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TABERÎ, Ebü’t-Tayyib

Eserleri. 1. Þer¼u MuÅta½ari’l-Müze-
nî. Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin zikrettiði bu
eser (ªabašåtü’l-fušahâß, s. 128) Taberî’-
nin Þâfiî fýkhýna olan geniþ vukufunu gös-
termekte, klasik mezhep literatüründe
kendisine sýkça atýf yapýlmaktadýr. Ýbn Ka-
dî Þühbe, et-Ta£lîš adýyla verdiði bu ese-
rin yaklaþýk on cilt olduðunu, Ebû Ýshak eþ-
Þîrâzî’nin el-Mühe××eb’ini yazarken en
çok hocasýnýn bu eserinden faydalandýðýný
söyler (ªabašåt, I, 207, 221). Topkapý Sa-
rayý Müzesi Kütüphanesi’nde et-Ta£lîša-
tü’l-kübrâ fi’l-fürû£i’þ-Þâfi£iyye ismiyle
kaydedilen eser (Karatay, II, 637), Hidîviy-
ye Kütüphanesi (bugün Dârü’l-kütübi’l-
Mýsriyye) kayýtlarýnda Þer¼u MuÅta½a-
ri’l-Müzenî diye geçmekte (Fihristü’l-Kü-
tübÅâneti’l-ƒidîviyye, III, 239), Sezgin ta-
rafýndan da bu adla gösterilmektedir (bk.
bibl.). Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphane-
si’nde on yedi ciltlik takýmýn II, VII, XI, XV.
ciltleri (III. Ahmed, nr. 850, 858’de sadece
ilk iki cilt mevcuttur), Hidîviyye Kütüpha-
nesi’nde ise on bir ciltlik takýmýn ilk cildi
eksiktir. Bu þerh, Medine Ýslâm Üniversite-
si’nde et-Ta£lîšatü’l-kübrâ fi’l-fürû£ adýy-
la on dört araþtýrmacý tarafýndan yüksek
lisans ve doktora tezi olarak neþre hazýr-
lanmýþtýr (1419-1425/1999-2004). 2. Rav-
²atü’l-müntehâ fî mevlidi’l-Ýmâmi’þ-
Þâfi£î (AÜ DTCF Ktp., Ýsmail Saib Sencer,
nr. 3101). MuÅta½ar fî mevlidi’þ-Þâfi£î
adýyla da bilinen eserin sonlarýnda bazý
Þâfiî fakihlerine ait biyografilere yer veril-
miþ olup bu yapýsýyla mezhebin tabakata
dair ilk eserlerinden biri sayýlabilir (Þîrâzî,
neþredenin giriþi, s. 23). Þîrâzî muhteme-
len hocasýna ait bu esere muttali olmuþ
ve onu geliþtirip kendi ªabašåtü’l-fuša-
hâßsýný oluþturmuþtur. 3. Man¾ûme fi’l-
fýšh. Yetmiþ sekiz beyitten oluþmaktadýr
(Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Umumi, nr. 3778,
Mecâmî‘, nr. 41). 4. er-Red £alâ men yu-
¼ibbü’s-semâ£ (nþr. Mecdî Fethî es-Sey-
yid, Tanta 1410/1990). Nüshalarýnda eser
Kitâb fî semâ£i’l-³ýnâß, Cevâb fi’s-se-
mâ£ ve’l-³ýnâß adlarýyla da geçer (Süley-
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 22; DMBÝ, V,
653). Taberî’nin kaynaklarda Þer¼u Fürû£i
Ýbni’l-¥addâd, el-Mücerred fi’l-me×-
heb (Nevevî el-Mecmû£da bu esere atýfta
bulunmuþtur), el-Minhâc fi’l-Åilâfiyyât,
Þer¼u’l-Kifâye fi’l-u½ûl adlý eserleri de
zikredilmektedir.
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Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd
el-Âmülî et-Taberî el-Baðdâdî

(ö. 310/923)

Câmi£u’l-beyân
ve Târîpu’l-ümem ve’l-mülûk adlý

eserleriyle tanýnan müfessir, tarihçi,
muhaddis ve fakih.
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224 yýlý sonunda veya 225 yýlý baþýnda
(839) Taberistan’ýn merkezi Âmül’de doð-
du; Âmülî, Taberî ve daha sonra Baðdat’a
yerleþtiði için Baðdâdî nisbeleriyle anýlýr.
Hiç evlenmeyen Taberî’ye bazý Ýslâm ülke-
lerinde doðan çocuklara isimleri yanýnda
künye de verilmesi geleneðine uyularak
Ebû Ca‘fer künyesi verilmiþ ve bu künye
ile meþhur olmuþtur. Çiftçilikle uðraþan ba-
basý, oðluyla ilgili rüyasýnýn büyüyünce âlim
olarak dinini savunacaðý þeklindeki yoru-
mundan dolayý onun yetiþmesi için büyük
çaba sarfetmiþ ve kendisine ciddi gelir ge-
tirecek arazi býrakmýþtýr. Taberî, ilk öðre-
nimine memleketi Âmül’de Kur’ân-ý Ke-
rîm’i ezberleyerek ve ardýndan hadis yaza-
rak baþladý. Ýlim tahsili için beþ yýl kadar
sürecek ilk seyahatini on iki yaþýnda iken
Rey’e yaptý; orada Ýbn Humeyd er-Râzî’-
den çok sayýda hadis aldý ve tefsir okudu.
Müsennâ b. Ýbrâhim el-Âmülî’den hadis ve
bazý Ýsrâiliyat haberlerini, Ebû Mukatil’den
Hanefî fýkhýný öðrendi. Ahmed b. Hammâd
ed-Dûlâbî’den, tarihini yazarken çok fay-
dalandýðý Ýbn Ýshak’ýn Kitâbü’l-Mübte-
deßinin (Sîretü Ýbn Ýs¼âš) Seleme b. Mu-

de Þâfiî mezhebinin otoritesi haline geldi
ve Irak Þâfiî fukahasý ondan mezhep fýk-
hýný öðrenip sonraki kuþaklara aktardý. Ta-
lebeleri arasýnda Hatîb el-Baðdâdî, Ebû
Ýshak eþ-Þîrâzî, Ýbnü’s-Sabbâð, Ýbn Mâkû-
lâ, Ebû Ma‘þer et-Taberî ve Ebû Nasr Mu-
hammed b. Muhammed el-Ukberî gibi
âlimler anýlýr. Kendisine on yýl kadar tale-
belik yapan gözde öðrencisi Ebû Ýshak eþ-
Þîrâzî’yi önce kendi ders halkasýnda, 430
(1039) yýlýndan itibaren baþka bir mescid-
de fýkýh okutmakla görevlendirdi. Baðdat’-
ta Bâbüttâk kadýlýðýna getirildi. Hanefî ka-
dýsý Hüseyin b. Ali es-Saymerî’nin vefatýy-
la (436/1045) boþalan Kerh kadýlýðý da ken-
disine verildi, ölünceye kadar bu görevi sür-
dürdü. 19 Rebîülevvel 450 (16 Mayýs 1058)
tarihinde vefat etti ve ertesi gün Bâbü-
harb Mezarlýðý’na defnedildi.

