
vasfa sahip şairler vezinden bile m üstağ
ni kalabilir. Aruz bilgisi yalnız başına şair 
olmaya yeterli değildir. Bu sanatta yete
nek ve zevk en önemli unsurdur ( 'İyarü 'ş
şi'r,s.14-15) . 

Şiir tenkit ve değerlendirmesinde dik
kat edilecek hususları vezin, mana, lafız 
ve bağlama uygunluk olmak üzere dört 
ana madde altında toplayan İbn Tabata
ba 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 olgun
laştırılmasını. daha sonra şiir sanatının 
araç ve gereçleri olan lafız , kafiye ve ve
zin seçilerek nazma geçilmesini öğütler. 

Eski şairlerden tamamıyla uzak kalına
mayacağını, yeni şairlerin onlardan etki
lenmesinin tabii ve hatta zaruri olduğu
nu söyleyen İbn Tabataba, bunların çok 
dikkatli ve titiz davranarak eski şairler
den aldıkları mana, mefhum ve mazmun
ları kendilerine has üslüp ve nazım şekil
leriyle yeniden üretebileceklerini. bunun 
intihal (sirkat) sayılmayacağı fikrini orta
ya atan ilk münekk.it olması ile de ayrı bir 
öneme sahiptir. 

Şöhret peşinde koşan bazı çağdaş şair

leri. ihsan ve iltifatlarını kazanmak iste
dikleri şahsiyetler için haksız ve mübala
ğalı methiyeler, hicivler ve gazeller söyle
dikleri veya güldürücü hikayeler ve gayri 
ciddi nükteler yazdıkları içineleştiren İbn 
Tabataba, sanat adına yapılan bu tür iş
lerin sağlam bir karakterden kaynaklan
madığını, gerçekleri aksettirmeyen, tabii
likten uzak çalışmalar olduğunu belirte
rek şiirde her zaman gerçekçiliği savun
muştur. Aynı zamanda iyi bir şair olan İbn 
Tabataba'nın kendi ilmi ve şairliğiyle övün
düğü 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 ba
zı şairlerle ilgili eleştirilerini ihtiva etme
sinin yanı sıra şiiri lafız. mana, vezin ve 
şekil yönünden incelemesi ve elde ettiği 
sonuçları sade bir üslupla okuyucuya sun
ması 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 ara
sındaki ilişkiler. şiirin ölçüsü, teşbih ve çe
şitleri, muhkem ve başarılı şiirlerle zayıf 
ve tekellüflü şiirler. serika (intihal) mese
lesi, lafzı güzel anlamı zayıf. anlamı düz
gün vezni bozuk şiirler. şiirde lafız-mana 
uygunluğu. matıa· ve kafiyeye dair konu
lar. 'İyc"ırü 'ş-şi'r Ta ha el-Haciri ve Mu
hammed Zağlül Sellam (Kahire ı 376/ 
1956). Abbas Abdüssatir (şerh ve tahkik, 
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 mi
ne'l-j;ata' adıyla kaleme aldığı çalışma 
(ibnü'n-Nedlm, s. 172) günümüze ulaşma
mıştır. z. Divc"ın. Ebu Bekir es-SGII tara
fından hazırlanan (a.g.e., s. 222). İbn Hal
likan'ın gördüğünü söylediği divan ( Vete
y at, ı . 130) bütünüyle zamanımıza kadar 
gelmemiştir (Sezgin, ll, 635). Ancak Di
vô.nü'1-me'ô.ni, Zehrü'l-c"ıdô.b, MuJ:ı(ıçla
rô.tü '1-üdebô.' ve İrşc"ıdü '1-erib gibi eser
lerde şairin şiirlerinden örnekler bulun
maktadır. Brockelmann divanın 1332'de 
(1914) Sayda'da yayımlandığını kaydedi
yorsa da (GALSuppl.,ı. 146) onun göster
diği eser, İbrahim b. Hüseyin et-Tabatabal 
(ö. 1318/1901) adlı başka bir şairin divanı

dır (Serkls, 11. 1226). Cabir el-Hakan! mü
ellifin 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). Süleymani
ye 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-me'c"ı1i. Kaynaklar
da adı geçen bu eserin muhtevası hak
kında bilgi bulunmamaktadır. 7. Kitc"ıbü 
Tehıibi't-tab'. Çeşitli şairlerden seçilmiş 

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. 

