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Sahâbeyi
müslüman olarak gören

ve müslüman olarak
ölen ikinci nesli ifade eden terim.

˜ ™

Sözlükte “bir kimsenin yolundan gitmek,
onu izlemek” anlamýndaki teba‘ kökünden
türeyen tâbi‘in (bir kimseye uyan, onu izle-
yen) çoðulu olan tâbiîn (tâbiûn) kelimesi-
nin terim anlamý hakkýnda farklý görüþler
ileri sürülmüþtür. Hâkim en-Nîsâbûrî tâ-
biîni “sahâbeyle görüþüp konuþan, onlardan
dini ve sünenleri öðrenen kiþiler” olarak ta-
nýmlarsa da sahâbeden semâý olmayýp on-
larý sadece görenleri de tâbiînden saymak-
tadýr (Ma£rifetü £ulûmi’l-¼adî¦, s. 42, 45).
Sahâbeden sonraki bütün tabakalarda yer
alan râviler için hadisi duyduklarý sýrada
mümeyyiz ve zâbýt olma þartýndan söz
eden Hatîb el-Baðdâdî tâbiîyi, “bir sahâ-
bînin yanýnda bulunup ona talebelik eden
kimse” diye tarif etmektedir (el-Kifâye, s.
22, 52). Ýbn Hibbân ise bir kimsenin tâbiî
sayýlabilmesi için sahâbî ile görüþtüðü za-
man ondan duyduðunu anlayabilecek yaþ-
ta olmasý gerektiðini söylemektedir. Bu
sebeple o bazý sahâbîleri çocuk yaþta gö-
ren Halef b. Halîfe gibi kiþileri tâbiînden
saymamýþtýr. Fakat yerleþik kabule göre
bir kimsenin tâbiînden sayýlmasý için sa-
hâbî ile görüþmesi yeterlidir (Ýbnü’s-Salâh,
s. 302; Nevevî, II, 607; Ýbn Hacer, s. 110-
111). Tâbiîn kelimesi ilk defa, “Tâbiînin en
hayýrlýsý Üveys’tir” anlamýndaki hadiste Hz.
Peygamber tarafýndan kullanýlmýþtýr (Müs-
lim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 224). Resûl-i Ek-
rem’den rivayet edilen bazý hadislerde sa-
hâbenin ardýndan gelenlerin onlardan son-
raki en hayýrlý nesil olduðu ifade edilmek-
teyse de (meselâ bk. Buhârî, “Feçâ,ilü as-
hâbi’n-nebî”, 1; Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâ-
be”, 210-216) bu rivayetlerde tâbiîn lafzý
geçmemektedir. Âlimlerin çoðunluðu, tâ-
biîn adýnýn Kur’ân-ý Kerîm’de geçen “ve’lle-
zîne’t-tebeûhüm” (onlarýn yolunu samimiyet-
le izleyenler) ibaresinden (et-Tevbe 9/100)
kaynaklandýðýný söylemektedir. Fakat âyet-
lerin baðlamý, bu ibarenin ilk müslüman-
lardan sonra Ýslâm’ý kabul eden sahâbîle-
re iþaret ettiðini göstermektedir. Ayrýca
bu lafzýn tâbiîn nesline olduðu gibi kýya-
mete kadar gelecek bütün müslümanlarý
kapsadýðý da belirtilmiþtir. Tâbiînden Ýkri-
me el-Berberî ise Kur’an’daki “ve âharîne
minhüm” (onlardan olan baþkalarý) ibaresini
(el-Cum‘a 62/3) tâbiîn diye yorumlamýþtýr
(Kurtubî, XVIII, 93).

