iBN TABATABA, Ebu Abdullah
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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(ö. 322/934)
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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
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vasfa sahip şairler vezinden bile m üstağ
ni kalabilir. Aruz bilgisi yalnız başına şair
olmaya yeterli değildir. Bu sanatta yetenek ve zevk en önemli unsurdur ( 'İyarü 'ş
şi'r,s.14-15) .

Şiir tenkit ve değerlendirmesinde dikkat edilecek hususları vezin, mana, lafız
ve bağlama uygunluk olmak üzere dört
ana madde altında toplayan İbn Tabataba Araplar'ın tarih, siyer, nesep, eyyam ,
menkıbe. örf ve adet bilgilerini kapsayan
geniş kültürüne, Arap dili. belagatı ve
edebiyatma ait ilimiere vakıf olmayı şair
ler için ön şart olarak görür. Şiir yazacak
olanlara öncelikle konunun zihinde olgunlaştırılmasını. daha sonra şiir sanatının
araç ve gereçleri olan lafız , kafiye ve vezin seçilerek nazma geçilmesini öğütler.
Eski şairlerden tamamıyla uzak kalına
mayacağını, yeni şairlerin onlardan etkilenmesinin tabii ve hatta zaruri olduğu
nu söyleyen İbn Tabataba, bunların çok
dikkatli ve titiz davranarak eski şairler
den aldıkları mana, mefhum ve mazmunları kendilerine has üslüp ve nazım şekil
leriyle yeniden üretebileceklerini. bunun
intihal (sirkat) sayılmayacağı fikrini ortaya atan ilk münekk.it olması ile de ayrı bir
öneme sahiptir.
Şöhret peşinde koşan bazı çağdaş şa ir

leri. ihsan ve iltifatlarını kazanmak istedikleri şahsiyetler için haksız ve mübalağalı methiyeler, hicivler ve gazeller söyledikleri veya güldürücü hikayeler ve gayri
ciddi nükteler yazdıkları içineleştiren İbn
Tabataba, sanat adına yapılan bu tür iş
lerin sağlam bir karakterden kaynaklanmadığını, gerçekleri aksettirmeyen, tabiilikten uzak çalışmalar olduğunu belirterek şiirde her zaman gerçekçiliği savunmuştur. Aynı zamanda iyi bir şair olan İbn
Tabataba'nın kendi ilmi ve şairliğiyle övündüğü fahriyeleri: övgü, yergi ve gazelleri:
güneş. ay. yıldız, gece, bulut. bahçe. çiçek
gibi tabiat tasvirine dair bazı parçaları
kaynaklarda yer alır (Ebu Hilal el-Askeri,
1, 124, 130, 198, 212, 339, 340 , 350, 360; ll,
36; ayrıca b k. tür. ye r. ; Ebu is hak ei-Husrl,
ll, 756-757; Yaküt. XVII, 146-149, 150, 156).

Eserleri. 1. 'İyc"ırü'ş-şi'r (Mi'yarü 'ş·şi'r) .
İbn Tabataba'nın edebi tenkit alanında
değerini zamanımıza kadar koruyabilen
en önemli çalışmasıdır. Eser, müellifin bazı şairlerle ilgili eleştirilerini ihtiva etmesinin yanı sıra şiiri lafız. mana, vezin ve
şekil yönünden incelemesi ve elde ettiği
sonuçları sade bir üslupla okuyucuya sunması bakımından da ayrıca önem taşır.
İbn Tabataba'nın bu eserinde ele aldığı
başlıca konular şunlardır: Şiirin aletleri
(şiirin alt yapısını oluşturan bilim ve kül-