İbn Tabataba hakkında müstakil çalış
malar yapılmıştır: Abdüsselam Abdülha
fiz Abdülal, Na]fdü'ş-şi'r beyne İbn Ku

teybe ve İbn Tabc"ıtabc"ı e1-'A1evi(Kahi
re ı 398/1978); Muhammed b. Abdurrah
man er-Rebl'. İbn Tabc"ıtabc"ı en-nc"ı]fıd 
(Riyad ı 399/1979); Şerif Ragıb es-Süley
man. İbn Tabc"ıtabc"ı e1-edib en-nc"ı]fıd 
(Amman 1401 / 1981); Abdullah Abdülke-
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rim ei-Abbadl, e1-İtticc"ıhü'n-na}fdi 'inde 
İbn Tabc"ıtabc"ı (iskenderiye 141 0/1990) 
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İBN TAGRİBERDI ı 

( I.S~Y. .SjJ .:,-ıl ) 

Ebü'l-Mehasin Cemalüddln Yusuf 
b. Tağriberdi ei-Atabekl 
ei-Yeşbugavi ez-Zahiri 

(ö. 874/1470) 

L 
Memlükler dönemi tarihçisi. 

_j 

812 (1409-10)yılında doğdu . Kaynak
larda babası Emir Seyfeddin Tağrlberdl'
nin Anadolu asıllı (ROmiyyü'l-asl) bir mem
lük olduğu bildirilmiş , ancak milliyeti be
lirtilmemiştir. O dönemde bu tabir, Türk
ler'den başka Anadolu'da yaşayan diğer 
kavimleri de içine almakla birlikte ismi

nin Türkçe olması (Tanrı berdi 1 Tanrıbirdi 
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"Tanrı verdi", b k. İA, XI, 705, 707). Türk
çe'yi ve Türk tarihini çok iyi bilmesi onun 
Türk asıllı olduğunu göstermektedir. An
nesi de Türk asıllıdır ve kocası gibi ei-Me
likü'z-Zahir Berkuk'un azatlılarındandır. 

Berkuk tarafından satın alındıktan sonra 
memlükleri arasına katıldığı için onun un
vanından dolayı Zahiri nisbesiyle anılan 
Emir Tağrlberdl, efendisinin azat etme
sinin ardından kapıkulu askerlerine (el
mem~lllkü's-sultaniyye) dahil olmuş ve kısa 
sürede yükselerek hükümdarayakın emir
ler arasına girmişti. Sultan ona verdiği de
ğeri, kendisini H alep naibliğine tayin edip 
ei-Melikü'I-Mansur Muhammed'in kızıyla 
evlendirrnek suretiyle gösterdi. Berkuk'un 
ölümünden sonra yerine geçen oğlu ei
Melikü 'n-Nasır Ferec de onu ancak büyük 
em Iriere tevdi edilen ( Kalkaşendl, IV, I 80-

I 84) Dımaşk naibliğine getirdi ve ayrıca 
kızlarından biriyle evlendi. 

İbn Tağrlberdl babasının vefatı sırasın
da henüz iki üç yaşlarında bulunuyordu; 
altı erkek kardeşin en küçüğü idi ve dört 
de kız kardeşi vardı. Önemli bir emlrin oğ
lu ve sultanın kayınbiraderi oluşu onu ye
tim liğin mahrumiyetlerinden korudu. Ba
basının ölümünden sonraki ilk yıllarını , 

