TABAK…TÜ’þ-ÞÂFÝÝYYETÝ’l-KÜBRÂ

mezhebin ortaya çýkýþýndan beri Þâfiîler’in
hâkimiyetinde bulunduðunu, kazâ ve hitabet görevlerine hep Þâfiî âlimlerinin getirildiðini, Mekke ve Medine’de de kazâ,
hitabet ve imâmetin Þâfiîler’e ait olduðunu, Fars bölgesinde çoðunluðun Þâfiî, Yemen bölgesinde halkýn çoðunluðunun Þâfiî, az bir kýsmýnýn Zeydî olduðunu, Azerbaycan ve ötesindeki 100 kadar þehirle doðunun diðer pek çok þehrinde de Þâfiîler’in
yaþadýðýný belirtir. Bu arada Cengiz Han’ýn
istilâsýna ve Doðu Ýslâm dünyasýnda yaptýðý tahribata yer verir (I, 328-342). Sübkî
eserinde Þâfiî’nin biyografisine ayrý bölüm
tahsis etmediðini, zira onun hakkýndaki
bilgilerin ancak birkaç cilde sýðabileceðini,
esasen kendisinden önce bu konuda müstakil eserler telif edildiðini söyler.
Eserde 1419 Þâfiî âliminin biyografisi ele
alýnmýþ, III. (IX.) yüzyýl içinde vefat eden
ulemâya iki, geri kalan her yüzyýldaki ulemâya birer tabaka ayýrmýþtýr. 200-299
(816-912) yýllarý arasýnda ölenlerden Ýmam
Þâfiî’ye yetiþip ondan bir þekilde ilim nakledenler birinci tabakayý, ona yetiþemediði halde ilmî birikimini elde eden ve ilmî
yaklaþýmýný benimseyenler ikinci tabakayý oluþturmaktadýr. Kýrk beþ biyografinin
yer aldýðý ilk tabakada Ahmed b. Hanbel
ile Þâfiî’nin Irak ve Mýsýr dönemi talebeleri
öne çýkmaktadýr. Üçüncü tabaka 300-399
(913-1009), dördüncü tabaka 400-499
(1010-1106), beþinci tabaka 500-599 (11071203), altýncý tabaka 600-699 (1204-1300)
arasýnda ve yedinci tabaka 700 (1301) yýlýndan sonra vefat eden ulemâya ait biyografileri içermektedir. Her tabakada âlimler önce isimleri Ahmed ve Muhammed
olanlar, ardýndan geri kalan isimler alfabetik sýralanmýþtýr. Bu sýralamada künye,
lakap veya nisbe esas alýnmamýþtýr. Son
tabaka, müellifin içinde bulunduðu dönemi yansýtmasý bakýmýndan ayrý bir öneme
sahiptir. Eserde bilgi azlýðý yüzünden çok
kýsa olan biyografiler yanýnda çok geniþ
tutulanlarý da vardýr. Meselâ Gazzâlî ile
müellifin babasý Takýyyüddin es-Sübkî’nin
biyografilerinden her biri 200 sayfa civarýndadýr.
Biyografilerde önce kiþi adý, baba ve dede adlarý, künye, lakap ve nisbeler, -varsadoðum tarihi ve yeri belirtilir. Daha sonra
hocalarý, bunlardan aldýðý dersler, yaþadýðý
veya tanýk olduðu olaylar, görevleri, eserleri, yetiþtirdiði talebeler, þiirlerinden seçmeler, ilginç görüþleri, nükteleri, dönemindeki ulemâ ile münazaralarý, seyahatleri,
yöneticilerle münasebetleri, rivayet ettiði
hadisler, vefat tarihi ve defnedildiði yer
hakkýnda bilgi verilir. Söz konusu kiþi mez304

