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yûbî melikleri arasýnda el deðiþtirdi. 590’da (1194) Eyyûbî Hükümdarý el-Melikü’lEfdal Ali’nin, 626’da (1229) el-Melikü’l-Kâmil Muhammed’in eline geçti. 638 (1241)
yýlýnda Eyyûbîler’in Dýmaþk kolu hükümdarý el-Melikü’s-Sâlih Ebü’l-Hayþ, rakipleri Eyyûbî Hükümdarý el-Melikü’s-Sâlih Eyyûb ve Kerek hâkimi el-Melikü’n-Nâsýr Dâvûd’a karþý kendisine yardým etmeleri karþýlýðýnda Taberiye’yi Haçlýlar’a teslim ettiyse de 645’te (1247) Mýsýr hâkimi el-Melikü’s-Sâlih Eyyûb’un Fahreddin Ýbn Hameveyh kumandasýnda gönderdiði ordu þehri geri almayý baþardý. Ancak þehir Haçlý
istilâsý sýrasýnda tahrip edildi ve önemini kaybetti, Aynicâlût Savaþý’ndan sonra
Memlük hâkimiyetine girdi (658/1260) ve
Safed nâibliðine baðlandý. Ýbn Battûta’nýn
kayýtlarýndan Taberiye’nin VIII. (XIV.) yüzyýlda da harabe halinde olduðu anlaþýlmaktadýr (er-Ri¼le, s. 62).
1517 yýlýnda diðer Filistin þehirleriyle birlikte Osmanlýlar’ýn eline geçen Taberiye
XVII. yüzyýlda Ma‘noðlu II. Fahreddin döneminde tekrar önem kazandý. XVIII. yüzyýl baþlarýnda Hicaz bölgesinden gelen Zeydân kabilesi buraya yerleþti. Daha sonra
bir karýþýklýk devri geçiren ve önemini kaybeden þehir 1730’da bedevî bir Arap olan
Sayda Valisi Zâhir el-Ömer ez-Zeydânî’ye
verildi. Zâhir þehri müstahkem hale getirdi ve güvenliði saðladý. Bir kale ve günümüzde mevcut olan ulucamiyi yaptýrdý.
Taberiye XVIII. yüzyýl sonlarýnda bir süre
Cezzâr Ahmed Paþa tarafýndan yönetildi.
1799’da Napolyon’un iþgaline uðrayan þehir XIX. yüzyýlda Akkâ’ya baðlandý. 1837
depreminde büyük zarar gördü. I. Dünya
Savaþý’nýn ardýndan Ýngiliz yönetimi altýna girdi. 1920’den itibaren bölgeye iskân
edilen yahudiler þehrin civarýnda yerleþim
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birimleri kurdular. 1934’te sel baskýnýna
uðrayan Taberiye yeniden inþa edildi. 1948
yýlýnda Araplar ile yahudiler arasýndaki çarpýþmalarda eski þehir harap oldu. Bu tarihten sonra Ýsrail yönetimi altýna giren
þehrin nüfusu 1961’de 20.000 kadarken
2007 verilerine göre 40.000 civarýna ulaþtý. Ünlü yahudi filozofu Ýbn Meymûn (Maimonides) vasiyeti üzerine Taberiye’ye defnedilmiþtir. 1843 tarihinde yenilenen Câmiu’l-cisr günümüzde müze olarak kullanýlmaktadýr. Taberiyeli âlimler Taberânî nisbesiyle anýlýr; bunlarýn en meþhuru muhaddis Süleyman b. Ahmed et-Taberânî’dir.
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Döneminde
Ýmâmiyye Þîasý’nýn
önde gelen müfessir, fakih
ve âlimlerinden.