Hanefi kadısı Nasırüddin Muhammed b .. 
Adim ile evli olan diğer abiasının yanında 
ve bu alimin himayesinde geçirdi. İbnü'I
Adlm'in 819 'da (1416) vefatından sonra 
abiasının yeni kocası Şafii başkadısı Cela
leddin Abdurrahman b. Ömer ei-Bulklnl'
nin himayesine girdi v~ ölümüne kadar 
beş yıl da onun yanında kaldı. Böylece ço
cukluğunu zamanın iki önemli aliminin 
gözetiminde ve ilmi bir muhitte geçirdi. 
Onun tahsilini asıl yönlendiren Bulkinl 
olmuş, fakat buna rağmen kendisinden 
mezhebini değiştirmesini istememiştir. 
İbn Tağrlberdl tahsiline Kur'an'ı ezberle
mekle başladı; ardından Hanefi faklhlerin
den Şemseddin er-Rumi, Kadılkudat Ba
haeddin Ebü'I-Beka ve Kadılkudat Bed
reddin Mahmud el-Ayni' den fıkıh dersle
ri aldı. Yine zamanın Hanefi alimlerinden 
Takıyyüddin eş-Şümunnl'den nahiv, Kıva
müddin Muhammed b. Muhammed ve 
Şehabeddin Ahmed b. Ömerşah ed-Dı
maşkl'den edebiyat, Muhyiddin Katiyecr
den m ean! ve beyan okudu. İbn Hacer ei
Askalanl, Mekke Kadısı Celaleddin Ebü's
Saadat İbn Zahlre ve İbn Arabşah gibi 
alimierin derslerine katıldı. Bu arada ha
dis alimlerinden bazı temel hadis kaynak
larını dinledi. Ayrıca tasawuf, astronomi, 
tıp, matematik ve musikiyle de ilgilendi; 
zamanın önemli musiki üstatları arasına 
girmeyi başardı. Daha sonra giderek ta
rih ilmine meyletti ve dönemin meşhur 
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tarihçisi Makrizi'nin öğrencisi oldu. Çok 
beğendiği hocasının metot ve üslubunu 
örnek aldı; tarih sahasında Ayni, İbn Ha
cer ve Şehabeddin İbn Arabşah'tan da 
çok istifade etti. 

Babasının subaylarının himaye ve des
teğine sahip olan İbn Tağrlberdl askeri 
sınıf içinde emir oğullarının teşkil ettiği 
bir nevi ihtiyat kuweti sayılan evladü'n
nas sınıfına mensuptu ve kendisine ma
aş bağlanmış, ayrıca bazı iktalar verilmiş
ti. Aynı zamanda iyi bir asker olarak da 
yetiştirildiği için gençlik çağına ulaştığın
da hem ilmi hem de askeri sahada tema
yüz etmiş bulunuyordu. Yaşı ilerledikçe 
önemli devlet adamlarıyla ilişkileri yeni 
evlilik bağlarıyla daha da güçlendi. Sul
tan Ferec'in eşi olan kız kardeşi, onun ölü
münden sonra Gazze, Hama ve Trablus 
valiliklerinde bulunan Emir İnal en-Nev
ruz! ile evlenmişti. Diğer bir eniştesi, Sul
tan ei-Melikü'z-Zahir Çakmak devrinde 
Dımaşk valiliğine getirilen EmirAkboğa 
et-Timrazl idi. On sultanın dönemini id
rak eden İbn Tağrlberdl bu sultanların ya
kınları arasına girmeyi başarmıştı. Özellik
le Barsbay, Çakmak, İnal ve Hoşkadem'in 
zamanlarında sık sık kaleye çıkar, av par
tilerine, alim ve edipterin toplantılarına 
katılırdı. Yakın dostu Çakmak'ın oğlu Mu
hammed yeğenierinden biriyle evlenmiş 
ve İbn Tağrlberdl en önemli eserlerinden 
el-Menhelü'ş-şô.fi'yi ona takdim için 
yazmıştı. S Zilhicce 874 (5 Haziran 1470) 
tarihinde ölen İbn Tağrlberdl, sağlığında 
Sultan el-Melikü'l-Eşref İnal Türbesi'nin 
yanına yaptırdığı ve kitaplarını vakfettiği 
türbesine gömülmüştür. 