Taberî “ashâbü’l-vücûh”tan olup mezhep
içinde önemli bir konuma sahiptir. Neve-
vî, Þâfiî fakihleri içinde üslûbu ondan da-
ha güzel olan birini görmediðini belirtir (el-
Mecmû£, I, 509). Fýkýh yanýnda usul, cedel
ve hilâf konularýnda da iyi bir donanýma sa-
hipti. Diðer mezhep ileri gelenleriyle yap-
týðý ilmî münazaralarda kendi mezhebini
baþarýyla temsil etmiþtir. Tâceddin es-Süb-
kî, Taberî’nin biri Hanefîler’in Belh fuka-
hasýndan Ebü’l-Hasan et-Tâlekanî, diðeri
dönemin Baðdat Hanefî otoritesi kabul edi-
len Kudûrî ile girdiði iki münazarayý nak-
leder (ªabašåt, IV, 245-252). Þîrâzî hocasý
Taberî’yi gördüðü en nitelikli âlim diye ni-
teler. Ýleri yaþýna raðmen zihnî melekele-
rinde herhangi bir bozukluk meydana gel-
mediðini, son yýllarýna kadar ilmî faaliyet-
lerini sürdürdüðünü ve fetva verdiðini kay-
deder. Ebü’l-Vefâ Ýbn Akýl de Taberî’yi gör-
me ve kendisiyle sohbet etme þerefine
nâil olduðunu, fakat bunun tedrîs ve mü-
nazarayý býrakmasýndan sonraki bir döne-
me rastladýðýný söyler (Ýbn Receb, I, 142-
143). Þiire de yatkýn olan Taberî daha öð-
renciliði yýllarýnda bu yeteneðini kanýtla-
mýþtýr. Dînever’de fýkýh tahsil ettiði hoca-
sý Ebü’l-Kasým Ýbnü’l-Kecc’in meclisinde
hocasýnýn ders arkadaþý þair Ýbn Bâbek’e
karþý uzunca bir kaside okumuþtur. Tabe-
rî’nin biyografisine oldukça geniþ bir yer
ayýran Sübkî bu kasidenin yaný sýra ona
ait diðer þiirlerden de örnekler verir. Ebû
Ýshak eþ-Þîrâzî gibi Þâfiî mezhebinin Irak
çizgisinde yetiþmiþ fakihlerin eserlerinde
mutlak olarak geçen “Kadî”dan maksat
Ebü’t-Tayyib et-Taberî, Ýmâmü’l-Haremeyn
el-Cüveynî gibi mezhebin Horasan çizgisin-
de yetiþmiþ âlimlerinin eserlerinde “Kadî”
ile kastedilen ise Ebû Ali el-Merverrûzî’-
dir.
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hallede yerleþti. Tefsirini yazdýktan sonra
290 (903) yýlýnda þehrin batý tarafýndaki
Þemmâsiye’ye taþýndý. Babasýnýn býraktýðý
araziden gelen para ile geçindi. Abbâsî Ve-
ziri Ebü’l-Hasan Ýbn Hâkan’ýn teklif ettiði
kadýlýk ve Dîvân-ý Mezâlim reisliði dahil hiç-
bir görevi kabul etmedi. Sadece aylýk 10
dinar karþýlýðýnda bu vezirin çocuklarýnýn
eðitim iþini üstüne aldý. Diðer Abbâsî Ve-
ziri Abbas b. Hasan el-Cercerâî’nin talebiy-
le La¹îfü’l-šavl adlý fýkýh kitabýný telif et-
ti, ancak vezirin gönderdiði 1000 dinarý
da almadý (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XIV,
270). Abbâsî Halifesi Müktefî-Billâh’ýn ar-
zusu üzerine vakýfla ilgili bir risâle kaleme
aldýðý sýrada halifenin verdiði hediyeyi de
kabul etmeyince kendisine hediyeyi kabul
etmesi veya bir isteðinin yerine getirilme-
sinin þart olduðu söylenince cuma günleri
maksûreden soru sorulmasýnýn halife ta-
rafýndan yasaklanmasýný istedi ve bu iste-
ði yerine getirildi.

Ömrünün sonuna kadar tasnif ve telif-
le meþgul olan Taberî birçok talebe yetiþ-
tirdi; onlara eserlerini takrir edip yazdýr-
dý; ilim meclislerine katýlýp sohbetlerde bu-
lundu, sorulan sorulara ve fetvalara cevap
verdi. Telif ve tasnif ettiði eserlerle kýra-
at, tefsir, meânî, hadis, fýkýh ve tarih alan-
larýnda büyük bir otorite haline geldi. Bu
arada Baðdat’taki Hanbelîler ve Zâhirî mez-
hebi mensuplarýnýn kendisine düþmanlýk-
larý yüzünden büyük sýkýntý çekti. Ahmed
b. Hanbel’i fakih olarak kabul etmeyip bil-
hassa ÝÅtilâfü’l-fušahâß adlý eserinde onun
fýkhî görüþlerine yer vermemesi Hanbelî-
ler’i aleyhine çevirdi (Yâkut, Mu£cemü’l-üde-
bâß, XVIII, 58). Taberî’nin, Kur’ân-ý Kerîm’-
de geçen “makam-ý mahmûd”u (el-Ýsrâ 17/
79) Hanbelîler’in Resûl-i Ekrem’in arþta Al-
lah’ýn sað yanýnda oturacaðý makam diye
yorumlamalarýný kabul etmemesi bu düþ-
manlýðýn bir diðer sebebi diye gösterilir.
Mutaassýp bazý Hanbelîler evini taþlamýþ-
lar ve kendisine zulmetmiþlerdir. Taberî’-
nin daha sonra Ahmed b. Hanbel’in dü-
þüncelerini savunan Kitâbü’l-Ý£ti×âr’ý yaz-
dýðý ve ÝÅtilâfü’l-fušahâß adlý eserini top-
raða gömdüðü, ayrýca makam-ý mahmûd’-
la ilgili olarak tefsirinde Hanbelîler’in gö-
rüþünü kabul etmemekle birlikte böyle bir
anlayýþýn ihtimal dahilinde olabileceðini söy-
lediði zikredilmektedir. Taberî, Zâhirî mez-
hebinin kurucusu Dâvûd b. Ali el-Ýsfahânî’-
nin derslerine devam eder, ondan hadis
alýr ve ilmî tartýþmalarda bulunurdu. Bir
gün Dâvûd’un talebelerinden biri onun ho-
casýnýn fikirlerine karþý gelmesine öfkele-
nip aðýr sözler sarfedince Taberî toplantýyý
terketti ve bir daha onun derslerine katýl-