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Büyük ihtimalle Taberistan’da, bazý rivayetlere göre ise Kâþân ve Ýsfahan arasýnda bir köy olup Arapça’ya Tabris þeklinde geçen Tefriþ’te doðdu. 467 (1075) veya 470’te (1077) dünyaya geldiðini belirten nakiller yanýnda doksan yaþýnda öldüðü þeklindeki rivayetler dikkate alýnarak
458 (1066) yýlýnda doðduðu kabul edilebilir. Meþhed’de uzun süre kaldýðýndan Meþhedî, ayrýca Radavî diye de bilinir. Sebzevârî’deki ikameti dolayýsýyla Sebzevârî olarak da anýlmakla birlikte en meþhur nisbesi Tabersî’dir, bu nisbe mutlak olarak
kullanýldýðýnda kendisi kastedilir. Ebü’l-Vefâ Abdülcebbâr b. Ali el-Mukrî er-Râzî, Ebû
Ali b. Þeyh et-Tûsî, Muvaffakuddin Hüseyin b. Feth el-Vâiz el-Bekrâbâdî, Ebû Tâlib
Muhammed b. Hüseyin el-Hüseynî ve Hasan b. Hüseyin b. Bâbeveyh el-Kummî gibi âlimlerin derslerine devam etti. Tahsilinden sonra bir süre Horasan’da hocalýk
yaptý. Baþta oðlu Radýyyüddin olmak üzere Reþîdüddin Ýbn Þehrâþûb et-Tabersî,
Müntecebüddin el-Kummî, Kutbüddin erRâvendî ve Burhâneddin Muhammed Ali
el-Kazvînî gibi öðrenciler yetiþtirdi. 523’te (1129) Meþhed’den ayrýlarak Sebzevâr’a
yerleþti ve eserlerinin çoðunu telif ettiði
ömrünün son yirmi beþ yýlýný burada geçirdi (A£yânü’þ-Þî£a, VIII, 400). 548 (1154)
yýlýnýn kurban bayramý gecesi Sebzevâr’da vefat eden Tabersî’nin naaþý Meþhed’e
nakledilerek Katlgâh diye bilinen yerde, diðer bir rivayete göre ise Ýmam Ali er-Rýzâ’nýn abdest alýp guslettiði yerde defnedildi.
Eserleri. Tabersî’nin tefsir alanýndaki çalýþmalarýnýn önem taþýdýðý kabul edilmekte, günümüz Þiî dünyasýnda müfessirliðiyle öne çýkmaktadýr. 1. Mecma£u’l-beyân*
li-£ulûmi’l-Æurßân (Mecma£u’l-beyân fî tefsîri’l-Æurßân). Eser üzerinde muhtelif ihtisar çalýþmalarý yapýlmýþ ve Farsça’ya tercüme edilmiþtir. 1852’den itibaren gerçekleþtirilen baskýlarý dýþýnda Ahmed Ârif
ez-Zeyn (Tahran 1322-1324), Muhammed
Emîn el-Âmilî (Beyrut 1377/1957), Seyyid
Hâþim er-Resûlî el-Mahallâtî (Kahire 1378/
1958; Tahran 1379/1339 hþ.), Seyyid Faz-
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lullah el-Yezdî et-Tabâtabâî ve Hâþim erResûlî (I-X, Beyrut 1406/1986) tarafýndan
neþredilmiþtir. 2. el-Kâfî eþ-þâfî min kitâbi’l-Keþþâf (et-Tefsîrü’l-vecîz, et-Tefsîrü’½-½a³¢r). Tabersî, Mecma£u’l-beyân’dan sonra Zemahþerî’nin el-Keþþâf’ýndaki edebî özellikleri bu çalýþmasýnda bir
araya getirmiþtir (EI 2 [Ýng.], X, 40). 3. Cevâmi£u‘l-câmi£ et-Tefsîrü’l-vasî¹. Müellifin, oðlu Hasan’ýn isteði üzerine yazdýðý, tefsirle ilgili çalýþmalarýnýn sonuncusu
olan bu eser, el-Keþþâf’tan alýp yazdýklarýna kendi tefsirinden bazý bölümlerin eklenmesiyle meydana gelmiþtir. Ýlk taþbaský
neþrinden (Tahran 1302, 1321) sonra Ebü’lKasým Gürcî (Gerecî ?) (I-II, Tahran 13471359 hþ.; Kum 1409/1367 hþ.) ve Âyetullah Kadî Tabâtabâî (Tebriz 1383) tarafýndan yayýmlanmýþtýr. 4. Ý£lâmü’l-verâ bia£lâmi’l-hüdâ. Ýspehbed Alâüddevle Ali b.