Âlimler tâbiîni çeþitli tabakalara ayýr-
mýþtýr. Müslim’e ait olan en sade tasnife
göre sahâbenin büyükleriyle sohbet eden
ve rivayetlerinin çoðunu onlardan alanla-
ra “kibâr-ý tâbiîn”, sahâbe yanýnda tâbiîn-
den de hadis rivayet edenlere “evsât-ý tâ-
biîn”, az sayýda sahâbe ile karþýlaþýp riva-
yetlerinin çoðunu diðer tâbiîlerden alan-
lara “sýgar-ý tâbiîn” denir. Ýbn Sa‘d tâbiîni
önce beldelere göre tasnif etmiþ, her bel-
deyi de tarih sýrasýna göre tabakalara ayýr-
mýþtýr. Hadis usulü literatüründe en çok
karþýlaþýlan tasnif ise Hâkim en-Nîsâbûrî’-
nin on beþ tabakalý sýnýflandýrmasýdýr. Bu
tasnifin, çoðunluðu muhadramûndan olu-
þan birinci tabakasýnda Saîd b. Müseyyeb,
Kays b. Ebû Hâzim, Ebû Osman en-Neh-
dî, Kays b. Ubâde, Ebû Vâil Þakýk b. Sele-
me, Ebû Recâ el-Utâridî gibi aþere-i mü-
beþþere ile görüþen kimseler yer almak-
tadýr. Fakat Hâkim’in bu tabakada andýðý
bazý isimler aþere-i mübeþþere ile görüþ-
memiþ, hatta bazýlarý onlarýn vefatýndan
sonra dünyaya gelmiþtir. Ýkinci tabakada
Esved b. Yezîd, Alkame b. Kays, Mesrûk
b. Ecda‘, Ebû Seleme b. Abdurrahman,
Hârice b. Zeyd; üçüncü tabakada Þa‘bî,
Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe, Kadî Þü-
reyh b. Hâris ve akranlarý bulunmaktadýr.
Ayrýca muhadramûn, Hz. Peygamber dev-
rinde doðup ondan semâý olmayan çocuk-
lar, herhangi bir sahâbîden semâý olmayan
Ýbrâhim b. Süveyd en-Nehaî gibi kiþiler, sa-
hâbeden bazýlarý ile görüþtükleri halde te-
beu’t-tâbiînden sayýlanlar tâbiînin baþka
tabakalarýný teþkil etmekte, kendi þehirle-
rinde en son vefat eden sahâbîleri gören-
ler ise on beþinci tabakada yer almakta-
dýr (Ma£rifetü £ulûmi’l-¼adî¦, s. 44-46). Re-
sûl-i Ekrem devrinde müslüman oldukla-
rý halde onu göremedikleri için “muhad-
ram” denilen Esved b. Yezîd en-Nehaî, Ebû
Osman en-Nehdî, Alkame b. Kays, Kays b.
Ebû Hâzim, Mesrûk b. Ecda‘, Üveys el-Ka-
ranî (Veysel Karanî), Kadî Þüreyh gibi kiþiler
tâbiînin büyüklerinden sayýlmýþtýr.

Tâbiîn döneminin baþlangýcý ve sonuy-
la ilgili tartýþmalar izâfîdir. Teoride tâbiîn
devri Resûlullah’ýn vefat ettiði gün baþla-
makla birlikte gerçekte bu neslin aðýrlýklý
olarak yaþadýðý dönem olan 65-135 (684-
752) yýllarý arasýdýr. 150 (767) yýlý civarýnda
tebeu’t-tâbiîn devrinin baþladýðýnýn belirtil-
mesi (Sehâvî, III, 351), ayrýca 140’tan (757)
sonra vefat edenlerin tâbiînden sayýlma-
yacaðý yönünde görüþlerin bulunmasý yu-
karýdaki tarihlendirmeyle uyuþmaktadýr.
Bazý kaynaklarda, son sahâbî kabul edilen
Ebü’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile’nin 110 (728)
yýlýndaki vefatýndan hareketle tâbiîn taba-