hep çevrelerinde tanýnan biriyse meþhur
eserlerinden deðil pek bilinmeyen çalýþmalarýndan veya baþkalarýna ait kitaplarda ona atfen yer alan kurallardan (fevâid)
söz edilir; ilginç meseleleri yahut tuhaf
vecihleri derlenip aktarýlmaya çalýþýlýr. Ancak bu kiþi fazla tanýnan biri olmayýp telifatý da azsa yine ona ait birtakým menkýbeler bulunmaya çalýþýlýr. Fýkha dair ilginç
bir düþüncesi veya özelliði tesbit edilememiþse baþka bir alanla ilgili bilgi arayýþýna
giriþilir. Eser fýkhýn girift ve zor meselelerinden bunalmýþ talebenin þevkini arttýrýcý
hikâye, menkýbe ve þiirlerle bezenmiþtir.
Bu yönüyle eser fýkýh, fýkýh usulü, hadis,
tasavvuf, tefsir, dil gibi pek çok ilim dalýný kapsayan zengin bir kaynak niteliðindedir. Sübkî’nin Eþ‘arî anlayýþýný benimseyen
Þâfiî fakihlerine özel ilgi göstermesi eseri
kelâm tarihi açýsýndan da önemli kýlmýþtýr. Bu arada babasýna ait eser ve notlardan olabildiðince yararlandýðý anlaþýlmaktadýr. Gerek kendi aile kütüphanesinden
gerekse dolaþtýðý yerlerdeki kütüphanelerden faydalanan müellif yer yer bu eserlerin isimlerini zikredip içerikleri hakkýnda
bilgi vermektedir. Bu tür kitâbiyat bilgileri, Moðol istilâsý yüzünden ciddi bir kýrýlmaya uðrayan Ýslâm dünyasýnýn müteakip
devrine ait eserlere de ýþýk tutmaktadýr.
Kitabýný uzun bir liste oluþturan kaynaklardan yararlanarak hazýrlayan Sübkî, Baðdat ve çevresiyle ilgili þahsiyetlerin biyografileri için Hatîb el-Baðdâdî’nin TârîÅu
Ba³dâd’ý ve Abdülkerîm es-Sem‘ânî’nin
bu esere yazdýðý zeyli, Ýbnü’d-Dübeysî’nin
bu zeyle yazdýðý ¬eylü TârîÅi Medîneti’sselâm Ba³dâd’ý, Ýbnü’n-Neccâr’ýn ¬eylü
TârîÅi Ba³dâd’ý baþta olmak üzere pek
çok eserden faydalanmýþtýr. Nîþâbur bölgesi Þâfiîler’ini yazarken Hâkim en-Nîsâbûrî’nin TârîÅu Nîsâbûr’undan istifade
ettiðini belirtmiþ, Abdülgafir el-Fârisî’nin
bu esere yazdýðý zeyle ulaþamadýðýný, Abdülgafir’den yaptýðý alýntýlarý Ebü’l-Kasým
Ýbn Asâkir’in et-Tebyîn’i ve Ýbrâhim b.
Muhammed es-Sarîfînî’nin MünteÅabü’×¬eyl’inden aktardýðýný kaydetmiþtir.

tý 754 (1353), büyük tabakatý 766 (1365)
yýlýnda tamamlanmýþ olmasý da bunu göstermektedir (M. Sâdýk Hüseyin, s. 20-21;
ayrýca bk. Ýmtiyâz Ali Han Arþî, II/1 [1961],
s. 129, 131). Çeþitli kütüphanelerde pek
çok nüshasý bulunan ªabašåtü’þ-Þâfi£iyyeti’l-kübrâ’nýn muhtelif neþirleri yapýlmýþtýr (I-VI, Kahire 1324, 1348, 1964; nþr.
Abdülfettâh M. el-Hulv – Mahmûd M. etTanâhî, I-X, Kahire 1383-96/1964-76, 1413/
1992). Hulv ve Tanâhî’nin ana metni dipnotlarla zenginleþtirip yer yer orta ve küçük versiyonlara paralel bilgilere atýflarda
bulunmalarý eserin deðerini arttýrmaktadýr. ªabašåtü’þ-Þâfi£iyyeti’½-½u³râ (Âtýf
Efendi Ktp., nr. 1907; Chester Beatty Library, nr. 3780; Medine Ârif Hikmet Ktp.,
nr. 136) ve ªabašåtü’þ-Þâfi£iyyeti’l-vüs¹â (TSMK, III. Ahmed, nr. 480, Revan Köþkü, nr. 1589; Kastamonu Ýl Halk Ktp., nr.
2915; Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 867/
1, 868/2, 869/3; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1479) henüz basýlmamýþtýr (diðer
nüshalar için bk. Selâhaddin el-Müneccid,
s. 200-202).