madý. Ayrýca Zâhirîler aleyhine Kitâbü’r-
Red £alâ ×i’l-esfâr adlý eserini yazmaya
baþladý; 100 varak kadar yazdýktan sonra
Dâvûd’un vefatýný öðrenince kitabýn yazý-
mýný býraktý. Buna raðmen Dâvûd’un oð-
lu Muhammed onun aleyhine Kitâbü’l-
Ýnti½âr min Mu¼ammed b. Cerîr e¹-
ªaberî adlý bir kitap kaleme aldý (a.g.e.,
XVIII, 78-80; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,
XIII, 100, 110). Öte yandan Taberî’nin Mâ-
ide sûresinin 6. âyetindeki “ercüleküm”
kelimesinin “ercüliküm” þeklinde okunma-
sýyla abdest alýnýrken iki ayaðýn yýkanma-
sý yanýnda meshedilmesini de câiz gör-
mesi (Câmi£u’l-beyân, VI, 81-87) kendi-
sine Þiîler’le ayný görüþte olduðu itha-
mýnýn yapýlmasýna yol açtý. Taberî, Þiî-
ler’in Hz. Ali’nin imâmeti bakýmýndan bü-
yük önem atfettikleri Gadîr-i Hum’la ilgili
hadisin farklý râviler yoluyla gelen sahih bir
hadis olduðuna dair tesbitleri dolayýsýyla
da Þiîlik’le irtibatlandýrýldý. Ancak Taberî,
kendi memleketi Taberistan’da Hz. Ebû
Bekir, Ömer ve Osman’a dil uzatýlmasý yü-
zünden bu halifelerin faziletlerine dair ay-
rý ayrý eserler kaleme almaya baþladý, ay-
rýca Abbas’ýn faziletlerini yazmayý karar-
laþtýrdý ve kendisinin Râfizîlik ve Þiîlik’le il-
gisinin olmadýðýný ortaya koyan üç ayrý ri-
sâle kaleme aldý (Yâkut, Mu£cemü’l-üdebâß,
XVIII, 84-85). Buna raðmen gerek saðlý-
ðýnda gerekse vefatýndan sonra bazý Han-
belîler ile Zâhirîler onun aleyhinde pek çok
dedikodu yaptý, zaman zaman dersleri-
nin dinlenmesini engelledi. Bilhassa onun
önceleri Þâfiî mezhebine mensupken bir
müctehid olarak kendi fýkhî görüþlerini or-
taya koyup Cerîriyye (Taberiyye) diye aný-
lan bir fýkýh mektebi kurmasýnýn da aley-
hinde ileri sürülen görüþlerin oluþmasýn-
da etkisi kabul edilmektedir. Taberî 27
Þevval 310 (17 Þubat 923) tarihinde vefat
etti ve ertesi gün evine defnedildi (Hatîb,
II, 166). Yâkut el-Hamevî ise diðer rivayet-
lerde Þiîlik’le itham edilmesi yüzünden onun
geceleyin çok az bir cemaatin iþtirakiyle
cenazesinin gizlice kaldýrýldýðýný söyler (Mu£-
cemü’l-üdebâß, XVIII, 40; farklý ölüm tarih-
leri ve kabrinin Mýsýr’da bulunduðuna da-
ir yanlýþ rivayetler için bk. Ahmed Abdül-
bâký, s. 194-195; Kurt, s. 16-17; Cerrahoð-
lu, XVI [1968], s. 82).

Taberî çok güzel konuþan, saðlýðý konu-
sunda baþ ucunda sakladýðý Ali b. Rabben
et-Taberî’nin Firdevsü’l-¼ikme adlý eserin-
deki tavsiyelere uyan, iffetli, giyimi temiz
ve davranýþlarý çok zarif, samimi, talebele-
rine ve diðer insanlara karþý bir dost ve ba-
ba gibi davranan, zühd ve takvâ sahibi,
her iþini ciddiyetle ele alan, düzenli bir ha-

faddal yoluyla gelen rivayet icâzetini elde
etti (Yâkut, Mu£cemü’l-üdebâß, XVIII, 50).
Daha sonra Ahmed b. Hanbel baþta ol-
mak üzere çeþitli âlimlerden faydalanmak
amacýyla Baðdat’a gitti; ancak oraya ulaþ-
madan Ahmed b. Hanbel’in vefatýný öð-
rendi. Bir yýl kadar süren ikameti esna-
sýnda Za‘ferânî ile Ebû Saîd el-Ýstahrî’den
Þâfiî fýkhýný okudu. Ardýndan Basra’ya yö-
neldi. Muhammed b. Beþþâr el-Bündâr ve
Ýbnü’l-Müsennâ baþta olmak üzere bazý
muhaddislerden Hz. Ali’nin Basra ziyareti
sýrasýnda rivayet ettikleri dahil birçok ha-
disle Câhiliye, siyer ve Hulefâ-yi Râþidîn
dönemi haberlerinin rivayet icâzetini aldý.
Ayrýca Vâsýt’taki muhaddislerden birçok
hadisin rivayet icâzetini elde edip önem-
li bir ilim ve kültür merkezi olan Kûfe’ye
geçti. Kûfe’de hadis ve haber yönünden
ünlü Ebû Küreyb Muhammed b. Alâ, Hen-
nâd b. Serî, Ýsmâil b. Mûsâ’dan hadis yazdý;
Süleyman b. Hallâd’dan kýraat, bazý âlim-
lerden Câhiliye devri þiiri yanýnda Arap dili
ve edebiyatýný öðrendi. Ýki yýl kadar süren
bu seyahatlerinin ardýndan Baðdat’a dön-
dü. Ya‘kub b. Ýbrâhim ed-Devraký’nin el-
Müsned’ini yazdý; Ahmed b. Yûsuf et-Tað-
lebî’den kýraat dersleri aldý ve Ebû Zür‘a
er-Râzî, Ýbnü’l-Müneccim, Ebû Hâtim es-
Sicistânî gibi âlimlerden dinî ilimlerle Arap
dili ve edebiyatý okudu. Mýsýr’a gitmek için
Baðdat’tan ayrýldý; Suriye’ye ve sahil þe-
hirlerine uðradý. Beyrut’ta bir müddet ka-
lýp Abbas b. Velîd el-Beyrûtî’nin yanýnda
Þamlýlar’ýn kýraati üzere Kur’ân-ý Kerîm’i
hatmetti ve 253 (867) yýlýnda Fustat’a geç-
ti.