İbn Tağrlberdl, Makrizi ( ö. 845/!441) ve 
Ayni'nin (ö. 855/1451) vefatlarından sonra 
Mısır tarihçilerinin lideri durumuna gel
mişti. Hayranlık duyduğu ve eserlerinde 
"şeyhimiz" diyerek an dığı Makrizi'nin aç
tığı Mısır tarihçiliği çı ğırını sürdürdü. Mı
sır tarihçiliğinin altın devri sayılan IX. (XV.) 
yüzyılın en başarılı tarihçilerinden biri ola
rak çok sayıda eser telif etti. İbn Tağrl
berdl'nin biyografisini yazan talebesi Ala
eddin İbnü't-Türkmanl onu tarihçilerin 
umdesi ve zekasıyla, güzel ahlakıyla, asa
letiyle büyük bir insan olarak tanıtır. İbn 
Tağrlberdl, aynı zamanda Arapça ve Türk
çe şiirler yazan bir şair ve zamanın meş
hur müzisyenlerinden biriydi. Fakat bu 
yaygın şöhretine rağmen İbn Tağrlberdl'
nin. çağdaşları Şemseddin es-Sehavl' ve 
Ali b. Davud es-Sayrafi tarafından ağır bir 
şeklide eleştirildiği görülmektedir. Sehavl 
onun eserlerinin yanlışlarla dolu olduğu
nu, isimlerde ve kelimelerin yazılışında 
pek çok hata yaptığını. hatta tahriflerde 

bulunduğunu ve üslfıbunda mübalağaya 
kaçtığını belirtir. Ayrıca Türk tarihi konu
sunda çok iddialı olduğunu , kendini önce
ki üç asırda yaşayan tarihçilerden üstün 
gördüğünü, hatta hocası Ayni' nin. zaman 
zaman kendi fikirlerinden faydalandığını 
söylediğini hatırlatarak gururu yüzün
den onu tenkit eder ( eçl-l)av'ü '1-Lami', X. 
306-308). AncakSehavl'nin sözleri daha 
ziyade yıkıcı tenkit olarak görülmüş, bu 
sert eleştirileriyle ünlü alimin, özellikle 
Makrizi ve onun ekolüne mensup tarih
çitere karşı düşmanca bir tavır takındığı 
kabul edilmiştir. Yine Sehavl'nin çağdaşı 
alimleri tanıtırken çok sert davrandığı ve 
bu tavrın ilmi kıskançlıkla da atakalı oldu
ğu yaygın bir kanaattir (M. Abdullah inan, 
s. 124). Hatlb el-Cevherl ise Nüzhetü'n
nüfus adlı eserinde "en değerli hocamız, 
tarih ilminde en büyük şeyhimiz" dediği 
(ll, 321) İbn Tağrlberdl'yi İnbô.'ü'l-heşr 
adlı eserinde şiddetle eleştirmiş. onun 
avamdan bir şahıs gibi yeni yazı öğrenen 
katipierden farksız biçimde pek çok im la 
hatası yaptığını, bazı harfleri ve kelime
leri, bu arada alimierin isimlerini dahi . 
yanlış yazdığım , bazan hocaları öğrenci, 

öğrencileri hoca gösterdiğini ve düzelti
lemeyecek kadar çok sayıdaki bu hataları 
gören okuyucuların kitaplarını ellerinden 
bırakacağını ifade etmiş, ayrıca onun ta
raf tuttuğunu ve şiirlerinin de alt tabaka 
şairterinkinden farklı olmadığını ileri sür
müştür (s. 177-18 1 ). Yazmaya başladığı ilk 
yıllarda, sonradan öğrendiği Arapça ba
kımından bazı hatalar yaptığı düşünüise 
bile pek çoğu günümüze ulaşan eserleri, 
İbn Tağrlberdl'nin ilmi derecesini ve müs
lüman Mısır'ın en büyük tarihçilerinden 
biri olduğunu ortaya koymakta ve mo
dern tarihçiterin tamamı bu konuda aynı 
görüşü paylaşmaktadır. 