Sübkî’nin ayrýca biri “suðrâ”, diðeri “vustâ” olmak üzere ayný ismi taþýyan iki eseri
daha vardýr. Müellifin bu üç tabakat eserini hangi sýrayla yazdýðý konusunda iki
farklý yorum yapýlmýþtýr. Bunlardan biri önce kübrâyý, ardýndan iki kademeli bir ihtisarla vustâ ve suðrâyý yazdýðý, ikinci yorum
bu sürecin tersine iþlediði yönündedir; müellif önce suðrâyý yazmýþ, bunu geliþtirerek vustâyý, onu geliþtirerek kübrâyý meydana getirmiþ, bu süreçte pek çok bilgiyi
ayýklama ihtiyacý duymuþtur. Orta tabaka-

Tabakatü’þ-þuarâ alanýnda bilinen sistematik ilk eser Ýbn Sellâm el-Cumahî’nin (ö.
231/846 [?]) ªabašåtü fu¼ûli’þ-þu£arâß
adlý kitabýdýr. Eserin mukaddimesinde Ýbn
Sellâm þairleri Câhiliyyûn, Ýslâmiyyûn ve
muhadramûn olmak üzere üç kýsýmda ele
alýr; ayrýca bu tabakalarý þiirlerin kalitesine
göre alt bölümlere ayýrýr. Ebû Temmâm
da Fu¼ûlü’þ-þu£arâß adlý eserinde þairleri Câhiliyyûn, muhadramûn ve Ýslâmiyyûn
gruplarý altýnda ele alýr. Bu konuda ilk eserlerden olan Asmaî’nin (ö. 216/831), Fu¼û-
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Þairleri yaþadýklarý dönemlere,
þiirlerinin kalitesine
ve diðer özelliklerine göre
gruplandýrarak anlatan telif türü.

™

TABAK…TÜ’þ-ÞUARÂ

letü’þ-þu£arâßý ise bir risâleden ibarettir.
Bazý edebiyat tarihçileri Câhiliye þairlerini
þiirlerinin kalitesine göre dörde ayýrýrlar.
Bunlardan birincisi “þair hýnzîz”dir ki “kaliteli þiir yazan ve rivayet eden” demektir.
Ýkincisi hýnzîz gibi kaliteli þiiri olan, ancak
þiir rivayet etmeyen “þair müflik”tir. Üçüncüsü kötünün bir derece üstünde olan “þair”dir. Dördüncüsü þiirinin hiçbir özelliði bulunmayan “þu‘rûr”dur. Bir kýsým edebiyat
tarihçileri de “þair müflik, þair mutbik, þuvey‘ir, þu‘rûr” þeklinde bir sýnýflandýrma
yapar (Zeydân, s. 67). Ebû Zeyd el-Kureþî, Cemheretü eþ£âri’l-£Arab’ýnda þairleri meþhur kasidelerine göre yedi tabakada ele alýr ve her tabakada yedi þair olmak üzere toplam kýrk dokuz þaire yer
verir. Birincisi Ýmruülkays, Züheyr b. Ebû
Sülmâ, Nâbiga ez-Zübyânî, Meymûn b.
Kays el-A‘þâ, Lebîd b. Rebîa, Amr b. Külsûm, Tarafe b. Abd ve Antere’nin yer aldýðý “ashâbü’l-muallakat”; ikincisi Abîd b.
Ebras, Antere, Adî b. Zeyd, Biþr b. Ebû Hâzim, Ümeyye b. Ebü’s-Salt, Hýdâþ b. Züheyr, Nemir b. Tevleb’in oluþturduðu “ashâbü’l-mücemherât”; üçüncüsü Müseyyeb b. Ales, Murakkýþ el-Asgar, Mütelemmis, Urve b. Verd, Mühelhil b. Rebîa, Düreyd b. Sýmme, Mütenahhil b. Uveymir elHüzelî’nin (el-Yeþkürî [?]) bulunduðu “ashâbü’l-müntekayât”; dördüncüsü Hassân
b. Sâbit, Abdullah b. Revâha, Mâlik b. Aclân, Kays b. Hatîm, Uhayha b. Cülâh, Amr
b. Ýmruülkays, Ebû Kays b. Eslet’in teþkil
ettiði “ashâbü’l-müzehhebât”; beþincisi
Ebû Züeyb el-Hüzelî, Muhammed b. Kâ‘b
el-Ganevî, A‘þâ Bâhile, Alkame Zûceden
el-Himyerî, Ebû Zübeyd et-Tâî, Mütemmim b. Nüveyre, Mâlik b. Reyb’in oluþturduðu “ashâbü’l-merâsî”; altýncýsý Nâbiga
el-Ca‘dî, Kâ‘b b. Züheyr, Kutâmî, Hutay’e,
Þemmâh b. Dýrâr, Amr b. Ahmer, Temîm
b. Mukbil’in yer aldýðý “ashâbü’l-meþûbât”;
yedincisi Ferezdak, Cerîr b. Atýyye, Ahtal,
Râî en-Nümeyrî, Zürrümme, Kümeyt elEsedî ve Týrýmmâh’ýn bulunduðu “ashâbü’l-mülhamât”týr. Abdülkadir el-Baðdâdî ƒizânetü’l-edeb’inde þairleri dört kýsma ayýrýr. Bunlar, Ýmruülkays ve A‘þâ gibi
Câhiliye döneminde yaþayan þairlerin oluþturduðu Câhiliyyûn; Lebîd b. Rebîa ve Hassân b. Sâbit gibi sanat hayatlarýnýn bir kýsmýný Câhiliye döneminde, bir kýsmýný Ýslâmiyet’in geliþinden sonra sürdüren þairlerin yer aldýðý muhadramûn; Cerîr b. Atýyye ve Ferezdak gibi Ýslâmiyet’in ilk þairleri
olup sadrü’l-Ýslâm ve Emevîler dönemini
idrak etmiþ þairlerin bulunduðu Ýslâmiyyûn; Beþþâr b. Bürd, Ebû Nüvâs, Müslim