Mýsýr’daki ikameti esnasýnda üç büyük
Þâfiî âlimi Ýsmâil b. Ýbrâhim el-Müzenî, Re-
bî‘ b. Süleyman el-Murâdî ve Ebû Abdul-
lah Ýbn Abdülhakem’den Þâfiî fýkhýný öð-
rendi. Arap dili ve edebiyatý uzmaný Ebü’l-
Hasan Ali b. Serrâc el-Mýsrî ile yakýn dost-
luk kurdu; onunla hadis, fýkýh, dil, sarf ve
nahivle þiire dair sohbetlerde bulundu. Bir
edebî sohbet meclisinde aruz söz konusu
edilince pek bilmediði bu konuyu Halîl b.
Ahmed’in Kitâbü’l-£Arû² adlý eserinden
inceledi. Ayrýca Yûnus b. Abdüla‘lâ es-Sa-
defî’den hem Mâlikî fýkhýný hem de Ham-
za ile Verþ’in kýraatlerini okudu. Fustat’ta
çeþitli ilim dallarýnda yetiþmiþ bir þahsiyet
olarak büyük bir þöhrete ulaþtý. Taberî bu
arada Dýmaþk’a gitti ve oradaki bazý âlim-
lerden hadis ve kýraat dersleri aldýktan
sonra tekrar Fustat’a geldi ve 256 (870)
yýlýnda Baðdat’a döndü.

Hayatýnýn elli yýldan fazla bir süresini ge-
çirdiði Baðdat’ta pek çok muhaddisin ya-
þamýþ olduðu Kantaratülberedân adlý ma-
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ðýný vurgulayan Ahmed Muhammed el-
Havfî, Yâkut el-Hamevî’nin bu konudaki
iddiasýna Taberî tefsirinde yer alan birçok
âyetin tefsirindeki görüþlerini delil gös-
tererek karþý çýkar (e¹-ªaberî, s. 247-252).
Mu‘tezile’nin bütün görüþlerini reddeden
Taberî, kýyamet gününde Allah’ýn mümin-
ler tarafýndan görüleceði, Resûlullah’ýn
âhirette ümmetine þefaatte bulunacaðý,
büyük günah iþleyen müminlerin cehen-
nemde ebedî kalmayacaklarý ve bu âlem-
de her þeyin Allah’ýn meþîetiyle vuku bul-
duðu þeklindeki Selefî görüþleri savunur.
Hâricîler’den ve Râfizîler’den ashaba sö-
venleri, Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ýn
halife olduðunu kabul etmeyenleri aðýr
ifadelerle tenkit eder. Ona göre iman söz
ve amelden ibaret olup artar ve eksilir. Al-
lah’ý anmak ve O’na hamdetmek imaný
arttýrýr; buna karþýlýk O’nu unutmak ve
O’na isyan etmek imaný eksiltir (Taberî,
Câmi£u’l-beyân, I, Mukaddime, tür.yer.; Øa-
rî¼u’s-sünne, tür.yer.; ayrýca bk. akaide ait
diðer risâleleri).

Baðdat’ta on yýl kadar Þâfiî mezhebine
göre fetva veren Taberî, bilhassa diðer
mezheplerin görüþlerini inceleyip delille-
rini zikrettiði eseri ÝÅtilâfü’l-fušahâßyý
yazdýktan sonra kendi baðýmsýz fýkhî gö-
rüþlerini ortaya koymaya baþlamýþtýr. An-
cak çok küçük bir parçasý günümüze ula-
þan bu eserin ve belki de kendisinden bir
asýr sonra Cerîriyye mezhebinin takipçisi
kalmamasý sebebiyle diðer fýkhî kitaplarý-
nýn kaybolmasý yüzünden Taberî’nin fýkhî
görüþleri ancak tefsirindeki ahkâm âyet-
leriyle ilgili yerlerde yaptýðý açýklamalar-
dan ve baþta talebeleri olmak üzere dü-
þüncelerini aktaran diðer müelliflerin ki-
taplarýndan öðrenilebilmektedir. Onun tef-
sirinin yalnýzca rivayet tefsiri olmadýðýný
gösteren bu husus, kendisinin ayný zaman-
da iyi bir kýraat âlimi sayýlmasýnýn etkisiy-
le farklý fýkhî görüþlerini ortaya koymasý-
na imkân hazýrlamýþtýr. Zaman zaman þâz
kýraatlere yer vermesinden dolayý eleþti-
rilen Taberî’nin bazý âyetlerin tefsirinde
kýraat ihtilâflarýna ve Arapça dil kaideleri-
ne dayanarak tercihlerde bulunduðu bi-
linmekte ve tefsirinde dikkat çeken bir-
çok örnek yer almaktadýr (Albayrak, XLII
[2001], s. 97-130; Gülle, sy. 9 [2004], s. 65-
85). Bu sebeple Hatîb el-Baðdâdî, Taberî’-
den sözüyle hüküm verilen, bilgisi ve fa-
zileti dolayýsýyla görüþüne baþvurulan, bir-
çok ilmi þahsýnda toplayan, sünnetin sahi-
hini uydurmasýndan, nâsihini mensuhun-
dan ayýrabilen, hükümlerinde sahâbe, tâ-
biîn ve onlardan sonrakilerin görüþlerini
takip eden bir imam ve insanlýk tarihini

çok iyi bilen bir tarihçi diye söz etmekte-
dir (TârîÅu Ba³dâd, II, 163).

Taberî’nin hadis alanýndaki seviyesini ve
çalýþmalarýný deðerlendiren Ýbnü’n-Nedîm
onun Mýsýr, Þam, Irak, Kûfe, Basra ve Rey’-
de yüksek seviyedeki senedlere (muhaddis-
lere) ulaþtýðýný ve onlardan hadis alýp yazdý-
ðýný söyler (el-Fihrist, s. 340). Ayný zaman-
da sika bir muhaddis olan Taberî yalnýz
hadisle ilgili eserlerinde deðil baþta kýra-
at, tefsir, fýkýh ve tarih alanýndaki eserle-
rinde de ayný rivayet usulüne baðlý kalmýþ-
týr. Ahkâm âyetlerine dair tefsirlerinde
olduðu gibi diðer konularla ilgili husus-
larda da hadisleri hep senedleriyle birlik-
te zikreder. Bir kýsmý günümüze ulaþan
Teh×îbü’l-â¦âr adlý müsnedinde Hz. Ebû
Bekir’den baþlayarak aþere-i mübeþþere,
Ehl-i beyt mensuplarý ve onlarýn mevâlîsi
ile tamamlayamadýðý Ýbn Abbas’ýn rivayet
ettiði her hadisin çeþitli senedlerini, illet-
lerini, fýkha ve sünnete dair ihtiva ettiði
hükümleri, ulemânýn ihtilâf ettiði husus-
larý, açýklanmasý gereken garîb kelimeleri
açýkladýðý görülür. Onun bu çalýþmasýnýn,
insanlarý hadis sahasýnda baþka bir kita-
ba baþvurmaya ihtiyaç býrakmayacak se-
viyede olduðunu söyleyen daha sonraki
âlimler eserini tamamlayamamasýndan
dolayý üzüntülerini dile getirirler (Hatîb,
II, 163; Yâkut, Mu£cemü’l-üdebâß, XVIII,
41, 45, 74-76; Sübkî, III, 121). ÝÅtilâfü’l-fu-
šahâßda önce fakihlerin görüþünü, ardýn-
dan bu görüþü kimin naklettiðini belirte-
rek farklý bir usul uygulamýþtýr. Hadisle-
rin sened ve metin deðerlendirmesini yap-
týðý Tefsîr ve Teh×îb’indeki metoduna
mukabil kendisini büyük bir þöhrete ulaþ-
týran tarihinde gerek Resûlullah’tan riva-
yet edilen hadislerde gerekse hadisle ilgi-
li olmayan yerlerde ve konularda rivayet-
leri aldýðý kaynaðýn yalnýz senedini zikret-
mekle yetinir ve ayný konudaki farklý muh-
tevalý haberleri sýralayarak hangi rivaye-
tin daha doðru olduðuyla ilgili tercihi oku-
yucuya býrakýr; çok az yerde kendi terci-
hini belirtir. Tarihine kaydettiði haberle-
rin senedinde rivayet icâzetini aldýðý kitap-
lardan yaptýðý nakillerde “haddesenâ, ah-
berenâ, ketebe” ibarelerini kullanmasýna
karþýlýk diðer kitaplardan yaptýðý iktibas-
larda “kale, zekere, ravâ, huddistü, uhbir-
tü, ruviye” gibi ifadelere yer vermiþtir. Hic-
retin ilk üç asrýnda neredeyse bütün ki-
taplarda kullanýlan isnad usulüne baðlý ka-
larak senedde müelliflerin adýný zikretmek-
le yetinmiþ ve kitaplarýn adýný yazmamýþtýr.
Fuat Sezgin’in, “Senedlerde geçen râviler-
den en az biri müelliftir” þeklindeki tesbi-
tinden hareketle (GAS [Ar.], I/1, s. 146; I/