Eserleri. 1. en-Nücumü'z-zô.hire ii 
müluki Mışr ve'I-Kiihire. Müslüman Mı
sır tarihçilerinin yazdığı eserlerin en mü
kemmeli ve en hacimlilerinden olup Mı
sır'ın fethinden müellifin vefatından iki 
yıl öncesine kadar geçen sekiz buçuk asır
lık dönemi ele alır. İbn Tağrlberdl mukad
dimesinde, bu kitabı herhangi bir sultan 
veya emlrin isteği olmaksızın, kendi arzu
suyla yazdığım söylemekteyse de so nlara 
doğru el-Melikü'z-Zahir Çakmak'ın oğlu 
Emir Muhammed'in teşvikiyle yazdığı nı 
açıklar. Amacı eserini onun sultaniiğı za
manında bitirip kendisine takdim etmek
ti; ancak Emir Muhammed genç yaşta 
ölünce bu arzusuna ulaşamadı. İbn Tağ
rlberdl, bu çalışmasında hocası Makrizi'
den farklı bir metot uygulayarak her sul
tanın dönemini ayrı bir bab şeklinde ele 
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ibrahim Paşa, nr. 924) 

alıp bu dönemin siyasi ve içtimal olayla
rını kronolojik sırayla o sultanın vefatma 
kadar bir bütün halinde incelemiş. ayrı
ca her yı lın sonunda o yıl ölen meşhurlar, 
imar faaliyetleri ve meydana gelen salgın 
hastalıklar. yangın. kıtlık gibi felaketler 
hakkında bilgi vermiştir; yer yer komşu 
ülkelerde yaşanan olaylara da temas et
tiği görülür. Müellif. müslüman Mısır ta
rihinin fetihten IV. (X.) yüzyıla kadar ge
çen dönemini diğer tarihçilerden daha 
geniş olarak ele almış ve burada kurulan 
bağımsız devletleri daha geniş bir çerçe
vede tanıtmıştır ; bu bakımdan eser Fatı
mller için zengin bir kaynaktır. Memlük
ler döneminde eserini daha da genişlet
miş ve bizzat şahit olduğu N asır Ferec 
Eşref Kayıtbay zamanının adeta günlü
ğünü tutmuştur (Şakir Mustafa. III. 17I ). 
Bu arada İbn Abdülhakem, İbn ZGlak, Ku
dal, Müsebbih'i, İbn Müyesser, İbn Aybek 
ve Makrizi gibi Mısır tarihçilerinin eserle
rinden naklederek fetihten itibaren her 
yılın olaylarının sonunda Nil sularının ka
barma ve çekilme durumunu da vermiş 
ve bu sebeple Nil nehri tarihçisi unvanını 
kazanmıştır. İbnü'd-Daye. İzzeddin İbnü'I
Es'ir, Ebu Şame. İbn Vasıl , İbn Kes'ir, İb-

nü'I-Cevz'i, Safed'i, Şehabeddin Ahmed 
en-Nüveyr'i, Birzal'i ve Zeheb'i gibi tarih
çilerio eserleri onun en önemli kaynakla
rını teşkil eder. en-NücCımü'z-zahire'
nin ilk olarak Theodor W. J. Juynboll ve B. 
F. Matthes tarafından 20-365 (641-976) 
yıllarına ait kısmı iki cilt halinde yayım

lanmıştır (Leiden I855-I86I ). Daha sonra 
William Popper, 366-566 (977-1171) ve 
7 46-872 ( 1345-1467) yıllarına ait kısım
larını yine iki cilthalinde neşretmiş (Ber
keley -Leiden 1909-I935) . ayrıca784-874 
( 1382-1469) dönemini ele alan bölümün
den bazı kısımları İngilizce 'ye çevirmiştir 
(History of Egypt, Berkeley 1954- 1955) . 
Edmond Fagnan ise Kuzey Afrika ile ilgili 
bölümlerini Fransızca'ya tercüme etmiş
tir ( en-Nadjoum ez-Zahira, Constanti ne 
I907) . Eserin tamamının neşri M ı sır 'da 

