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TABERÎ, Muhammed b. Cerîr

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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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
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ceði gibi Mücâhid b. Cebr’in de kabul et-
tiði üzere arþa oturtulmasý anlamýna da
gelir. Bunu engelleyen aklî ve naklî bir de-
lil yoktur (a.g.e., XV, 116-117, 147-148). Velî
iman ve takvâ sahibi olan müminlerdir.
Onlara verilen müjde (Yûnus 10/62-64) dün-
ya hayatýnda sâdýk rüyalar görmeleri ve-
ya ölümleri sýrasýnda meleklerce ilâhî rah-
mete ve rýzaya nâil olacaklarýnýn bildiril-
mesidir (a.g.e., XI, 131-132).

Kýyamet alâmetlerinden nüzûl-i Îsâ’nýn
mütevâtir hadislere dayandýðý dikkate alý-
narak vuku bulacaðýna inanmak gerekir
(a.g.e., III, 291). Bazý görüþlerin aksine Ye’-
cûc ve Me’cûc olayý henüz meydana gel-
memiþtir, kýyametin kopmasýndan önce
gerçekleþecektir (a.g.e., XVI, 22). Ýnsanýn
yaratýlmasý esnasýnda meleklerce bede-
nine üflenen ruh ölümü anýnda yine me-
leklerce bedenden çýkarýlýp alýnýr. Berzah
âleminde müminlerin kabirlerinden cen-
nete bir kapý açýlýr, cenneti seyredip hoþ
kokusunu alýrlar; kâfirlerin kabirlerinden
de cehenneme bir kapý açýlýr ve cehenne-
mi seyredip kötü kokusunu hissederler.
Þehidler diðer müminlerden farklý olarak
berzah âleminde iken cennet nimetlerin-
den yararlanýr. Bu konuyla ilgili hadisleri
reddetmek mümkün deðildir. Zaten Al-
lah’ýn cansýz bir bedeni mükâfatlandýrma-
sý veya ona azap etmesini akýl da imkânsýz
görmez. Ayrýca kabir azabýna ve nimeti-
ne dair Kur’an’da açýk deliller vardýr (a.g.e.,
I, 188-189; II, 39; XI, 11-12; et-Teb½îr, s. 205-
212). Ebû Bekir ile Ömer’in hidayet ön-
derleri olmadýðýný söyleyip onlara ta‘net-
mek Resûlullah’a ta‘netmek anlamýna ge-
lir; bu sebeple söz konusu tutumu benim-
seyenlerin Ýslâm diniyle ilgisi kalmaz. Hilâ-
fet meselesine iliþkin ihtilâfý çözmek için
emirliðin Kureyþ’e ait olduðunu söyleyen
Ebû Bekir’i ashabýn tamamýna yakýn ço-
ðunluðu teyit etmiþtir (et-Teb½îr, s. 156-
158; Ýbn Hacer, V, 101).

Taberî, itikadî konularda aklî istidlâlle-
re baþvurmak suretiyle büyük çapta Se-
lefiyye’nin mütekaddim grubundan ayrýl-
mýþ, belli baþlý haberî sýfatlarý te’vil etmiþ,
imana bilgi unsurunu eklemiþ, ancak bazý
âhâd hadisleri mütevâtir kabul etmiþ ve
tekfirde katý sayýlabilecek bir tutum ser-
gilemiþtir. Onun, eserleri Ehl-i sünnet’in
kaynaklarý arasýnda yer almýþ Ebû Ya‘lâ
el-Ferrâ, Ýbn Teymiyye ve Ýbn Kayyim el-
Cevziyye gibi müteahhir dönemi Selef âlim-
lerine öncülük ettiðini söylemek mümkün-
dür. Hüsâm b. Hasan Sarsûr, Taberî’nin
ilâhî sýfatlara dair görüþlerini yazdýðý bir
eserde mukayeseli olarak incelemiþtir (bk.
bibl.).
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Literatür. Çok yönlü bir âlim olan Ta-
berî hakkýnda kitap ve tezler halinde bir-
çok çalýþma yapýlmýþtýr. Bunlardan bazýla-
rý þunlardýr: Kitaplar: Carl Brockelmann,
Das Verhältnis von Ibn al-Atirs Kåmil
fi’t-ta’r¢h zu Tabaris Ahbar errusul wal
muluk (Strassburg 1890); Ali Ekber Þihâ-
bî, A¼vâl ü Â¦âr-ý Mu¼ammed b. Ce-
rîr ªaberî (Tahran 1335 hþ.); Abdullah b.
Abdülazîz el-Muslih Âl Þâkir, el-Ýmâm e¹-
ªaberî ba¼¦ fi’t-tefsîr (Riyad, ts.); Mah-
mûd Ýbnü'þ-Þerîf, e¹-ªaberî ve menhe-
cühû fi’t-tefsîr (Cidde-Riyad 1404/1984);
Abdurrahman Hüseyin el-Azzâvî, e¹-ªabe-
rî es-Sîre ve’t-târîÅ (Baðdat 1989); Mu-
hammed Bekir Ýsmâil, Ýbn Cerîr e¹-ªa-
berî ve menhecühû fi’t-tefsîr (Kahire
1991); Muhammed Muhammed Osman
Yûsuf, Ýbn Cerîr e¹-ªaberî fî Mý½r þü-
yûÅuhû ve telâmi×uh (Sûhâc 1991); Yâd-
nâme-i ªaberî ÞeyÅu’l-müßerrihîn Ebû
Ca£fer Ýbn Cerîr e¹-ªaberî (Tahran 1369
hþ.); Muhammed Âsî, Ebû Ca£fer Mu-
¼ammed b. Cerîr e¹-ªaberî ve kitâbü-
hû TârîÅu’l-ümem ve’l-mülûk (Beyrut
1992); el-Ýmâm e¹-ªaberî fî ×ikrâ mürû-
ri e¼ade £aþere šarnen £alâ vefâtihi (I-II,
[Rabat], Ýsisku 1992); Muhammed Umey-
re, Dešåßišu lu³ati’l-Æurßân fî Tefsîri
Ýbn Cerîr e¹-ªaberî (I-II, Beyrut 1992);
Muhammed el-Mâlikî, Cühûdü’¹-ªaberî
fî dirâseti’þ-þevâhidi’þ-þi£riyye fî Câ-
mi£i’l-beyân £an teßvîli âyi’l-Æurßân
dirâse lu³aviyye edebiyye fî tefsîri’l-
Æurßâni’l-Kerîm (Fas 1994); Muhammed