raladýðý bu ezelî prensipler fikrini Pisagor,
Empedokles ve Demokrit gibi Sokrat ön-
cesi tabiat filozoflarýndan aldýðý ve kendi
düþüncesini bu görüþler üzerine kurduðu
konusunda ciddi eleþtiriler vardýr (Bîrûnî,
s. 243). Bununla birlikte Râzî’nin felsefe-
sinin kaynaklarýný sadece söz konusu ta-
biat filozoflarýyla sýnýrlandýrmak doðru de-
ðildir; bu kaynaklara ruh ve heyûlâ konu-
sunda Eflâtun’un ve diðer metafizik kav-
ramlarda Maniheizm ve Mecûsîlik unsur-
larýnýn eklenmesi mümkündür (Walzer,
s. 29). Klasik kaynaklarda Râzî’nin tabiat
olaylarýnýn yorumu üzerine otuz iki eser
kaleme aldýðý söylenirse de bunlar günü-
müze ulaþmamýþtýr. Otobiyografisi niteli-
ðindeki es-Sîretü’l-felsefiyye’de tabiat
bilimleri ve metafizik alanýnda telif ettiði
birçok eseri zikrederken özellikle “sem‘u’l-
kiyân” adýný verdiði tabiat bilimine giriþle
ilgili olarak zaman, mekân, dehr, boþluk
gibi fizik kavramlarýna dair risâleler; evre-
nin þekli, gök cisimlerinin dairesel hare-
ketlerinin sebepleri gibi doðrudan tabiat
felsefesini konu alan eserler yazdýðýný zik-
reder (es-Sîretü’l-felsefiyye, s. 108-109). Ýs-
lâm felsefesinde tabiatçý filozoflar dehrî-
lerden farklý þekilde bir yaratýcýnýn varlý-
ðýný inkâr etmezler, Bâtýnîler’den ayrý ola-
rak da doðru bilgiye ulaþmada akýl ve de-
ney dýþýnda mistik bir kaynaða baþvur-
mazlar. Dolayýsýyla bu filozoflarýn hedefi
tabiata dayalý bir metafizik kurmaktýr. On-
lar için aslolan varlýðý açýklamada deney
ve tümevarým yöntemlerinin kullanýlma-
sýdýr. Her ne kadar kâinatý yaratan Allah’ýn
varlýðýný kabul etseler de nübüvveti ve dini
kabule yanaþmamýþlardýr.
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larýyla mezcederek Ýslâmî ilimlerin geliþ-
mesinde rol oynamýþtýr.

Bu dönemde ilmî faaliyetler özellikle Hi-
caz, Irak ve Suriye’de yoðunlaþmýþtýr. Hi-
caz’da Medine ve Mekke, Irak’ta Basra ve
Kûfe önemli merkezlerdi. Sahâbe devrin-
de belirginleþmeye baþlayan Hicaz-Irak ayý-
rýmý tâbiîn döneminin sonuna gelindiðin-
de artýk ehl-i hadis-ehl-i re’y þeklinde bi-
liniyordu. Medine’de hicrî birinci yüzyýlýn
sonlarýnda “fukahâ-i seb‘a” adýyla anýlan
yedi âlim tâbiîn neslinin en önemli isim-
leriydi. Bu devrin baþlarýnda Kûfe’de Al-
kame b. Kays, Mesrûk b. Ecda‘, Esved b.
Yezîd, Kadî Þüreyh gibi þahsiyetler bulun-
makla birlikte bunlarýn bütün bilgilerine
sahip olan Nehaî ile Þa‘bî, Kûfeli tâbiîn-
den ilk akla gelen âlimlerdi. Mekke’de Atâ
b. Ebû Rebâh, Tâvûs b. Keysân; Basra’da
Hasan-ý Basrî, Muhammed b. Sîrîn, Katâ-
de b. Diâme; Dýmaþk’ta Mekhûl b. Ebû
Müslim öne çýkan isimlerdi. Tâbiîn içinde
zühd ve takvâlarýyla tanýnan sekiz kiþi (Âmir
b. Abdullah, Üveys el-Karanî, Herîm b. Hayyân,
Rebî‘ b. Huseym, Ebû Müslim el-Havlânî, Es-
ved b. Yezîd, Mesrûk b. Ecda‘ ve Hasan-ý Basrî)
hakkýnda kendisi de ayný nesilden olan Al-
kame b. Mersed’den gelen rivayetler müs-
takil bir eserde toplanmýþtýr (bk. bibl.).

