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392'de (1 002) İşblliye'de (Sevilla) doğ
du. Mısır'dan gelerek Endülüs'e yerleşen
Ebü'l-Abbas Tacüleimme Ahmed b. Ali'den kıraat dersleri aldı. Ebu Amr Osman
b. Ahmed el-Kayşetall ' den ve Muhammed b. Tayyib el-Kehhal. Ahmed b. Muhammed b. Abdülazlz el-Yahsubl gibi
hocalardan hadis dinledi. 433 (1042) yı
lında seyahate çıkarak Mısır'da all isnad
sahibi Ebü'l-Abbas İbn Nefis ile Ebu Ali
Hasan b. Muhammed el-Bağdadl'nin kı
raat derslerine devam etti. İbn Nefis'ten
ayrıca hadis dinledi. Ebu Zer Abd b. Ahmed el-Herevfden Buhan~nin eJ-Cô.mi'u'ş
şa./:ıiJ:ı'ini okudu ve icazet aldı (ibn Beşkü
val, s. 533). Mısır' dan sonra hac farlzasını
yerine getirmek üzere gittiği Mekke'de
bir müddet kalarak Ebü'l-Hasan Ahmed
b. Muhammed el-Kantari'nin kıraat derslerini takip etti. Mekkl b. Ebu Talib'le görüşerek kendisinden faydalandı ve icazet aldı.
İbn Şüreyh Endülüs'e döndükten sonra
İşblliye hatipliği görevini üstlendi: şeyhü'l

kurra oldu . el-Kô.fi adlı eserini yazıp okutmaya başladı. Oğlu Ebü'l-Hasan Şüreyh
ile lsa b. Hazm. Ebü'l-Abbas İbn Ayşun
kendisinden kıraat ve hadis tahsil eden
öğrencileri arasında yer alır. Başta kıraat
olmak üzere sarf. nahiv, hadis ve fıkıh
alanlarında saygın bir yere sahip olan ve
rivayetlerinde sika kabul edilen İbn Şü
reyh 4 Şewa l 4 76'da ( 14 Şubat 1084) İş
blliye'de vefat etti.
Eserleri. İbn Şüreyh'in günümüze ulaşan tek eseri el-Kô.fi fi'l-~ırô.'ô.ti's-seb'
adını taşımaktadır.
nüshaları Hacı

Brockelmann, yazma
Selim Ağa Kütüphanesi ile

(nr. 7, vr. 58-1 oı) Darü'l-kütübi'l-Mısrıyye ' 
de (nr. 614) bulunan eserin Ebu Hafs Ömer
b. Kasım el-Ensarl'nin Kitô.bü'l-Mu~ar
rer adlı kitabının kenarında neşredildiğini
söylemektedir (GAL Suppl., ı. 722) . Mü. ellifin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır : et-Te?,kir (et-Te?kire) ,

. İl]tişô.rü'l-lfücce (Ebu Al i el-Fesevl'nin
el-fjücce fi ' l-kıra' ati 's-seb' adlı eserin i n
muhtasarıdır), Tebşıratü't-teı;kire, Nüzhetü't-tebşıra.
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Abbasi Halifesi Me ' mlın 'un
ilk yıllannda
Ku fe' de isyan eden
Şii - Zeydi lider.

.J

Muhtemelen Medine'de doğdu. Hz. Ali
(veya dedesi), dilindeki bozukluk yüzünden elbiseye "kaba
kaba" ( ~ Lj) diyeceği yerde "taba taba"
( w., w., ) demesi veya halk arasında hem
anne hem de baba tarafından Hz. Ali soyundan gelenlere (Seyyidü's-sadat) tabataba denilmesi (EF, III, 950) sebebiyle Tabataba lakabıyla anılmış. oğlu Ebu Abdullah da İbn Tabataba diye meşhur olsoyundandır. Babası

muştur.