b. Velîd gibi Ýslâmî þairlerden sonra yaþamýþ kiþileri kapsayan muhdesûndur (müvelledûn). Ýlk üç gruptaki þairler “kudemâ” diye anýlýr. Ýlk iki gruba giren þairlerin
dillerinin fasih olduðu ve þiirleriyle istiþhâd edilebileceði hususunda ittifak vardýr. Üçüncü grubu meydana getiren þairlerin þiirleri ihtiyatla delil olarak kullanýlýrken Beþþâr ve Ebû Nüvâs gibileri içine alan
dördüncü tabaka ile baþlayan ve günümüze kadar gelen þairlerin þiirleriyle istiþhâda umumiyetle izin verilmemiþtir.
Çeþitli kategorilere göre þairleri gruplandýrarak ele alan diðer eserlerin baþlýcalarý þunlardýr: 1. Ýbn Kuteybe, eþ-Þi£r ve’þþu£arâß. Giriþ mahiyetinde þiirin türlerinden, kuruluþu ve i‘rabýndaki kusurlardan
söz ettikten sonra en eskisinden baþlayarak þairlerin kýsa biyografisinden, ahbâr
ve anekdotlarýndan bahseder ve þiirlerinden örnekler verir. 2. Ýbn Ebû Tâhir, Kitâbü’þ-Þu£arâß ve Belâ³atü’n-nisâß. Erkek
ve kadýn þairlerin biyografileriyle þiirlerinden örneklere yer vermiþtir. 3. Ebû Abdullah Ýbnü’l-Cerrâh, el-Varaša fî aÅbâri’þ-þu£arâß. Çoðu baþka kaynaklarda bulunmayan altmýþtan fazla þairin hayatýný
anlatmýþ ve þiirlerinden örnekler zikretmiþtir. Ýbnü’l-Cerrâh, Men sümmiye mine’þ-þu£arâßi £Amren fi’l-Câhiliyye ve’lÝslâm adlý eserinde Amr isimli 206 þairi
Câhiliyyûn, Ýslamiyyûn, Ümeviyyûn ve Abbâsiyyûn þeklinde gruplandýrmýþtýr. 4. Ýbnü’l-Mu‘tez, ªabašåtü’þ-þu£arâßi’l-mu¼de¦în. Abbâsî halife, vezir, emîr ve kumandanlarýný metheden þairleri vefat yýllarýna göre sýralamýþtýr. 5. Hârûn b. Ali Ýbnü’l-Müneccim, el-Bâri£ fî aÅbâri’þ-þu£arâßi’l-müvelledîn. Þairleri yetiþtikleri bölgelere göre tasnif eden ilk eser olmalýdýr
(krþ. DÝA, XXI, 155). Çünkü onun zeyli olan
Seâlibî’nin Yetîmetü’d-dehr’i þairleri bu
þekilde gruplandýrmýþtýr. Bâharzî’nin Yetîmetü’d-dehr’e zeyil olarak yazdýðý Dümyetü’l-ša½r, onun zeyli Dellâlülkütüb Sa‘d
b. Ali el-Hazîrî’nin Zînetü’t-dehr fî £u½rati ehli’l-£a½r’ý, Dümyetü’l-ša½r’ýn bir diðer zeyli olan Ýmâdüddin el-Ýsfahânî’nin
ƒarîdetü’l-ša½r’ý da ayný yöntemle yazýlmýþtýr. 6. Ýbn Bessâm eþ-Þenterînî, e×-¬aÅîre fî me¼âsini ehli’l-Cezîre. Bu eserde de Endülüs ve Maðrib þairleri bölgelere göre ele alýnmýþtýr. 7. Hafâcî, Rey¼ânetü’l-elibbâ. Çaðdaþý olan veya az önce yaþamýþ olan edip ve þairleri, onun zeyli mahiyetinde Muhammed Emîn el-Muhibbî’nin Nef¼atü’r-Rey¼âne’si, bunun zeyli Ýbn
Ma‘sûm’un Sülâfetü’l-£a½r’ý da çaðdaþ þairleri bölgelerine göre sýnýflandýrmýþtýr. 8.