Tâbiîn Ýslâmî ilimlerin teþekkülünde en
önemli rolü oynayan nesillerdendir. Birçok
tâbiîn âliminin görüþleri sonraki yüzyýllar
boyunca referans kabul edilmiþtir. Meselâ
rivayet tefsirinin önemli bir örneði olan Ýbn
Ebû Hâtim’in Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm’in-
de yaklaþýk 16.283 isnaddan 11.829’u tâ-
biîne ve sonraki âlimlere dayanmaktadýr.
Sahâbe arasýnda tefsir bilgisiyle meþhur
olan Abdullah b. Abbas’ýn yetiþtirdiði ta-
lebelerin önde gelenlerinden Saîd b. Cü-
beyr, Mücâhid b. Cebr ve Ýkrime el-Berbe-
rî daha çok tefsir alanýnda tanýnmýþtýr. Ay-
rýca Katâde b. Diâme, Alkame b. Kays, Mes-
rûk b. Ecda‘, Hasan-ý Basrî, Atâ b. Ebû Re-
bâh ve Süddî gibi isimler de tefsirle ilgi-
lenmiþtir. Bunlardan bazýlarý hocalarýndan
duyduklarýný aktarmakla kalmamýþ, müs-
takil tefsir çalýþmalarý da yapmýþtýr. Ehl-i
kitap’tan Kâ‘b el-Ahbâr ve Vehb b. Müneb-
bih gibi bazý kimselerin Ýslâm’a girmesi-
ne baðlý olarak Ýsrâiliyat’ýn yaygýn biçim-
de kullanýlmaya baþlanmasý, gayba dair yo-
rumlar yapýlmasý, belirli fýrkalara mensu-
biyetten kaynaklanan düþüncelerin ve fark-
lý kültürlerden gelen etkilerin yorumlara
aksetmesi tâbiîn tefsirini sahâbe tefsirin-
den ayýran özelliklerdir. Ayrýca bu dönem-
de tefsir biçim deðiþtirmiþ, basit ihtiyaç-
larý gözeten soru-cevap yahut kýsa açýkla-
malar þeklindeki yaklaþým yerini Kur’an’ýn

tamamýný tefsir etmeyi hedefleyen anla-
yýþa býrakmýþtýr.

Bu devrin baþlarýnda hadis rivayeti ge-
nelde sözlü olarak devam etmekteydi. Fa-
kat ezberden rivayeti gerekli görüp hadis-
lerin yazýlmasýna karþý çýkanlar zamanla
azýnlýkta kalmýþ ve etkilerini yitirmiþtir.
Hadislerin Kur’an’la karýþma ihtimalinin
bulunmadýðý bu dönemde hocalarýn þah-
sî görüþlerinin hadislerden ayýrt edileme-
yeceði endiþesi ortaya çýkmýþ, ancak hem
yazýnýn giderek geliþmesi hem de hadisle-
rin her geçen gün çok daha fazla kiþi ta-
rafýndan bilinir hale gelmesi bu tür endi-
þelere yer býrakmamýþtýr. Tâbiîn dönemi-
nin ayýrt edici unsurlarýndan biri de isnad
sisteminin ve ricâl tenkidinin yaygýnlýk ka-
zanmasýdýr. Ýsnad uygulamasýnýn baþlan-
gýcý için bir tarih belirtmek güçtür. Fakat
tâbiîn âlimleri, sahâbe döneminde ilk ör-
nekleri görülen isnad uygulamasýnýn teo-
rik temellerini oluþturma yolunda en önem-
li adýmý attýklarý gibi rivayetleri isnadla bir-
likte aktarmaya gayret etmiþlerdir. Yine
de tâbiîn devrinin baþlarýnda hadislerin
sonraki dönemler kadar sistemli ve katý
bir isnad kullanýmýnýn bulunduðunu söy-
lemek mümkün deðildir. Bu devirde mür-
sel rivayetlerin fazlalýðý isnadýn henüz her
yönüyle sistematik hale gelmediðini gös-
termektedir. Öte yandan hadis rivayetin-
de tamamý âdil kabul edilen sahâbe nes-
liyle sonraki nesiller arasýnda fark göze-
tildiði için tâbiîne mensup kiþiler cerh ve
ta‘dîle tâbi tutulmuþtur. Tâbiîn neslinde,
ilk ricâl tenkitçilerinden sayýlan Ýbn Sîrîn’in
yaptýðý gibi rivayetin kimden alýndýðýna dik-
kat edilmesi gerektiðini söyleyen birçok
âlim yetiþmiþtir.