Medine'de oturan İbn Tabataba'nın hac
için Hicaz'a gelen Nasr b. Şebes adlı Iraklı
bir Şii ile tanışması hayatının seyrini değiştirdi. Bu yıllarda. Harunürreşld'i n hilafetinin son dönemiyle Emin zamanında
(809-813) uzunca bir süre sükunet içinde
yaşayan Şiiler. Emin ile Me'mun arasında
ki şiddetli mücadelenin sebep olduğu karışıklıkları fırsat bilerek. özellikle Irak'ta
yeniden faaliyete başlamışlardı. Nasr'ın
asıl amacı, Ehl-i beyt mensupları içinde
Abbasller'e karşı yürütülecek bir hareketin lideri olma vasfına sahip birini bulmaktı. Nasr. aradığı özelliklerin İbn Tabataba'da bulunduğunu görünce onunla iş birliği yapmaya karar verdi. Abbasller'in Ali eviadının hilafet haklarını gasbettiklerini. onlara baskı yaptıklarını ve
zulmettiklerini söyleyince bu sözlerden
etkilenen İbn Tabataba onunla el-Cezlre'de buluşup faaliyete başlamak için sözleşti. Kısa bir müddet sonra da bazı mensupla rı ile birlikte el-Cezlre'ye gidip Nasr
ile buluştu. Taraftarlarını toplayıp durumu anlatan Nasr ise onlardan beklediği
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ilgiyi göremedi. Bunun üzerine İbn Tabataba'ya yakınlarını ikna edemediğini söyledi ve kendisine 5000 dinar yardım taahhüt ederek ondan özür diledi. İbn Tabataba da Hicaz'a dönmek üzere ei-Cezlre'den ayrıldı. Hakka'ya gelince, daha önce Emin ile Me'mGn arasındaki mücadeleler sırasında İranlılar'ı vezir ve kumandan olar ak görevlendirmesinden dolayı
Me'mQn'a isyan eden Arap kumandanları ndan Ebü's-Seraya eş-Şeybanl ile karşı
laştı. İbn Tabataba' nın durumunu öğre
nen Ebü's-Seraya ona yardımcı olacağına
dair söz verdi. Bunun için Hicaz'a dönmeyip Küfe'ye yönelmesini, kendisinin de kı
sa sürede kuwetleriyle birlikte oraya intikal edeceğini ve vaadlerini yerine getireceğin i belirtti. Bu durum Mekke, Medine ve M ısır'da duyulunca Ehl-i beyt mensupları halkı İbn Tabataba'ya biata çağır

raya İbn Tabataba'yı ziyaret etti. İbn Tabataba, Abbas! ordusunu savaştan önce
emana çağırmadığı ve onlara gece saldı r
dığı için haksızlık ettiğini söyleyerek onu
kınadı. Ebü's-Seraya da bunun bir savaş
taktiği olduğunu söyledi. İbn Tabatabil
ona Ehl-i beyt'in haklarını korumasını .
kendi yerine onların en hayırlısını geçirmesini. eğer ihtilaf olursa Ali b. Ubeydullah'ı görevlendirmesini vasiyet etti ve 1
Receb 199'da (15 Şubat 815) öldü. Cenazeyi gece defnettiren Ebü's-Seraya onun
ölümünü birkaç gün halktan gizledi. Taberi. İbn Tabataba'nın Ebü's-Seraya tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü kaydeder ( Tarfl], VIII. 529). Ebü'l-Ferec ei-İs
fahanl ise bir süreden beri hasta olan
İbn Tabataba' nın bu hastalığın sonucunda öldüğü görüşündedir (Makatilü 't-Talibiyyfn, s. 525).

dılar.

İbn Tabataba ile Ebü's-Seraya ayrı ayrı

yollardan Küfe'ye hareket ettiler. Kerbela'da Hz. Hüseyin'in kabrini ziyaret eden
Ebü's-Seraya, burada okuduğu hutbede
Hüseyin 'in zamanında bulunmayıp ona
yardımc ı olamayanlar için önemli bir fır
sat doğduğunu . kendisinin onun ve ailesinin intikamını alacağını. bu konuda ıs
tırabı olan kimselerin kendisine katılma
sı gerektiğini belirtti. Ardından Küfe'ye
yönelerek orada İbn Tabatabil ile buluş
tu. 1o Cem aziyelahir 199 (26 Ocak 815) tarihinde halifeliğini ilan eden ve emlrü 'lmü'minl n unvanını alan İbn Tabatabil Abbasller'in Küfe valisini uzaklaştır ar ak beytülmale el koydu. KOfeliler ve çevrede bulunan bedevi Araplar. çok sayıda Şii ve hilafetin Ali evi adının hakkı olduğuna inanan halk ayaklanmaya katıldı. Hareketin
programı Ehl-i beyt'ten birine biat edilmesi, halkın Allah'ın kitabı ve resulünün
sünnetine çağrı lması. emir bi'l-ma'rQf nehiy ani'l-münker ve Kur'an'ın hükmü ile
hareket etmek olarak tesbit edildi. Hz.
Hasan yahut Hz. Hüseyin soyundan gelen
imamların liderliğinde zalim hükümdarIara isyanı gerekli gören Zeydller de İbn
Tabataba'ya destek verdiler.
Abbasller'in Irak ve Arabistan valisi Hasan b. Sehl, ileri gelen kumandanlarından
Züheyr b. Müseyyeb ed-Dabbl'yi 10.000
kişilik bir ordu ile Küfe üzerine sevketti .
İbn Tabatabil ağır hasta olduğu için savaşa katılamadı. Abbas! ordusunu onun
adına Ebü's-Seraya Küfe dışında Karyeişahl denilen yerde karşıladı. Yapılan savaşta Abbas! ordusu ağır bir yenilgiye uğ
radı. Savaş sonunda KOfeliler pek çok ganimet elde ettiler. Ertesi gün Ebü's-Se-
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İsfahan'da doğdu. Hz. Hasan'ın soyundandır.