yatý olan ve zamanýný çok iyi deðerlendi-
ren bir þahsiyetti. Sabahleyin evinde ça-
lýþmalarýna baþlar, ikindiye kadar telif ve
tasnif iþiyle uðraþýrdý. Ýkindi namazý için
camiye gider, akþam namazýna kadar ta-
lebelere ders verir, kitaplarýný ya kendisi
okur veya talebelerinden birine okuturdu.
Akþam namazýndan sonra bilhassa fýkhî
konularýn ele alýndýðý ders halkasýný top-
lar, yatsýdan sonra evine çekilir, telif çalýþ-
malarýný geceleri evinde sürdürürdü.

Yazdýðý tefsir dolayýsýyla “imâmü’l-mü-
fessirîn” diye anýlan Taberî, sünnet ve ha-
dis ilimleri sahasýnda Tirmizî ve Nesâî ta-
bakasýnda veya altýncý tabaka ricâlinden
bir muhaddis, fýkýh, ilm-i hilâf ve muka-
yeseli fýkýhta mezhep kurucusu bir müc-
tehid-imam, tarih alanýnda “þeyhü’l- mü-
verrihîn” kabul edilen, Arap dili ve edebi-
yatý, aruz ve beyan ilimlerine vâkýf, ayný
zamanda bir þair, ahlâk ve terbiye saha-
larýnda kitap yazmýþ, felsefe, mantýk, ce-
del, týp, cebir ve riyâziyyât alanýnda zen-
gin bir kültüre sahip büyük bir þahsiyet
olup birçok talebe yetiþtirmiþtir. Ýbnü’n-
Nedîm, onun hayatý ve eserleri hakkýnda
bilgi verdikten sonra kurduðu Cerîriyye
mezhebine intisap eden âlimler arasýnda
Ali b. Abdülazîz ed-Dûlâbî, Muâfâ en-Neh-
revânî, Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed
el-Kâtib gibi on bir ilim adamýnýn ismini
verir (el-Fihrist, s. 340-343). Talebelerinden
Kûfe kadýsý Ahmed b. Kâmil ve Ebü’l-Ha-
san Alemüddin Ahmed b. Yahyâ, Taberî’-
nin hayatýna, fýkhî görüþlerine ve icmâ an-
layýþýna dair müstakil risâleler kaleme al-
mýþ veya tarih kitabýna zeyil yazmýþlardýr.
Talebesi olmayan Ebû Muhammed Ab-
dülazîz b. Muhammed et-Taberî ile Kýftî
de onun hakkýnda zamanýmýza intikal et-
memiþ birer hal tercümesi telif etmiþtir
(Havfî, s. 79-87; Taberî’nin diðer hocalarý
ve talebeleri için bk. Zehebî, A£lâmü’n-nü-
belâß, XIV, 268-269; Ýbrâhim Muhammed
Selkýnî, I, 24-34).

Taberî’nin günümüze ulaþan eserleri in-
celendiðinde kendisinin Ehl-i sünnet ve
Selef yoluna baðlý olduðu, Cebriyye, Ka-
deriyye ve bilhassa Mu‘tezile’ye karþý açýk-
ça tavýr aldýðý görülür. Bu hususta sahâbî
ve tâbiîn yolundan gitmiþ, “Okuduðum
Kur’an mahlûktur” diyenlerle her türlü mü-
nasebetin kesilmesi ve kendilerine mür-
ted muamelesi yapýlmasý gerektiðini söyle-
miþtir. Kaderin deðiþmezlik vasfýna inan-
mayanlarýn mümin sayýlamayacaðýný, böy-
le düþünen Kaderiyye mensuplarýnýn Ýslâm
ümmetinin Mecûsîler’i olduðunu ileri sür-
müþtür. Taberî’nin Cebriyye’den olmadý-
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tasarý yanýnda tercümeleri de bulunmak-
tadýr. Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Sâlih
Ahmed Rýzâ’nýn hazýrladýðý MuÅta½aru
Tefsîri’¹-ªaberî, Kerim Aytekin ve Hasan
Karakaya ile (I-IX, Ýstanbul 1996) Meh-
met Keskin (I-VI, Ýstanbul, ts.) tarafýndan
Türkçe’ye çevrilmiþtir. 2. Târîpu’l-ümem
ve’l-mülûk*. Günümüze tam olarak ula-
þan ikinci eseridir. Daha önce yazýlmýþ ve
zamanýmýza intikal etmemiþ birçok kitap-
tan yaptýðý nakiller dolayýsýyla büyük de-
ðeri bulunan eseri ilk defa M. Jean de Go-
eje ile birlikte bir grup þarkiyatçý yayýmla-
mýþ (I-XV, Leiden 1879-1901), daha sonra
çeþitli baskýlarý, zeyilleri ve muhtasarlarý
yapýlmýþ, farklý dillere tercüme edilmiþtir.
3. ¬eylü’l-mü×eyyel. TârîÅu’l-ümem’in
sonunda basýlan ve eksik olduðu anlaþý-
lan kitapta Hz. Hatice’yle ilgili bir parag-
raflýk bilgi verilmekte, 8-161 (629-778)
arasýnda yirmi altý farklý yýlda vefat eden
bazý sahâbî ve tâbiînin isimlerine, kýsmen
hayat ve þahsiyetlerine dair bilgiler yer al-
makta, bu arada Resûlullah’tan hadis ri-
vayet eden bazý kiþilerin, bunlar arasýnda
bazý hanýmlarýn adlarý zikredilmektedir.
Yâkut bu kitabýn 300 (912-13) yýlýndan
sonra kaleme alýndýðýný, 1000 varak hac-
mindeki çalýþmayý hadis ve tarihle uðra-
þanlarýn elde etmeyi çok istediklerini bil-
dirir (Mu£cemü’l-üdebâß, XVIII, 70-71). el-
MünteÅab min Kitâbi ¬eyli’l-mü×ey-
yel adýyla yayýmlanan (TârîÅ, XI, 491-
705) kitaptaki bilgilerin, müellifin tarihin-
de her yýlýn sonunda vefat etmiþ olan þah-
siyetlere dair verdiði kýsa bilgileri andýran
bir tabakat veya ricâl kitabý olmasý dikkat
çekmektedir. 4. Teh×îbü’l-â¦âr ve taf-
½îlü’¦-¦âbit £an Resûlillâhi ½allallåhu
£aleyhi ve sellem mine’l-aÅbâr. Taberî,
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inden fay-
dalanarak önce aþere-i mübeþþere ile Ehl-i
beyt mensuplarý ve onlarýn mevâlîsinin ri-
vayet ettiði hadisleri yazmaya baþladýðý
bu eserini tamamlayamamýþ; ayrýca yaz-
dýklarýnýn bir kýsmý da zamanýmýza ulaþ-
mamýþtýr. Hz. Ömer ile eksik olan Abdul-
lah b. Abbas’ýn müsnedlerini ikiþer ve Hz.
Ali’nin müsnedini tek cilt halinde Mahmûd
Muhammed Þâkir (Kahire 1982); Hz. Ali’-
nin müsnedini Nâsýr b. Sa‘d er-Reþîd (I-IV,
Mekke 1404) ve Abdülkayyûm Abdürab-
binnebî (I-II, Mekke 1402/1984); Abdurrah-
man b. Avf, Talha b. Ubeydullah ve Zü-
beyr b. Avvâm’ýn müsnedlerini Ali Rýzâ b.
Abdullah b. Ali Rýzâ el-Cüzßü’l-mefš†d
adýyla tek cilt halinde (Dýmaþk 1416/1995)
yayýmlamýþtýr. 5. Teb½îrü üli’n-nühâ me£â-
limi’l-hüdâ (et-Teb½îr fî me£âlimi’d-dîn).
Akaide ait bir risâle olup Ali b. Abdülazîz
b. Ali eþ-Þibl tarafýndan notlar ve Ýbn Bâz’ýn