Hocalarýn hâfýzasýnda veya yazýlý metin-
lerinde daðýnýk halde bulunan hadislerin
derlenmesine de (tedvîn) bu dönemde
baþlanmýþ ve bu faaliyet âdeta tâbiînle
özdeþleþmiþtir. Tâbiîn devrinde hadis uy-
duranlarýn çoðalmasý yanýnda ileri gelen
sahâbe ve tâbiînin vefatý üzerine Emevî
Halifesi Ömer b. Abdülazîz, Medine Valisi
Ebû Bekir Muhammed b. Amr b. Hazm’a
gönderdiði bir mektupla tedvîn faaliyeti-
nin baþlatýlmasýný emretmiþtir. Tedvînin
kapsamý baþta tartýþma konusu olmuþ,
Ömer b. Abdülazîz bazý rivayetlere göre
sadece Hz. Peygamber’e ait hadislerin top-
lanmasýný istemiþ, bazý rivayetlere göre ise
sahâbe kavillerinin de yazýlmasýný emret-
miþtir. Sadece Resûl-i Ekrem’den gelen ri-
vayetleri toplayanlarýn yaný sýra Ýbn Þihâb
ez-Zührî gibi adý tedvînle özdeþleþenler
sahâbe kavillerini ve tâbiîn görüþlerini de
derlemiþtir. Zührî’nin tercihinin doðruluðu

kasýnýn bu tarihten sonra baþlatýlmasý ve
onu gören son tâbiî sayýlan Halef b. Halî-
fe’nin ölüm tarihine (180/796) kadar sür-
dürülmesindeki amaç 110 yýlýna kadar sa-
hâbe, 180 yýlýna kadar tâbiîn rivayetinin
devam ettiðini göstermektir.

En faziletli tâbiînin kim olduðu husu-
sunda genellikle Ahmed b. Hanbel’in Saîd
b. Müseyyeb’i Alkame b. Kays ve Esved
b. Yezîd’e tercih ettiðine dair rivayetler
kaydedilmekle birlikte her beldenin âlim-
leri kendi beldelerindeki bir tâbiîyi diðer-
lerinden üstün saymýþtýr. Meselâ Medine-
liler’e göre Saîd b. Müseyyeb, Kûfeliler’e
göre Üveys el-Karanî, Basralýlar’a göre Ha-
san-ý Basrî, Mekkeliler’e göre Atâ b. Ebû
Rebâh en faziletli tâbiîdir. Hz. Peygamber,
“Tâbiînin en hayýrlýsý Üveys’tir” dediði hal-
de gerek Ahmed b. Hanbel’in gerekse di-
ðerlerinin yaptýðý farklý tercih ilimde veya
baþka bir ölçütte üstünlüðün dikkate alýn-
dýðýný düþündürmektedir. Tâbiîn neslinde
öne çýkan kadýn âlimlerin en meþhurlarý
Hafsa bint Sîrîn, Amre bint Abdurrahman,
Âiþe bint Talha b. Ubeydullah ve Ümmü’d-
Derdâ el-Vassâbiyye’dir. Ömer b. Abdüla-
zîz’in Ebû Bekir b. Hazm’a gönderdiði, ha-
dislerin tedvin edilmesine dair emirde ri-
vayetleri derlenecek kiþiler arasýnda Am-
re bint Abdurrahman da anýlmaktadýr.