Osman b. Rebîa, ªabašåtü’þ-þu£arâß bi’lEndelüs. 9. Ümeyye b. Abdülazîz, el-¥adîša fî þu£arâßi’l-Endelüs. 10. Ýbn Dihye,
el-Mu¹rib fî eþ£âri ehli’l-Maðrib. 11. Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb, el-Ketîbetü’l-kâmine. 12. Muhammed b. Ýbrâhim, ed-Dürer ve’l-³urer fî þu£arâßi’l-Endelüs. 13.
Yahyâ b. Ali Ýbnü’l-Müneccim, el-Bâhir fî
aÅbâri þu£arâßi muÅaŠrameyi’d-devleteyn. Emevî ve Abbâsî þairlerini gruplandýrarak incelemiþtir. 14. Ebû Bekir es-Sûlî,
AÅbârü’þ-þu£arâßi’l-mu¼de¦în. 15. Merzübânî, Mu£cemü’þ-þu£arâß ve Eþ£ârü’nnisâß. 16. Yâkut el-Hamevî, Mu£cemü’lüdebâß. Sûlî, Merzübânî ve Hamevî edip
ve þairleri alfabetik sýraya göre ele almýþtýr.
Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî el-E³ånî’sinde
Emevîler’le Abbâsîler’in ilk devirlerinde yaþayan þairlerin hayatýna, ahbâr ve anekdotlarýna, bestelenen þiirleriyle diðer þiirlerine dair zengin malzeme sunar. Hasan
b. Biþr el-Âmidî el-Müßtelif ve’l-muÅtelif’inde isim, lakap ve künyeleri birbirine
benzeyen þairleri ele alýr. Ýbnü’l-Kýftî elMu¼ammedûn mine’þ-þu£arâß ve eþ£âruhüm adlý eserinde Muhammed adlý 328
þaire yer verir. Ýbnü’þ-Þa‘‘âr £Uš†dü’l-cümân fî þu£arâßi hâ×e’z-zamân’ýnda çaðdaþý olan 100’den fazla þairin, þiir söyleyen
devlet adamý ve âlimin biyografileriyle þiirlerinden örnekler kaydeder. Ýbnü’l-Ebbâr,
Tu¼fetü’l-šådim’inde V-VI. (XI-XII.) yüzyýllarda yaþamýþ 100 erkek ve dört kadýn
þaire, el-¥ulletü’s-siyerâß adlý eserinde
I. (VII.) yüzyýldan VII. (XIII.) yüzyýla kadar
hükümdar, vezir, kâtip ve âlimlerden 217
kiþinin þiirlerine yer verir. Ýbn Saîd el-Maðribî, el-øu½ûnü’l-yâni£â fî me¼âsini
þu£arâßi’l-mißeti’s-sâbi£a adlý eserinde
çaðdaþý þairleri zikreder. Eyyûbîler’in Hama Meliki el-Melikü’l-Mansûr’un Kitâbü
ªabašåti’þ-þu£arâßý hacimli bir eser olup
zamanýmýza ulaþan IX. cildinde IV-VI. (XXII.) yüzyýllarda Irak, Suriye, Mýsýr, Mâverâünnehir ve Endülüs’te yaþayan þairlerin
sultanlar, emîrler, vezirler, kadýlar ve kâtipler sýralamasýyla kýsa biyografileri ve þiirlerinden seçmeler zikredilir. Süyûtî, Nüzhetü’l-cülesâß fî eþ£âri’n-nisâß adlý eserinde Irak ve Maðrib’den kýrk müvelled
kadýn þairin biyografisiyle þiirlerinden örneklere yer verir.
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Ýbnü’l-Mu‘tezz’in
(ö. 296/908)
þair biyografilerine dair eseri.