tür şubeleri) . şiir sanatı. manaile lafız arasındaki ilişkiler. şiirin ölçüsü, teşbih ve çeşitleri, muhkem ve başarılı şiirlerle zayıf
ve tekellüflü şiirler. serika (intihal) meselesi, lafzı güzel anlamı zayıf. anlamı düzgün vezni bozuk şiirler. şiirde lafız-mana
uygunluğu. matıa · ve kafiyeye dair konular. 'İyc"ırü 'ş-şi'r Ta ha el- Haciri ve Muhammed Zağlül Sellam (Kahire ı 376/
1956). Abbas Abdüssatir (şerh ve t ahkik,
Beyrut 1402/ 1982) ve Abdülazlz ei-Mani'
( Beyrut ı 406/1985) tarafından neşredil
miştir. Hasan b. Bişr ei-Amidl'nin Işlc"ıl).u
mc"ı ii Mi'yc"ıri'ş-şi'r 1i'bn Tabc"ıtabc"ı mine'l-j;ata' adıyla kaleme aldığı çalışma
(ibnü'n-Nedlm, s. 172) günümüze ulaşma
mıştır. z. Divc"ın. Ebu Bekir es-SGII tarafından hazırlanan (a.g.e., s. 222). İbn Hallikan'ın gördüğünü söylediği divan ( Vetey at, ı . 130) bütünüyle zamanımıza kadar
gelmemiştir (Sezgin, ll, 635). Ancak Divô.nü'1-me'ô.ni, Zehrü'l-c"ıdô.b, MuJ:ı(ıçla
rô.tü '1-üdebô.' ve İrşc"ıdü '1-erib gibi eserlerde şairin şiirlerinden örnekler bulunmaktadır. Brockelmann divanın 1332'de
(1914) Sayda'da yayımlandığını kaydediyorsa da (GALSuppl.,ı. 146) onun gösterdiği eser, İbrahim b. Hüseyin et-Tabatabal
(ö. 1318/1901) adlı başka bir şairin divanı 
dır (Serkls, 11. 1226). Cabir el-Hakan! müellifin günümüze ulaşan şiirlerini Şi'ru
İbn Tabc"ıtabc"ı el-'A1evi adıyla yayımla
mıştır (Bağdat 1975). 3. Risc"ı1e fi'stiJ;rc"ı
ci'1-mu'ammc"ı (Kitab fi'l-medi)al {f ma'rifeti'l-mu'amma mine'ş-şi'r). Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Fatih, nr. 5300) altı
varaklık bir nüshası bulunmaktadır. 4.
Kitc"ıb ii ta}frizi'd-defc"ıtir. Muhtemelen
kitapların faziletine dair manzum bir eser
olup İbnü'n-Nedlm'in müellife nisbetle
zikrettiği yedi beyit ( el-Fihrist, s. 23) bu
eserden alınmış olmalıdır. s. Kitc"ıbü'1'Aruz. Yaküt bunun önemli bir çalışma
olduğunu söyler (Mu'cemü 'l-üdeba', XVII ,
143). 6. Senc"ımü'1 -m e'c"ı1i. Kaynaklarda adı geçen bu eserin muhtevas ı hakkında bilgi bulunmamaktadır. 7. Kitc"ıbü

rim ei-Abbadl, e1-İtticc"ıhü'n-na}fdi 'inde
İbn Tabc"ıtabc"ı (iskenderiye 141 0/1990)
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Tehıibi't-tab'. Çeşitli şairlerden seçilmi ş
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şiirleri ihtiva eder ('İyarü'ş-şi'r, s. 7. 14).

8. Kitc"ıbü'ş-Şi'rve'ş-şu'arc"ı'. Tehıibü't
tab' ile aynı eser veya aynı konuda yazıl
mış başka bir eser olması mümkündür.

MEHMET SAMi

(ö. 874/1470)
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İbn Tabataba hakkında müstakil çalış

malar yapılmıştır: Abdüsselam Abdülhafiz Abdülal, Na]fdü'ş-şi'r beyne İbn Kuteybe ve İbn Tabc"ıtabc"ı e1-'A1evi(Kahire ı 398/1978); Muhammed b. Abdurrahman er-Rebl'. İbn Tabc"ıtabc"ı en-nc"ı]fıd
(Riyad ı 399/1979); Şerif Ragıb es-Süleyman. İbn Tabc"ıtabc"ı e1-edib en-nc"ı]fıd
(Amman 1401 / 1981); Abdullah Abdülke-

812 (1409-10)yılında doğdu . Kaynaklarda babası Emir Seyfeddin Tağrlberdl'
nin Anadolu asıllı (ROmiyyü'l-asl) bir memlük olduğu bildirilmiş , ancak milliyeti belirtilmemiştir. O dönemde bu tabir, Türkler'den başka Anadolu'da yaşayan diğer
kavimleri de içine almakla birlikte isminin Türkçe olması (Tanrı berdi 1 Tanrıbirdi
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