Tâbiîn nesli daha çok Emevîler döne-
minde yaþamýþtýr. Tâbiîn âlimleri, bu de-
virde bazý olaylar yüzünden idarecilere kar-
þý tavýr aldýklarý gibi yine siyasî sebepler-
le ortaya çýkan problemleri ve bunlarýn top-
lumsal sonuçlarýný dinî ve ilmî açýdan tar-
týþmýþlar; toplumu iç savaþa sürükleyecek
isyanlardan kaçýnmakla birlikte yöneticile-
rin tasarruflarýný eleþtirmek suretiyle fik-
rî mücadelelerini sürdürmüþlerdir. Bu dö-
nemde yoðun biçimde tartýþýlmaya baþ-
lanan konularýn baþýnda iç savaþlardaki
ölüm vak‘alarýna baðlý olarak büyük günah
(kebîre) ve kader meseleleri yer alýyordu.
Teorik temelli bu tartýþmalarda Hasan-ý
Basrî gibi bazý isimler ön plana çýkmakla
beraber Emevîler’e karþý fiilen mücadele
eden ve sonuçta dönemin idarecileri tara-
fýndan öldürülen Saîd b. Cübeyr gibi þah-
siyetler de bulunmaktaydý. Tâbiîn devrin-
de Ýslâm coðrafyasýnýn sýnýrlarý Mâverâün-
nehir’den Ýspanya’ya kadar ulaþmýþ, Arap
olmayan unsurlar arasýnda hýzlý bir Ýslâm-
laþma faaliyeti baþlamýþtýr. Fethedilen böl-
gelerin Ýslâmlaþmasýnda buralara devlet
tarafýndan eðitici olarak gönderilen tâbi-
în âlimlerinin büyük katkýsý olmuþ, bu sa-
yede kendilerine mevâlî denilen yeni bir
unsur ortaya çýkmýþtýr. Ýslâm’a giren bu ki-
þiler, kendi kültür birikimlerini yeni inanç-
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½a¼î¼a’sýdýr. Kaynaklarda tâbiîn âlimleri-
nin fýkýh alanýnda telif ettikleri eserlerden
söz edilmesine raðmen günümüze sadece
Zeyd b. Ali’nin el-Mecmû£ fi’l-fýšh’ý ulaþ-
mýþtýr.

Tâbiîn hakkýnda yüksek lisans ve dokto-
ra tezleri hazýrlanmýþtýr. Mübârek b. Seyf
b. Mehdî el-Hacerî’nin et-Tâbi£ûne’¦-¦i-
šåt el-mütekellem fî semâ£ihim mine’½-
½a¼âbe mimmen lehüm rivâyetün £an-
hüm fi’l-Kütübi’s-Sitte (elif-ze), (Medine
1411, el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye), Ali Akay’ýn
Tabiûn Döneminde Tefsir Hareketleri
(1996, Harran Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü) ve Mustafa Macit Karagö-
zoðlu’nun Maktû Hadis ve Delil Deðe-
ri (2007, ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ad-
lý yüksek lisans çalýþmalarýyla Abdüþþâfî
Ali Câbir’in ƒa½âßi½ü’l-fýšhi’l-Ýslâmî fî
£ahdi’t-tâbi£în (Kahire 1975, Câmiatü’l-Ez-
her), Mübârek b. Seyf b. Mehdî el-Hâcerî’-
nin et-Tâbi£ûne’¦-¦išåt el-mütekellem
fî semâ£ihim mine’½-½a¼âbe mimmen
lehüm rivâyetün £anhüm fi’l-kütübi’s-
sitte (sin-£ayn) (Medine 1415/1994, Câ-
miatü’l-Ýslâmiyye), Yusuf Suiçmez’in Ha-
diste Ref’ Problemi (Mevkuf ve Maktû
Hadislerin Resulullah’a Ýzâfesi) (2005, AÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Arif Ulu’-
nun, Tâbiûnun Sünnet Anlayýþý (2006,
AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlý dokto-
ra tezleri bunlardan bazýlarýdýr.
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Meþþâî gelenekte
tabiat ilimleri alanýna giren konularý

