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İBNÜ't-TARAVE 
( ö_9l_,l:.JI ı.)-!1) 

Ebü'l-Hüseyn Süleyman b. Muhammed 
b. Abdiilah es-Sebai el-Malekı 

(ö. 528/1 134) 

Nahiv alimi. 
_j 

440 (1 048) yılı civarında İspanya'nın gci
neyinde bulunan Maleka'da (Malaga) doğ
du. Soyu Kahtan'ın kolu Seba'ya kadar 
uzanmaktadır. Çocukluğu ve yetişmesiy
le ilgili fazla bilgi yoktur. Süyutl onu iki 
ayrı yerde farklı şahsiyetler olarak tanıt
maktadır (Bugyetü'l-vu'at, ı. 602; ll, 341). 

İbnü't-Tarave . Ebu Bekir b. Ayyaş el-Mer
şanl ve Ebu Mervan b. Serrac gibi alim
lerden nahiv dersleri aldı. Ebü'l-Velld el
Bacl'den fıkıh ve hadis okudu. Daha son
ra tahsilini ilerietmek için Kurtuba'ya 
(Cordoba) gitti. Burada çeşitli alimlerden 
ders alarak kendini yetiştirdi. İşblliye'de 
(Sevi lla) A'lem eş-Şentemerl'den Kitô.bü 
Sibeveyhi'yi okudu; edip ve şair Ali b. 
Abdülganl el-Husrl'den istifade etti. Ar
dından M eriye'ye (Aimeria) giderek saraya 
intisap etmeye çalıştı. Meriye Emlri İbn 
Sumadıh ile yakınlık kurdu, ona kasideler 
sundu, ancak amacına ulaşamadı. Verdi
ği nahiv dersleriyle tanınan ve kendisine 

"Meriye'nin nahivcisi" lakabı verilen İb
nü't-Tarave, uzun yıllar Meriye'de kaldık
tan sonra memleketi Maleka'ya döndü. 
528 Ramazan veya Şewalinde (Temmuz 
veya Ağustos 1134) vefat etti. 

İbnü't-Tarave. mülukü't-tavaif ve Mu
rabıtlar dönemlerinin en büyük nahiv 
alimlerindendir. Onun. Endülüs gelene
ğinde sadece nahiv ve edebiyatta kemal 
derecesine ulaşanlara verilen "üstat" la
kabıyla anılması da bunu göstermektedir. 
Devrindeki alim ve ediplerin çoğu nahvi 
ondan öğrenmiştir. Kaynaklarda araların
da Kadi iyaz. Abdurrahman b. Abdullah 
es-Süheyll, Ebu Bekir İbn Semhun. İbn 
Avls ei-Huşenl ve Abdurrahman b. Mu
hammed el-işbm gibi alimierin de bulun
duğu otuzdan fazla öğrencisinin adı geç
mektedir. Talebelerine çok değer verdi
ği, derslerinde Kitô.bü Sibeveyhi'deki 
problemleri çözmekten zevk aldığı, inan
dığı doğruları söylemekten çekinmediği, 
Endülüslü birçok fakihi paraya düşkün ol
dukları ve rüşvet aldıkları için sert bir dil
le eleştirdiği kaydedilmektedir. Nahiv ala
nında kendine has görüşlere sahip olan 
İbnü't-Tarave'nin bu düşünceleri daha 
sonra yazılan nahiv kitaplarını da etkile
miştir. Son derece bağlı olduğu Slbevey
hi'ye dayanarak Ebu Ali e!-F§risl ile öğ
rencisi İbn Cinnl'nin nahiv konusundaki 
bazı görüşlerini ve özellikle Slbeveyhi'ye 
muhalif fikirlerini reddetmiştir. 