™

Bir günlük Abbâsî Halifesi Abdullah b.
Muhammed el-Mu‘tez-Billâh’ýn daha çok
ªabašåtü’þ-þu£arâß (ªabašåtü’þ-þu£arâßi’lmu¼de¦în) adýyla bilinen eseri Abbâsî halifelerini, vezir, emîr ve kumandanlarýný metheden þairlerin biyografisi hakkýndadýr. Abbas Ýkbâl-i Âþtiyânî tarafýndan týpkýbasýmý yapýlan nüshanýn adý ªabašåtü’þ-þu£arâß fî med¼i’l-Åulefâß ve’l-vüzerâß þeklinde geçmektedir. Hamza el-Ýsfahânî esere el-ÝÅtiyâr min þi£ri’l-mu¼de¦în adýný
vermiþtir. Kitabýn mukaddimesinde adý ªabašåtü’þ-þu£arâßi’l-mütekellimîn mine’lüdebâßi’l-mütešaddimîn olarak zikredilmektedir (ªabašåtü’þ-þu£arâß, nþr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc, neþredenin giriþi, s.
18). Ancak mukaddimenin Ýbnü’l-Mu‘tez
tarafýndan yazýlmayýp sonradan eklendiði
görüþü hâkimdir (a.g.e., nþr. Abbas Ýkbâl,
neþredenin giriþi, s. XIV-XV). Eserde yeni
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þairler (muhdesûn / müvelledûn) diye anýlan
Abbâsî þairleri vefat yýllarýna göre ele alýnmýþ, Abbâsîler’in kuruluþundan (132/750)
Ýbnü’l-Mu‘tezz’in ölümüne kadar bir buçuk asrý aþan dönemde yaþayan þairlerin
biyografileri yanýnda þiirlerinden örneklere yer verilmiþtir. Þairlerin özellikle kaynaklarda çok fazla geçmeyen þiirlerinin
kaydedildiði eserde (Þevký Riyâz Ahmed,
s. 95) diðer þiir antolojilerinde nâdiren rastlanan 1500’den fazla beyit rivayet edilmiþtir. Bu da eserin Arap edebiyatý açýsýndan
deðerini arttýrmaktadýr. ªabašåtü’þ-þu£arâßda Beþþâr b. Bürd ile baþlayýp kadýn þair Fazl ile sona eren 121 erkek ve altý kadýn
þairin yaný sýra hâþiyesinde yer alan beþ þairle birlikte (Ýbn Herme, Hâlid el-Kannâs,
Ýnân, Seken ve Âiþe el-Osmâniyye) toplam
132 þairin biyografisi bulunur. Ýki yerde
geçen Amr el-Kýsâfî’nin biyografisi Abbas
Ýkbâl’e göre (s. XIII) tekrardýr, Abdüssettâr Ahmed Ferrâc’e göre ise (s. 16) bunlar
iki ayrý þahýstýr. Eserinde þairlere yer yer
eleþtiriler yönelten Ýbnü’l-Mu‘tez, Arap þiirinde en hacimli divana sahip olan Ýbnü’rRûmî’den baþka Yahyâ b. Ziyâd el-Hârisî
ve Dîkülcin gibi dönemin yirmiden fazla
þairine yer vermemiþtir (ªabašåtü’þ-þu£arâß, nþr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc, neþredenin giriþi, s. 10). Ýbnü’r-Rûmî’yi babasýna hicviye yazdýðý için kitabýna almadýðý
nakledilir. Eserde bulunmayan bu þairlere Ýbnü’l-Cerrâh el-Varaša’sýndan Ýbnü’nNedîm el-Fihrist’inde ve Merzübânî Mu£cemü’þ-þu£ârâß adlý eserinde yirmiden fazla þair eklemiþtir. Ýbn Hafâce’ye göre Ýbnü’lMu‘tez kitabýný 280 (893) yýlýndan önce,
Abbas Ýkbâl’e göre ise 293-296 (906-908)
yýllarý arasýnda yazmýþtýr (ªabašåtü’þ-þu£arâß, neþredenin giriþi, s. XVII).
Müellif eserinde faydalandýðý kaynaklara iþaret etmemiþtir. Ancak Abbas Ýkbâl,
Ýbn Kuteybe’nin eþ-Þi£r ve’þ-þu£arâßsý gibi eserlerden yararlandýðýný ileri sürmektedir. Kitabýn yazma nüshalarýnýn yaygýn
olmamasýný da müellifin meþhur bir þair
kabul edilmesi sebebiyle þiirlerinin nesirlerini gölgede býrakmasýna baðlamaktadýr
(a.g.e., neþredenin giriþi, s. XVII). Eserin
týpkýbasýmý, 1285’te (1868) Mehdî b. Ali
Naký et-Tebrîzî’nin istinsah ettiði nüsha
esas alýnarak Abbas Ýkbâl tarafýndan Ýngilizce bir mukaddime ve incelemeyle birlikte Elias John W. Gibb hâtýra dizisinde
gerçekleþtirilmiþ (London 1939), buna bir
indeks eklenmiþtir. Eseri Arap dünyasýnda önce Abdüssettâr Ahmed Ferrâc (Kahire 1375/1956 [?], Dârü’l-maârif, 1981) daha sonra Ömer Fârûk et-Tabbâ‘ (Beyrut