bazý ta‘likleriyle beraber neþredilmiþtir (Ri-
yad 1416/1996). 6. Øarî¼u’s-sünne. Yine
akaide dair eseri Bedr b. Yûsuf el-Ma‘tûk
yayýmlamýþtýr (Küveyt 1405/1985). Benzer
konuda küçük bir risâlesi de el-Cüzß fi’l-
i£tišåd adýyla basýlmýþtýr (Bombay 1311/
1893). 7. ÝÅtilâfü’l-fušahâß (ÝÅtilâfü £ule-
mâßi’l-em½âr fî a¼kâmi þerâßi£i’l-Ýslâm). Bu
hacimli eserden iki ayrý parça günümüze
ulaþmýþ ve bunlardan birini F. Kern ÝÅti-
lâfü’l-fušahâß (Kahire 1902; Beyrut, ts.),
diðerini J. Schacht Kitâbü’l-Cihâd ve ki-
tâbü’l-cizye ve a¼kâmi’l-mu¼âribîn (Lei-
den 1933) adýyla yayýmlamýþtýr. Taberî bu
eserinde Ebû Hanîfe, Mâlik b. Enes, Evzâî,
Hasan-ý Basrî, Ýbn Ebû Leylâ, Þâfiî gibi fa-
kihlerin görüþlerini ve ihtilâf ettikleri nok-
talarý ele almýþtýr. 8. el-Câmi£ fi’l-šýrâßât.
Yâkut’un verdiði bilgiye göre Medine, Mek-
ke, Kûfe, Basra, Suriye ve Mýsýr’daki kur-
rânýn Kur’an’daki meþhur ve þâz kýraatle-
rini ve bunlarýn illetlerini anlattýðý on sekiz
ciltlik bu kitabýn (Mu£cemü’l-üdebâß, XVIII,
45, 65) eksik ve þüpheli bir nüshasý Ezher
Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmakta-
dýr (Sezgin, GAS [Ar.], I/2, s. 168). Müelli-
fin fýkha dair günümüze ulaþmayan baþka
eserleri de vardýr: Basî¹u’l-šavl fî a¼kâ-
mi þerâßi£i’l-Ýslâm, Âdâbü’l-ša²âß, La-
¹îfü’l-šavl fî a¼kâmi þerâßi£i’l-Ýslâm, el-
¥afîf fî a¼kâmi þerâßi£i’l-Ýslâm, er-Red
£alâ ×i’l-esfâr. Edebü’n-nüfûsi’l-ceyyide
ve’l-aÅlâšu’n-nefîse adlý dört ciltlik ese-
ri de zamanýmýza intikal etmemiþtir. Bu
kitabýn Ebû Saîd Ömer b. Ahmed ed-Dîne-
verî el-Verrâk’ýn eline geçtiði ve Suriye se-
yahati esnasýnda iki cildini kaybettiði zik-
redilir (Yâkut, Mu£cemü’l-üdebâß, XVIII,
76-77). Taberî’ye baþka kitap ve risâleler
de nisbet edilmiþtir; bunlarýn bir kýsmý
bazý kitaplarýnýn bölüm baþlýklarý, bazýlarý
baþlayýp tamamlayamadýklarý veya düþü-
nüp yazamadýklarýdýr; bazýlarýnýn da ona
nisbeti doðru deðildir (Rosenthal, s. 5-134;
Gilliot, Exégèse, s. 39-68).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Taberî, Câmi£u’l-beyân (Bulak), VI, 81-87; ay-

rýca bk. Mukaddime, I, tür.yer.; a.mlf., TârîÅ (Ebü’l-
Fazl), I, 7-8; XI, 491-705; Ýbnü’n-Nedîm, el-Fih-
rist, Kahire 1348, s. 340-343; Hatîb, TârîÅu Ba³-
dâd, II, 163, 166, 169; Ýbn Asâkir, TârîÅu Dýmaþš
(Amrî), LII, 188-208; Yâkut, Mu£cemü’l-büldân,
IV, 405; a.mlf., Mu£cemü’l-üdebâß, XVIII, 40-94;
Ýbnü’l-Kýftî, Ýnbâhü’r-ruvât, III, 89-90; Zehebî, A£lâ-
mü’n-nübelâß, XIII, 100, 110; XIV, 267-282; a.mlf.,
Te×kiretü’l-¼uffâ¾, II, 710-716; Sübkî, ªabašåt,
III, 120-128; Ýbnü’l-Cezerî, øåyetü’n-Nihâye, II,
106-108; Dâvûdî, ªabašåtü’l-müfessirîn, II, 106-
113; Ahmed Muhammed el-Havfî, e¹-ªaberî, Kahi-
re 1963; Sezgin, GAS (Ar.), I/1, s. 117-152; I/2, s.
3-25, 168; a.mlf., “Ýslâm Tarihinin Kaynaðý Ol-
mak Bakýmýndan Hadisin Ehemmiyeti”, ÝTED,
II/1 (1957), s. 19-36; F. Rosenthal, “General Intro-
duction”, The History of al-Tabar¢, New York 1989,

2, s. 3-25; ÝTED, II/1 [1957], s. 19-36) ikti-
basta bulunduðu kitaplarýn belirlenmesi
de mümkündür.