gerçekleştirilmiş. Darü'l-kütübi ' I-Mısriy

ye 1930-1956 yılları arasında on iki cildini 
neşretmiş. daha sonra Feh'im Muham
med Şeltüt XIII. (Kahire 1970). Cemal Mu
hammed Muhriz - Fehlm Muhammed 
ŞeltGt XIV. (Kah i re 1972). İbrahim Ali Tar
han XV. (Kah i re 1972) ve Cemaleddin eş
Şeyyal - Fehlm Muhammed Şeltüt XVI. 
(Kahire 1972) cildini yayımlamıştır. Mu-
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hammed Hüseyin Şemseddin eserin ta
mamını yeniden neşretmiştir(I-XVI . Bey
rut 1992) . Osmanlılar'ın Mısır' ı fethi sıra
sında Yavuz Sultan Selim'in emriyle bu 
eserin İstanbul'a götürüldüğü ve Kemal
paşazade tarafından Türkçe'ye çevrildiği 
söylenmekteyse de (Keşfü'?-?Unün , ıı. 

I932) bu tercüme hakkında bir bilgiye 
ulaşılamamıştır. z. el-Envaru'z-zahire 
ve'l-kevakibü'l-bdhire mine 'n-NücCı
mi'z-zahire. en-NücCımü'z-zahire'nin 
özeti olup iki nüshası Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (III. 
Ahmed, nr. 2976, 2977) . 3. el-Menhelü'ş
şati ve 'l-müstevti ba<de '1-vati. Safedl'
nin el-Vali bi 'l-vefeyat'ına yazılmış bir 
zeyildir ve yazımında Bağdad'i, İbn Halli
kan ve Safedi'nin metotlarına uyulmuş
tur. İbn Tağr'iberdl girişinde . herhangi bir 
şahsın teşviki olmaksızın başladığını ifa
de ettiği kitapta önce ilk Memlük sultanı 
el-Melikü'I-Muiz İzzeddin Aybek'in biyog
rafisini vermiş, daha sonra Memlükler'in 
kuruluşundan 862 (1 458) yılına kadarya
şayan 3000'e yakın sultan, emir, alim, şair 
ve sahalarında meşhur olan kişilerin hal 
tercümelerini alfabetik sırayla ele almış
tır. Zaman zaman Mısır ve Suriye eşrafına 
ilave olarak Doğu'da ve Batı'da hüküm sü
ren müslüman-gayri müslim diğer dev
letlerdeki meşhur sim alar hakkında da 
bilgi vermiştir. Kitabın sonunda ise öğ
rencisi Ahmed b. Hüseyin et-Türkmanl 
tarafından yazılan kendi biyografisi bu
lunmaktadır. Müellif eserinde övgü ve 
yergiye kaçmaksızın mutedil bir üslüp 
kullanmıştır. Çeşitli yazma nüshaları za
manımıza ulaşan kitabın önce ı. cildi Ah
med Yusuf Necati (Kahire I956). ardın
dan 1, ll, IV, VI ve VII. ciltleri Muhammed 
Muhammed Emin. lll ve V. ciltleri Nebil 
Muhammed Abdülaziz tarafından olmak 
üzere tamamı neşredilmiştir (Ka h i re ı 984-
1 993). 4. ed-Delilü 'ş- şati <ale'l-Menhe
li 'ş-şafi. önceki eserin muhtasarı olup Fe
him Muhammed ŞeltGt tarafından yayım
lanmıştır (I-II , Mekke I 980) . s. lfavadi
şü'd-dühCır ii m eda'l-eyyam ve'ş-şühCır. 
İbn Tağriberdl, mukaddimesinde bu eseri 
hacası Makrizi'nin es-SülCık'üne zeyil ola
rak hazırladığını belirtmiş, olayları hacası 

gibi yıllara göre verdiğini. ancak onun ak
sine anlatımlarını kısa tuttuğunu , hal ter
cümelerini ise daha geniş biçimde ele al
dığını söylemiştir. Kitap, Makrizi'nin es
SüJCık'ünün sona erdiği 844 (1440) yılın 

