şiir üslObunun dışına
çıkınakla suçlamışlar, yenilikçiler ise eski
mazmunlardan kurtulup şiire yeni kav-

tığı

mış, kış

şitli

Ebü Temmam biraz kekeme olmakla
birlikte fasih konuşurdu: ayrıca hazırce
vap ve nüktedan olup kuwetli bir hafı
zaya sahipti. Aynı zamanda eser veren
pek az şairden biridir. Bu sebeple İbnü'l
Enbarf, edip ve nahivcileri konu alan Nüzhetü'l- eli b bd, adlı eserinde şair olarak
sadece ona yer vermiştir.
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