Ancak Taberî, tefsirinde ve tarihinde Hz.
Âdem’in yaratýlýþýndan baþlayarak geçmiþ
peygamberler ve bunlarýn ümmetleri hak-
kýnda bilgi aktarýrken senedlerin niteliði-
ne bakmaksýzýn daha çok Kâ‘b el-Ahbâr,
Vehb b. Münebbih, Ýbn Cüreyc, Ýbn Ýshak
ve Süddî’nin rivayetlerine dayanarak pek
çok Ýsrâiliyat’a yer vermiþtir. Ona göre ta-
rih bilgisi insanýn aklî delillerine veya dü-
þünüp bulduðu sebeplere dayanmaz; se-
nedleriyle râvileri gösterilen haber ve ri-
vayetlere dayanýr. Çünkü geçip gidenlere
ve sonradan gelenlere dair haberler, bun-
larý görmeyen ve o zamanlarý idrak etme-
yenlere ancak onlarý gören ve iþitenlerin
haber vermesiyle ulaþýr (TârîÅ, I, 7-8). Bu
husus, yalnýz Ýsrâiliyatla ilgili olmayýp ta-
rihine aldýðý diðer haberler için de yerine
getirmeye çalýþtýðý önemli bir metot soru-
nu olmuþ, ulaþtýðý veya elde ettiði haber-
leri aynen muhafazaya gayret etmiþ, ken-
disini geçmiþle gelecek arasýnda bir ara-
cý diye görmüþtür. Ona göre tefsirle tarih
arasýnda bir parelellik bulunmaktadýr; me-
þîet-i ilâhiyyenin insan fiillerindeki teza-
hürü tarihle, kelâmýndaki Allah’ýn iradesi
tefsirle açýklanýr. Taberî’nin en önemli özel-
liði, Ýslâm’ýn ilk üç asrýnda (50-250/670-
864) yazýlan kitaplarý incelemesi ve telifle-
rini bunlara dayanarak yapmasýdýr. Ebü’l-
Kasým el-Verrâk’ýn onun kýyasa dair kitap-
larý kendisi için toplamasýný istediðini, top-
ladýðý otuz küsur kitabý ona verip bir müd-
det sonra geri alýnca kitaplarýn bazý yer-
lerine iþaretler koymuþ olduðunu söyle-
mesi (Yâkut, Mu£cemü’l-üdebâß, XVIII, 81)
eserlerini yazarken zengin bir literatürden
yararlandýðýný göstermektedir.

Eserleri. 1. Câmi£u’l-beyân £an teßvîli
âyi’l-Kurßân*. Taberî’nin tam olarak za-
manýmýza ulaþan iki kitabýndan biri olup
Ýslâm dünyasýnda Kur’an âyetleriyle ilgili
Hz. Peygamber, ashap, tâbiîn ve tebeu’t-
tâbiînden gelen rivayetleri toplamasýyla
meþhur olan hacimli tefsiridir. Müellifin
kendi görüþleri yanýnda daha önceki yo-
rum ve tercihleri de ihtiva eden eser ilk
defa Mustafa b. Muhammed el-Bâbî el-
Halebî tarafýndan Kur’an’ýn her cüzü bir
cilt ve sonuncusu fihrist olmak üzere otuz
bir cilt halinde basýlmýþtýr (Kahire 1321,
1323-1330, 1373-1376). Ardýndan Ahmed
Muhammed Þâkir ve Mahmûd Muham-
med Þâkir ile (I-XVI, Kahire 1955-1969) Ab-
dullah b. Abdülmuhsin et-Türkî (I-XXIII,
Riyad 1424/2003) tarafýndan iki ilmî neþ-
ri gerçekleþtirilmiþtir. Eserin birçok muh-
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derlemesi ve çýplak ayak üzerine meshet-
meyi câiz görmesi sebebiyle Þîa’ya nisbet
edilmesine raðmen (Ýbn Kudâme, I, 133;
Ýbn Hacer, V, 100) Taberî Sünnî bir âlim-
dir. Bu husus eserleriyle sabit olduðu gi-
bi Þîa’ya yönelik eleþtirilerinden de anla-
þýlmaktadýr. Taberî, yahudilerle hýrýstiyan-
lar hakkýnda nâzil olan bazý âyetlerin kap-
samýna ehl-i bid‘at fýrkalarýný da dahil et-
miþtir (Câmi£u’l-beyân, III, 181; VIII, 106).
Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra müs-
lümanlar arasýnda zuhur eden ihtilâflara
ve zaman içinde görülen akaid meselele-
rine temas edip Cehmiyye, Mu‘tezile, Mür-
cie, Havâric ve Þîa gibi mezhepleri ehl-i
bid‘at diye niteleyip görüþlerini eleþtirir-
ken (Yâkut, XVIII, 82) aklî tahlillere giriþ-
mesi onun akla önem veren Sünnî bir âlim
olduðunu ortaya koyar. Taberî, Allah’ýn ka-
tile uygulanmasýný emrettiði kýsasý namaz
gibi terkedilmesi mümkün olmayacak þe-
kilde farz kýlmadýðýný söylemesi örneðin-
de görüldüðü üzere (Câmi£u’l-beyân, II,
102) meselelere kapsayýcý bakýþ yapabilen
bir müctehiddir. Ona göre müslümanlar
arasýnda vuku bulan ilk anlaþmazlýk hi-
lâfet konusuyla ilgilidir. Ardýndan kullara
ait fiillerin kazâ ve kaderle iliþkisi, büyük
günah iþleyen müslümanlarýn hükmü ve
ircâ meselesi, imanýn tanýmý ve niteliði,
Kur’an’ýn mahlûk olup olmamasý, kabir aza-
bý, âhirette Allah’ýn görülmesi ve Kur’an’ý
telaffuz meselesi gibi hususlar birer itika-
dî mesele olarak gündeme gelmiþtir (et-
Teb½îr, s. 156-203; Øarî¼u’s-sünne, s. 204).