Eserleri. İbnü't-Tarave'nin kaynaklar
da adı geçen yedi eserinden sadece biri 
zamanımıza intikal etmiştir. Müellif. el
İfşaJ:ı bi-ba'zı mô. cô.'e mine'l-l].ata' fi'l-

. izô.J:ı adını taşıyan bu eseri. Ebu Ali el-Pa
ris!' nin eJ-izdJ:ı'ını eleştirrnek amacıyla 
kaleme almıştır. ilim çevrelerinde büyük 
kabul gören el-l:WJ:ı'ın hatalarla dolu bu
lunduğunu . bu sebeple gördüğü ilgiye la
yık olmadığını söyleyen İbnü't-Tarave'nin 
eserini yazarken Slbeveyhi'nin el-Kitô.b'ı, 
Zeccacl'nin el-Cümelü'I-kübrô.'s ı ve Neh
has'ın eJ-Kdff'si gibi temel gramer kitap
larına dayandığı anlaşılmaktadır. el-Izô.J:ı'
taki hataları ve eksik tarafları anlatırken 
diğer nahiv kitapları ile karşılaştırmalar 
yapan İbnü't-Tarave el-Kitô.b'ın el-IzdJ:ı'
tan daha kolay anlaşıldığını ve daha fay
dalı olduğunu söyler. Ona göre el -izô.J:ı 
içerik, üslup ve metot bakımından değer
sizdir, eksikleri ve hataları sayılamayacak 
kadar çoktur. Bu hatalardan sadece bazı
larını ele aldığını belirten İbnü't-Thrave, 
Ebu Ali el-Farisl'nin ifadelerinin. verdiği 
örneklerin. vardığı sonuçların ve kullan
dığı terimierin yanlışlığı üzerinde dur
muş. bu arada onun bazı konuları iyi an-
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!attığını da belirterek objektif davrandı
ğını göstermek istemiştir. Ancak Ebu Ali 
el-Farisl'nin dönemin zor şartlarında ka
leme aldığı eserini eleştirirken İbnü't-Ta
rave'nin yapıcı olmaktan uzak olduğu gö
rülmektedir. Eser Hatim Salih ed-Damin 
( Beyrut 14 ı 6/1996, 2. bs ) ve Ayyad b. ld 
es-Sübeytl tarafından yayımlanmıştır (Ka
hire 1994; bk. ibnü't-Tarave [nşr. Ayyad b. 
Id es-Sübeytlj, neşredenin girişi, s. d-y). 

İbnü't-Tarave'nin diğer eserleri de şun
lardır: el-Mu]faddimô.t ilô. 'ilmi'l-Kitô.b 
ve J:ıalli'l-müşkilat 'ald tevali'I-ebvab 
( el-i{şa.f:ı'ta on dokuz yerde adı geçen eser, 
Kitabü Sfbeveyhi'deki meseleler ve müş
killerin konu sırasına göre çözümlenme
sine dairdir); Terşil].u'l-mu]ftedi(bir ön
ceki eserin muhtasarıdır); Reddü'ş-şô.rid 
ila 'il):ali'n-nô.şid (Zeccad'n in el-Cümel'iy
le ilgili bir eser olma lıdı r); Risale ii men'i 
istişnô.'i'l-keşir mine'l-]falil (ibnü't-Ta
rave eserin adını el-i{şafı'ta kaydetmekte
dir; bk. [nşr. Ayyad b. Id es-Sübeyt!J, s. 
ı 09); Risô.le flm d cerô. beyne h Cı ve bey
ne Ebi'I-lfasan İbni'l-Baziş n mes'ele 
nal].viyye; Ma]föle fi'l-ism ve'l-müsem
mô.. Aynı zamanda şair olan İbnü't-Tara
ve'nin şiirlerinden çok azı günümüze ka
dar gelebilmiştir. Müellif hakkında Mu
hammed İbrahim el-Benna Ebü'I-lfüse
yin İbnü't-Tarô.ve ve eşeruhu fi'n-nal].v 
(Kah i re 1400/1980), Ayyad Id es-Sübeytl 
İbnü't-Tarô.ve en-Nal].vf(SuOdiyye 1982) 
adlarıyla birer çalışma yapmışlardır. 
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