Þehriyâr b. Karin adýna Hz. Peygamber’in,
Fâtýma’nýn ve on iki imamýn faziletlerine
dair Þiî ve Sünnî kaynaklarýndan derlenen
bilgilere dayanýlarak kaleme alýnan bir eserdir. Çeþitli baskýlarý bulunan kitabýn ilk neþirlerinden biri Necef’te yapýlmýþ (1970),
ilmî neþri Ali Ekber el-Gaffârî’nin tashihleri ve dipnotlar ilâvesiyle gerçekleþtirilmiþ
(Beyrut 1399/1979), ayrýca bir komisyon
tarafýndan gözden geçirilerek yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1405/1985). 5. el-Âdâbü’ddîniyye li’l-Åizâneti’l-Mu£îniyye. Ahlâka dair olan eser, Ýsmâilî fedâilerince 521
(1127) yýlýnda öldürülen Horasan emîri ve
Sultan Sencer’in veziri Muînüddîn-i Kâþî’ye ithaf edilmiþ olup henüz neþredilmemiþtir (Âga Büzürg-i Tahrânî, I, 18). 6. elMüßtelef mine’l-muÅtelef beyne eßimmeti’s-selef. Þeyhüttâife Ebû Ca‘fer etTûsî’nin Mesâßilü’l-Åilâf adlý eserinin þerhidir (nþr. Mehdî er-Recâî, Meþhed 1410).
7. Tâcü’l-mevâlîd. Hz. Peygamber, Fâtýma ve imamlarla ilgili biyografik bir çalýþmadýr (Kum 1406/1985). 8. Ne¦rü’l-leßâlî.
Hz. Ali’nin sözlerinin alfabetik sýraya göre
düzenlenip kaydedildiði küçük bir risâledir (Musa O. A. Abdul, XV/2-3 [1971], s.
101). Tabersî’nin bunlarýn dýþýnda en-Nûrü’l-mübîn, Künûzü’n-necât, et-Temhîd
fi’l-u½ûl, Münyetü’z-zâhid, el-Fâßiš, el£Umde, Fe²âßilü’z-Zehrâß, Me£âricü’ssußâl, Øa¼îfetü’r-Rý²â ve el-Cevâhir fi’nna¼v gibi eserleri bulunmaktadýr.
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Yaratýlýþ, seciye,
bir varlýðýn aslî yapýsý,
maddî dünya anlamýnda
bir terim.
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Sözlükte “yaratmak, inþa etmek, biçim
vermek; mühürlemek” anlamlarýndaki tab‘
masdarýndan isim olan tabîat eski lugatlarda “yaratýlýþ, seciye, yaratýlýþtan gelen
aslî yapý” mânalarýnda kaydedilir (Lisânü’l£Arab, “tb.a” md.; Tâcü’l-£arûs, “tb.a” md.;
Cevherî, e½-Øý¼â¼, “tb.a” md.). Râgýb el-Ýsfahânî’ye göre tabiat, tab‘ýn “mühürlemek”
anlamýndan gelmekte olup yaratýlýþ veya
alýþkanlýklar yoluyla nefse nakþedilen temel yapýyý anlatýr; ancak yaratýlýþ için kullanýmý daha yaygýndýr (el-Müfredât, “tb.a”
md.). Terim olarak tabiat, bir varlýðý belirleyen özelliklerin tamamýný, hareket saðlayýcý güç diye kabul edilen etkeni, doðuþtan sahip olunan aslî yapýyý (fýtrat), bilimsel veya metafizik açýdan ele alýnan maddî dünyayý, hareketin ve onu takip eden
sükûnun ilkesini, kültür ve tekniðin etkisiyle deðiþikliðe uðramamýþ olan þeyi ve
nefsin ilk güçlerinden birini ifade eder.