1419/1998) neþretmiþtir. ªabašåtü’þ-þu£arâß, Þerefeddin Ýbnü’l-Müstevfî tarafýndan bazý eklemeler ve çýkarmalarla birlikte MuÅta½aru ªabašåti’þ-þu£arâß adýyla
yeniden düzenlenmiþtir (DÝA, XXI, 162). Abbas Ýkbâl ile Abdüssettâr Ahmed Ferrâc
neþirlerinde bu muhtasardan yararlanýlmýþtýr. Ferrâc, neþrinin sonuna muhtasardaki ziyadeleri ve farklarý eklemiþ (s. 429463), ayrýca eserin kendisinde ve muhtasarýnda bulunmayan bazý bilgileri el-E³ånî ve Me£âhidü’t-tan½î½’ten alarak kaydetmiþtir (s. 463-464).
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el-Mîzân adlý tefsiriyle tanýnan
Þiî müellifi ve felsefeci.
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29 Zilhicce 1321’de (17 Mart 1904) Tebriz yakýnlarýndaki Þâdâbâd (Þâdegân) köyünde doðdu. Ýçinden âlimlerin yetiþtiði
Tabâtabâî ailesine mensup olup babasýnýn
dedesi Ali Asgar þeyhülislâm unvanýna sahipti. Allâme unvanýyla þöhret bulan Tabâtabâî, sülâlesinde Azerbaycan Kadýlkudâtý Mirza Muhammed Ali gibi þahsiyetlerin
bulunmasýndan dolayý Kadî unvanýyla, doðum yerine nisbetle Tebrîzî ve soyunun
hem Hz. Hasan’a hem Hüseyin’e dayanmasýndan ötürü Hasenî ve Hüseynî nisbeleriyle de anýlýr. Beþ yaþýnda annesini,
dokuz yaþýnda iken babasýný kaybetti. Ýlk
eðitimini Tebriz’de aldý. 1925’te Necef’e
giderek Muhammed Hüseyin Ýsfahânî ve
Muhammed Hüseyin Nâînî gibi hocalar-