ve bunlara dair eserleri
ifade eden bir terim.

˜ ™

Ýlk ve Ortaçað ilim ve felsefesinde, du-
yularla algýlanan organik ve inorganik var-
lýklar alanýnda meydana gelen her çeþit
oluþ ve bozuluþun (kevn ve fesad), deði-
þen ve deðiþime uðramayan (hareket ve
sükûn) varlýklarýn ilke ve özelliklerinin ne-
lerden ibaret olduðunu gözleme dayana-
rak araþtýran ilimler el-ulûmü’t-tabîiyye ve
kýsaca et-tabîiyyât diye anýlmaktadýr. Ýs-
lâm filozof ve bilginlerinin ilimler tasnifiy-
le ilgili eserlerinde tabiat ilimlerinin sekiz
ilimden meydana geldiði görülmektedir.
Bu durum, Aristo’nun tabiat ilimleri alanýn-
da yazdýklarýný mantýk külliyatýndaki gibi
sekiz sayýsýyla sýnýrlama ve bu geleneðe
baðlý kalma düþüncesinden kaynaklanmak-
tadýr. Filozofun bu alanda yazdýklarý sayý-
ca daha çok olmakla birlikte Ya‘kub b. Ýs-
hak el-Kindî, Fârâbî ve Ýbn Sînâ gibi Meþ-
þâîler, yaptýklarý tasniflerde sekiz sayýsýný
aþmamak için bazan iki eseri (ilmi) bir baþ-
lýk altýnda vermiþlerdir. Hatta ayný filozo-
fun farklý eserlerinde yer alan tasnifler-
deki eser adlarýnda bu farklýlýðý görmek
mümkündür (Kaya, s. 128-131). Meþþâî
gelenekte felsefe ve ilimlerin en olgun ve
sistematik eseri sayýlan Ýbn Sînâ’nýn eþ-
Þifâß külliyatýnýn tabiat ilimlerine ayrýlan
ve e¹-ªabî£iyyât baþlýðý altýnda yer alan
söz konusu sekiz ilmi içeren eserler þöyle
sýralanmýþtýr: es-Semâ£ü’¹-¹abî£î (fizik),
es-Semâß ve’l-£âlem (gök ve yeryüzü), el-
Kevn ve’l-fesâd (oluþ ve bozuluþ), el-Ef£âl
ve’l-infi£âlât (etkiler ve edilginler), el-Ma£â-
din ve’l-â¦ârü’l-£ulviyye (madenler ve me-
teoroloji), en-Nefs (psikoloji), en-Nebât (bit-
kiler), el-¥ayevân (hayvanlar-canlýlar). Se-
kiz ilmin dýþýnda týp, veterinerlik, avcýlýk,
çiftçilik, firâset, rüya tabiri, astroloji, si-
hir, týlsým, simya ve kimya gibi bilgi þube-
leri ise tabîiyyâtýn alt dallarý sayýlmakta ve
bunlar da kendi içlerinde çeþitli dallara
ayrýlmaktadýr (Sýddîk Hasan Han, I, 65).
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kýsa bir süre sonra anlaþýlmýþ, Resûlullah’ýn
hadisleri sahâbe kavilleri ve tâbiîn fetva-
larýyla birlikte toplanmaya baþlanmýþtýr.