Tabatabil lakabıyla anılan büyük
dedesi İbrahim'e (ibn Hallikan, 1, 130) nisbetle İbn Tabatabil diye tanınır. İsfahan ' 
da yetişen İbn Tabataba, öğrenimini şeh
rin önde gelen edip ve alimlerinin yanın
da tamamladı. Hayranı olduğu şair halife
Abdullah b. Mu 'tez ile görüşmeyi çok arzuladığı halde yolculuğa çıkmaya cesaret
edemediğinden bu isteğine ulaşamadı.

İbnü'I-Mu'tezz'in divanını hayatının sonlarına doğru

Ma'mer adında bir tanıdığı
evinde görebildL Kısa süre içinde göz
gezdirdiği bu divanın 187 beytini hemen
orada ezberlemiş olması kaynaklarda hafızasının gücüne delil olarak nakledilir (YakOt, XVII, ı 44-145). Hayatı boyunca İsfa
han'dan ayrılmayan İbn Tabataba, bu şe
hirde vefat etti. Muhsin el-Emin , İbn Tabataba'yı Şla'nın ileri gelen alim ve şair
leri arasında saymakla birlikte (A'yanü'ş
Şf'a, IX, 72) diğer kaynaklarda bu konuda
herhangi bir kayda rastlanmamaktadır.
Keskin bir zekaya, şiir, dil ve edebiyata
karşı üstün yeteneğe sahip olan İbn Tabataba bu vasıfları ve geniş kültürüyle devamlı övünmüş, söz ustalığında Mu'tezile
büyüklerinden Vasıl b. Ata'dan daha üstün ve güçlü olduğunu yeminle ifade etmiştir (Abdülkadir Şeyh idrTs. L 119801. s.
139). İbn Tabataba, edebi tenkitte gerçekçi ve yapıcı yaklaşımıyla a r alarında
Merzübanl, EbG Hilal el-Askeri, Ebu Ali
el-MerzGki ve İbn Ebü'I-İsba' el-Mısrl gibi
alim ve sanatkarların bulunduğu birçok
kimseyi etkilemiştir. Klasik Arap şiirinin
geleneksel yapısı ve bütünlüğü üzerindeki tenkitçi yaklaşımları ve zamanına göre iyi tasarlanmış bir şiir nazariyesinin ilk
şeklini ortaya koymuş olması bakımından
Arap edebiyatı münekkitlerinin önde gelen temsilcilerinden kabul edilir.
nın

Arap edebiyatının bilhassa şiir ve şiir
tenkidi sahasında ilmi çalışmaların yoğun
laştığı ve verimli sonuçların alındığı bir
döneminde yetişen İbn Tabataba, bir alim
ve edip olmasının yanı sıra şairliğinin de
verdiği avantajla aynı alanın uzmanı olan
İbn Kuteybe, İbnü 'l-Mu'tez ve Kudame b.
Ca'fer gibi çağdaşları arasında özgün fikir ve tesbitleriyle daha farklı bir konumdadır. Genellikle dil üzerinde uzman olan
çağdaşları şiiri vezin, kafiye, i'rab ve lafız
yönlerinden katı kurallar içinde ele alır
ken İbn Ta bataba şii re canlı bir varlık gibi
yaklaşarak onu insana benzetmiştir. Ona
göre insanların fiziki görünüşü , ses, akıl
ve duyguları farklı olduğu ve bu özellikleriyle başkalarından ayrıldıkları gibi şiirler
de okuyucunun zevk ve beğeni seviyesine göre değerlendirilir. Şiirde güzelliğin
ölçüsü okuyucunun duygu ve zevkine bağ
lıdır. Sözü beden ve ruh arasındaki alakayı göz önünde bulundurarak değerlendi
ren İbn Tabataba, kelime ve ibarelerin şe
killeriyle ifade tarzlarının sözün bedenini,
manalarının ise ruhunu teşkil ettiğini söyler. Ona göre güzel şiir yazabiirnek için şe
kilden önce şairde şiire yatkın bir mizaç
ve zevkin bulunması gerekir. Hatta bu iki