Taberî’nin itikadî görüþlerini þöylece özet-
lemek mümkündür: Ýnsan için bilgi edin-
menin kaynaklarý duyular ve aklýn istidlâ-
linden ibarettir. Peygamberin verdiði ha-
berler kulak vasýtasýyla iþitildiðinden du-
yular içinde mütalaa edilebilir. Akýl yürüt-
menin isabetli olabilmesi için kiþinin zihnî
açýdan saðlýklý olmasý gerekir. Akýl vahyin
bildirdiði hususlarý imkânsýz bulmaz, aksi-
ne teyit eder (Câmi£u’l-beyân, I, 101, 242,
253; VIII, 124; XII, 86-87; XV, 147; et-Teb½îr,
s. 113). Buna göre bilginin kaynaklarý du-
yular, akýl yürütme ve haberden ibarettir.
Dine nisbetle nakledilen bilgiler Kur’an’a
ve meþhur hadislere dayanýr. Din Resûl-i
Ekrem’in söz ve fiil halinde sunduðu bilgi-
lerle tamamlandýðýndan vasî, hüccet ve-
ya baþka bir unvanla anýlan kiþilere nisbet
edilen bilgiler muteber deðildir (et-Teb½îr,
s. 167). Selefiyye’ye mensup âlimler, illiyye-
ti ilâhî kudrete sýnýrlama getireceði endi-
þesiyle kabul etmedikleri halde Taberî mad-
dî varlýklarda sebep-sonuç iliþkisinin zo-
runlu olduðu kanaatini taþýmýþtýr. Meselâ
ateþ varsa yanma ve yakma da zorunlu

olarak vardýr. Bu prensibin insanlarýn ih-
tiyarî fiilleri için de geçerli olduðunu be-
nimseyen Taberî söz konusu fiillerin mey-
dana gelmesini Allah’ýn bu fiilleri yarat-
masýna baðlý görmüþtür. Ancak iman-kü-
für, sevap-günah gibi fiillerin oluþmasýn-
da kulun kendi seçiminin önemli rolünü
de hesaba katmýþtýr.

Ýslâm dininin itikadî konularýný Allah’ýn
birliði ve âdil oluþu noktasýnda toplamak
ve bunlarý naslarýn yaný sýra duyu verileriy-
le istidlâlde bulunarak kanýtlamak müm-
kündür (a.g.e., s. 114). Tabiatýn mükem-
mel kuruluþu ve iþleyiþi bilgi ve irade sahi-
bi yüce bir yaratýcýnýn eseri olduðunu gös-
termektedir. Aklýn ulaþtýðý bu sonucu in-
kârcýlarýn reddetmesi, bu hususun yanlýþ-
lýðýný deðil onlarýn arzularýný aklýn önüne
geçirmek suretiyle bir âfete mâruz kal-
dýklarýný belirtir (Câmi£u’l-beyân, I, 54-55,
195, 248; II, 65; XI, 86-87). Allah’ýn zâtý
O’nun varlýðýný ifade ettiði gibi isimleri de
sýfatlarýnýn mevcudiyetini gösterir. Ýsim-
ler ve sýfatlar vahyin yaný sýra akýlla da bi-
linir. Allah’ýn ezelî ve ebedî olan hayat, ilim,
kudret, irade gibi sýfatlarýnýn bulunduðu-
nu bilmeyen kimse mümin diye anýlamaz
(et-Teb½îr, s. 127-129, 130-134). Tekvin sýfa-
tý O’nun var etmeyi dilediði þeye “ol” de-
mesi anlamýna gelir. Ýlim sýfatý Allah’ýn var-
lýk ve olaylarý vuku bulmadan önce bilme-
sini kapsar. Bazý âyetlerde bir kýsým insan-
larýn imtihana tâbi tutulmasýnýn O’nun
ortaya çýkacak sonucu bilmesi için ger-
çekleþtirildiðinin ifade edilmesi imtihana
konu teþkil eden olaylarýn herkese göste-
rilmesini saðlamaya yöneliktir (Câmi£u’l-
beyân, I, 510; III, 164; XVIII, 49; XXX, 347).
Naslarda Allah’a atfedilen, fakat akýl açý-
sýndan O’na nisbet edilmesi mümkün gö-
rünmeyen sýfatlarýn bir kýsmý ulûhiyyete
uygun mânalarla te’vil edilmeli, te’vil edi-
lemeyenler teþbihten tamamen kaçýnýl-
mak suretiyle benimsenmelidir. Bunlar-
dan “vech” zât, “yed” nimet ve kuvvet,
“cenb” emir, “istivâ” mâlik olma ve hâki-
miyet, “ityân” ilim ve nusret anlamýnda-
dýr (a.g.e., I, 80-81,132-133, 192; II, 329;
III, 316; VII, 161; XXVI, 76; XXIX, 38; et-Teb-
½îr, s. 134-145; Hüsâm b. Hasan Sarsûr,
s. 126, 367, 435). Kur’an Allah’ýn kelâmý,
kelâmý da sýfatý olduðundan hiçbir ifade
içinde ona mahlûk denemez. Ýnsana ait
bir fiil olan Kur’an’ý telaffuz etme ve yaz-
ma iþi ise mahlûktur (et-Teb½îr, s. 153-155,
200-201). Zâtýný ve sýfatlarýný bilmek Al-
lah’ýn maddî bir varlýk olmasý mânasýna gel-
mediði gibi âhirette müminlerce görül-
mesi de maddeye benzemesini gerektir-
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ÿMustafa Fayda

Ýtikadî Görüþleri. Baþta Câmi£u’l-be-
yân adlý tefsiri olmak üzere et-Teb½îr fî
u½ûli’d-dîn, er-Red £alâ ×i’l-esfâr ve Øa-
rî¼u’s-sünne (Þer¼u’s-Sünne, el-Cüzß fi’l-
i£tišåd, £Aš¢detü’¹-ªaberî) gibi akaide dair
eserlerinin yaný sýra Kur’an’ý anlama ve on-
dan isabetli hükümler çýkarma yöntemi-
ne iliþkin kitaplar telif eden Taberî benim-
sediði itikadî görüþleriyle Ehl-i sünnet’in
erken dönem âlimleri arasýnda yer alýr. Ge-
nelde Ahmed b. Hanbel’den övgü ile söz
edip Selefiyye akîdesine benzer görüþleri
benimsemekle birlikte akaid sisteminde
aklî delillere de baþvurduðu için kýsmen
Sünnî bir kelâmcý olarak da kabul edilmesi
mümkündür. Bazý felsefe kitaplarýný oku-
duðuna iliþkin rivayetlerle (et-Teb½îr, neþ-
redenin giriþi, s. 45) dinde aklî tefekküre
baþvurulmasýný kabul etmeyen Dâvûd ez-
Zâhirî’yi reddetmek amacýyla müstakil bir
eser kaleme almasý da onun dinî düþün-
cedeki yöntemini gösterir niteliktedir. Öte
yandan Taberî’nin Hanbeliyye-Selefiyye
mensuplarýnca bid‘atçýlýkla itham edildiði
bilinmektedir (Zehebî, XIV, 277). Eserle-
rinde Gadîr-i Hum rivayetlerine yer ver-
mesi, Hz. Ali’nin faziletlerine dair nakilleri