Tâbiîn nesli fýkýh ilminin geliþiminde çok
önemli rol oynamýþ, fýkýh bu devirden iti-
baren müstakil bir ilim dalý olarak teþek-
kül sürecine girmiþtir. Hulefâ-yi Râþidîn
döneminde sosyal hayatla yakýndan iliþki-
li olup pratik karakter arzeden fýkýh tâbiîn
devrinde giderek nazarî bir mahiyet ka-
zanmýþtýr. Abdülmelik b. Mervân ve Ömer
b. Abdülazîz dýþýndaki Emevî halifelerinin
dinî ve fýkhî meselelere karþý ilgisiz tavýr-
larý fýkhýn ferdî gayretlerle ve hoca-talebe
iliþkisi içinde ekolleþerek geliþmesine yol
açmýþtýr. Bu dönemde fýkhýn öðrencilere
okutulmasý, fetvalarýn ilim meclislerinde
tartýþýlmasý ve farklý görüþlerin ortaya çýk-
masý, fýkýh ilminin gündelik hayattan gi-
derek uzaklaþýp nazarî bir ilim haline gel-
mesinin baþlýca tezahürleri arasýnda yer
alýr. Tâbiîn görüþlerinin bolca görüldüðü
ilk döneme ait fýkýh kitaplarýnda tâbiîn fet-
vasýnýn sahâbe kavline tercih edildiði du-
rumlara çokça rastlanýr. Tâbiîn âlimlerinin
verdikleri hükümlerde bulunduklarý böl-
genin bir dereceye kadar etkisi olmuþsa
da bunlarda sahâbe tabakasýndaki hoca-
larýnýn etkisi büyüktür. Ayrýca siyasal ve
sosyal ortam, dile hâkimiyet ve etnik du-
rum da âlimlerin dinî konulara yaklaþýmý-
ný, meseleleri kavrayýþlarýný ve yorumla-
malarýný etkileyen unsurlardýr. Yine tâbiîn
devri kelâm ilminin temellerinin atýldýðý
bir dönem olmuþ, bu devirde revaçta olan
tartýþma konularýyla ilgili tavýrlar Mu‘tezi-
le, Havâric, Mürcie, Kaderiyye, Cehmiyye
gibi fýrkalarýn zuhuruna tesir etmiþtir. Tâ-
biîn âlimleri kýraat ilmi açýsýndan da önemli
olup meþhur yedi kýraat imamýndan Mek-
keli Ebû Ma‘bed Ýbn Kesîr, Kûfeli Âsým b.
Behdele ve Dýmaþklý Ýbn Âmir bu nesil-
dendir.

Ýslâm tarihinde yazýlan ilk eserler siyer
ve megazî alanýna aittir. Tâbiîn neslinden
Urve b. Zübeyr de bu sahanýn ilk müelli-
fidir. Onu Þa‘bî, Ýbn Þihâb ez-Zührî ve Ýbn
Ýshak takip etmiþtir. Tefsir alanýnda ilk
eserin Halife Abdülmelik b. Mervân’ýn is-
teði üzerine Saîd b. Cübeyr tarafýndan 80
(699) yýlýndan önce kaleme alýndýðý belir-
tilmektedir. Ayrýca tâbiînden Mücâhid b.
Cebr, Ýkrime el-Berberî, Hasan-ý Basrî ve
Atâ b. Ebû Rebâh’ýn tefsirlerinin olduðu
zikredilmekle birlikte bugün Hasan-ý Basrî
ve Mücâhid b. Cebr’e nisbet edilerek ba-
sýlan tefsirlerin onlara aidiyeti ihtilâflýdýr.
Bu dönemde hadis sahasýnda yazýlan eser-
lerden günümüze ulaþan en eski örnek
Hemmâm b. Münebbih’in e½-Øa¼îfetü’½-