“Bir varlýðýn aktif unsurlarýnýn ve temel
niteliklerinin toplamý” anlamýndaki mahiyet de tabiat mânasýna gelir. Öz (essence)
ve cevher (substance) terimleri de tabiatý
anlatýr. Ancak ayrý ayrý söz edildiðinde öz
ve cevher varlýðýn statik durumuna, tabiat ise içsel eðilimlerine ve dinamik yapýsýna iþaret eder.
Fizik çerçevesinde tabiat, maddî nesnelerin toplamýný veya hareketin ve onu ta-

kip eden sükûnun ana ilkesini göstermek
için kullanýlýr. Tabiat felsefesi ve tabiat bilimleri denildiðinde maddî cevherlerin kanunlarýný, özelliklerini, oluþ ve bozuluþ süreçlerini inceleyen çalýþmalar anlaþýlýr. Metafizik alanýnda tabiat organik bütünlük
gibi daha geniþ bir kapsama sahiptir. Bu
mânada tabiat Yunanca’daki “physis” (kendi doðal sonucunu yaratacak dinamizme
sahip maddî varlýk) terimine çok yakýndýr.
Physis ve bunun karþýlýðý tabiat kendi kendine hareket imkânýný yaratan bir tür nefse sahip olarak düþünülür. Bununla birlikte Allah’tan baþka bütün varlýklarýn mümkün varlýklar kategorisine dahil edilmesi
onlarý zorunlu varlýk olan Allah’a baðlý hale getirdiði için Ýslâm düþüncesindeki tabiat terimi physise göre farklýlýk arzeder.
Tabiat felsefesinde ortaya çýkan meseleler tabiatýn birliði düþüncesi etrafýnda
odaklanmaktadýr. Ýyonya filozoflarýnýn hepsi tabiat filozoflarýydý ve bütün varlýklarýn ilkesi olarak tesbit edebilecekleri temel
maddelerin peþindeydi. Bu dönemde hava, su, ateþ ve toprak (daha sonra Empedokles’in bunlara eklediði yeniden toplanma ve daðýlma özellikleri) sýrasýyla yahut hepsi birden varlýðýn ilkesi sayýlmýþtýr.
Günümüzde ise eter veya baþka maddeler ya da enerji bütün maddî varlýðýn ilkesi, ana dayanaðý diye kabul edilmektedir.
Bütün varlýklara kaynaklýk eden bu ana
madde konusundaki statik birliðin yanýnda dinamik birlik de araþtýrýlmaktadýr. Baþka bir deyiþle evrende meydana gelen bütün deðiþikliklerin arkasýnda tek bir ilke
aranmaktadýr. Tabiata metafizik bir temel
arandýðýnda yaratýcý Tanrý’nýn yaratýlan þeylerden ayrýlmasý felsefede gelenekleþmiþtir. Mekanizm, her þeyin salt olarak bir
cevherden diðerine doðru ilerleyip açýklanabileceðini kabul ederken teleolojik görüþler nihaî sebebe daha büyük önem verir ve farklý varlýklarýn son amaçlarýna odaklanýr. Bütün varlýklarý nihaî bir gayeye baðlamak ve her varlýðýn içine bir anlam yükleyerek onu bu hedefe ulaþacak þekilde yönlendirmek tabiatta monoteizmin egemen
olduðu anlamýna gelir.
Ýlk Yunan düþünürlerinde tabiat materyalist deðil hylozoist (maddenin canlýlýðý)
yahut animist bir yorumla anlaþýlýyordu ve
þekillendirici fonksiyon “nous”a (akýl) yahut rasyonel prensibe veriliyordu. Bunun
ardýndan Demokritos, Epikuros, Lucretius
gibi atomcular tarafýndan saf atomculuk
geliþtirilmiþ, her þeyin ruha sahip olduðu
ve ruhun ince atomlar tarafýndan meydana getirildiði iddia edilerek bütünüyle
maddeye indirgenen bir tabiat görüþü be325