dan başlamakta ve 860 (1456) yılına ka
dar gelmektedir. el-Menhelü 'ş -şafi'ye 

yapılan atıflardan eserin ondan sonra ya
zıld ığı anlaşılmaktadır. William Popper ki-
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tabın 845-874 (1441-1469) arasını ele 
alan bölümünü neşretmiş (I-lV, Berkeley 
1930-1942), ardından bunu İngilizce'ye çe
virmiştir (History of Egypt, Connecticut 
1967); tamamı ise İzzeddin Muhammed 
Kemaleddin tarafından yayımlanmıştır 
(Beyrut 1990). 6. Mevridü'l-letaie iimen 
veliye 's-saltana ve'l-l.Jilaie. Hz. Peygam
ber'den itibaren ei-Melikü'z-Zahir Çak
mak'ın oğlu ei-Melikü'I-MansGr Osman'ın 
saltanatının sonuna kadar geçen sürede 
halifelik ve sultanlık yapmış olan 143 şah
sın hal tercümesini içine alır. İstanbul kü
t üphanelerinde çeşitli yazmaları bulunan 
eseri Joseph D. Cariyle neşretmiş (Cam
bridge 1792), ikinci bir neşri Nebil Muham
med Abdülaziz Ahmed tarafından yapıl
mıştır (Kahire 1997). İbn Fehd Muhibbüd
din (ö. 954/1547), Menhelü':v?.araie adlı 
kitabını bu eserin zeyli olarak hazırlamış
tır. Brockelmann. Hasan et-TGIGni'ye (ö. 
923/1517) ait en-Nüzhetü 's-seniyye ii 
af.Jbôri'l-l.Juleia' ve'l-mülCıki'l-Mışriyye 
adlı kitabın Mevridü'l-letate'nin muh
tasarı olduğunu kaydetmektedir ( GAL 
Suppl., ll, 39). 7. el-BaJ:ırü'z-zal.Jir ii 'il
mi'l-eva'il ve'1-eval.Jir. Hz. Adem'den 
müellifin zamanına kadar gelen bir umu
mi tarihtir. Yıllara göre düzenlenen eser
de Sayrafi'nin Nüzhetü'n-nüius ve'1-eb
dan' ı eleştirilmiştir. Hatib ei-Cevheri ise 
İbn Tağriberdi'nin bu kitabı , kendisinin 
Nüzhe'yi telife başladığını duyunca ele 
aldığını söyler (İnba'ü'l-heşr, s. 178). Ese
rin bazı kısımları günümüze ulaşmış olup 
bunlardan 32-71 (652-690) yılları arasını 
konu alan kısmının ya2ma nüshası Paris 
Bibliotheque Nationale'de (nr. 1551 ), Mı

sır topografyası hakkında geniş bilgi ve
ren l ll. cildinin yazması ise Darü'l-kütü
bi'I-Mısriyye'de bulunmaktadır (Abbas el
Azzavl, l, 248). 8. Nüzhetü'r-re'y ii't-tô
ril.J . On ciltten fazla olduğu bilinen ve yıl, 
ay, gün tertibine göre hazırlanan bu ese
rin sadece 678-747 (1279-1346) yıllarını 
kapsayan IX. cildi günümüze ulaşmış olup 
yazma bir nüshası Oxford Bodleian Li-· 
brary'dedir (Şakir Mustafa, lll, 172) . 9. 
Menşe'ü'l-letate ii men ve1iye'1-l.Ji
Wie . Mısır'ın en eski dönemlerinden 719 
( 1319) yılına kadar gelen eserin bir nüs
hası Paris Bibliotheque Nationale'de (nr. 
1770) kayıtlıdır (Brockelmann, GAL, ll. 52). 

1 O. es-Sükkerü '1-}fö.Q.ıJ:ı ve'l- 'ıtrü'l-ia
'i]J. Müellifin tasawufi şiirlerini içine alır. 
Brockelmann bir nüshasının Escurial Li
brary'de (nr. 367) bulunduğunu zikret
miştir (a.g.e., ay.) . 

İbn Tağriberdi'nin kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: el-Beşare 
ii tekmili 'l-İşare (Zehebl'nin el-İşare'si
ne zeyil olarak hazırlandığı, 700-870 [ 1300-
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14661 yılla rı arasını ele aldığı belirtilmek
tedir); Te]Jôriiü ev1adi'l-'Arab ii'l-es
ma'i't-Türkiyye; e1-İntişar li-Lugati't
Tatôr; lfilyetü 'ş-şıiat ii'l.Jtilafi'1-esma' 
ve'ş-şına'at (Şiirlerle süslenmiş tarihive 
edebi bir eser olduğu söylenmiştir); el
Envarü 'z-zahire ii'1-kevakibi't-tahire; 
Nüzhetü '1-elbab ii'l.Jtilaii'l-esma' ve '1-
e1}fdb. Bunlardan başka onun mOsiki ve 
matematiğe dair birer kitabından da bah
sedilmektedir. 
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(ö. 664/1266) 
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15 Muharrem 589 (21 Ocak 1193) tari
hinde Hille'de doğdu. Nesebi baba tara
fından Hz. Hasan'a, anne tarafından Hz. 
Hüseyin'e ulaştığı için "Zü'l-hasebeyn" 
diye anılmıştır. Irak'ta VII ve VIII. (XIII ve 
XIV.) yüzyıllarda çok sayıda alim yetiştiren 
ve nakibüleşraflık görevini yürüten bir 
aileye mensuptur. Babaannesi, Şia' nın 

önde gelen alimlerinden Ebu Ca'fer et
TGsi'nin kızı veya torunudur. ibn TavGs. 
ilk öğrenimini babası Sa'düddin Musa ve 
anne tarafından dedesi Verram b. Ebu 
Firas en-Nehai'nin gözetiminde yaptı . Ye
tişmesinde en etkili kişinin dedesi olduğu
nu belirten İbn TavGs, kendisinden Şeyh 
Müfid'in el-Mu]fni'a adlı eserini okumuş 
ve naklettiği pek çok rivayeti ona dayan
dırmıştır. Ayrıca Es'ad b. Abdülkahir ei
İsfahani, Hüseyin b. Ahmed es-SGravi. Ta
ceddin Hasan b. Ali ed-Derbi, Sedidüddin 
Salim b. MahfGz ve Kemaleddin Haydar b. 
Muhammed ei-Hüseyni gibi alimlerden 
icazet aldı. Öğrenimini tamamladıktan 
scinra ailesiyle birlikte Hille'den ayrılarak 
Bağdat'a yerleşti ve hac farizasını eda 
maksadıyla ayrılmasının (627/1230) dışın
da yirmi yıla yakın bir süre burada kaldı. 

Bağdat'ta Nizamiyye ve Müstansıriyye 
medreselerindeki fakihlerle irtibat kurup 
fikri tartışmalarda bulunan İbn TavGs, Şii 
veya Şii sempatizam olan yüksek dereceli 
devlet görevlileriyle tanışma fırsatı elde 
etti. Özellikle Abbas! vezirlerinden ibnü'I
Aikami, kardeşi ve oğlu ile yakın ilişki kur
du; büyük ihtimalle onlar vasıtasıyla Ha
life Müstansır- Billah'ın teveccühünü ka
zandı. Halife kendisine bütün Talibiler'in 
nakibüleşraflığını. ayrıca vezirlik ve Mo
ğol sultanına elçi olarak gönderilme gibi 
görevler teklif ettiyse de İbn TavGs bu gö
revleri kabul etmedi. Moğollar Horasan'ı 
işgal edip Bağdat'a yöneldiklerinde önce
ki düşüncesinden vazgeçmiş olmalı ki bir 
heyet teşkil edip Moğol sultanıyla görüş
mek istediğini halifeye bildirmiş, ancak 
bu isteği kaqul edilmemiştir. 

İbn TavGs, büyük bir ihtimalle 640 
(1242) yılında Bağdat'tan ayrılarak Hil
le'ye gitti. üç dörtyıllık bir ikametten son
ra Necef'e, 649'da (1251) Kerbela'ya, 652 
(1254) yılında da Samerra'ya geçti. Bu
rada çok kalmayıp aynı yıl Bağdat'a dön
dü. Moğollar'ın Bağdat'! kuşattığı sırada 