mez. Akýl rü’yetullahý mümkün görür (Câ-
mi£u’l-beyân, VII, 303; et-Teb½îr, s. 150).

Ýslâm âlimleri ilk dönemlerden itibaren,
Allah’ýn iradesiyle insanlara ait ihtiyarî fi-
illerin oluþmasýnda önemli bir unsur teþ-
kil eden kulun iradesinin sýnýrlarý konusun-
da fikir beyan etmiþlerdir. Taberî’ye göre
insana ait fiiller kulun kendi seçimi ve Al-
lah’ýn yaratmasýyla gerçekleþir. Kiþinin Al-
lah’ýn yaratmasýna ihtiyaç duymadan ken-
di kudret ve iradesiyle fiillerini gerçekleþ-
tirmesi mümkün olsaydý Allah’tan yardým
dilemesine gerek kalmazdý. Halbuki Kur-
’an’da müminlerin imanda sebat etmek,
itaat ve ibadetleri gerçekleþtirmek için Al-
lah’tan yardým istemelerinin gerektiði bil-
dirilmektedir (meselâ bk. el-Fâtiha 1/5-6).
Müminin hidayetiyle kâfirin inkârý yalnýz-
ca kendi fiilleriyle gerçekleþmemekte, in-
sana ait fiiller üzerinde onun farkedeme-
diði ilâhî bir müdahale bulunmaktadýr. Bu-
radaki ilâhî fiilin kâfirin iman etmesine en-
gel olacak biçimde sonuç doðurmasý onun
tercihine yönelik bir cezadýr; mümini in-
kâr etmekten koruyacak þekilde sonuçlan-
masý da onun tercihine baðlý bir mükâ-
fattýr (Yâkut, XVIII, 82). Þu halde tevfik
olmadan iman, hýzlân olmadan inkâr ger-
çekleþmez.

Peygamberlerin herhangi bir bilgi kay-
naðýna baþvurmadan gayb âleminden ha-
ber vermeleri ve söylediklerinin olaylarla
teyit edilmesi nübüvvetlerinin en önemli
delillerindendir. Bütün peygamberler er-
keklerden seçilmiþtir. Peygamberlerin ken-
dilerine vahyedilen haberlerde ve ilâhî âle-
me dair müþahedelerinde herhangi bir te-
reddüt içine düþmeleri nübüvvet sýfatla-
rýyla baðdaþmaz. Hz. Ýdrîs ve Îsâ diri ola-
rak gök katlarýna yükseltilmiþtir (Câmi£u’l-
beyân, III, 278; XIII, 80, 86-87; XVI, 96). Re-
sûl-i Ekrem’in nübüvvetine dair en önem-
li delil muhtevasý, nazmý ve belâgatý iti-
bariyle benzeri meydana getirilemeyen
Kur’an’dýr. Bundan sonra en önemli delil
Tevrat ve Ýncil’de müjdelenmesi ve bu hu-
susun Ehl-i kitap âlimlerince bilinmesidir.
Nitekim Selmân-ý Fârisî’nin müslüman ol-
masý bir papazdan aldýðý bu tür bilginin
izini sürmesiyle gerçekleþmiþtir. Ayrýca Hz.
Âdem’in yaratýlýþý ve diðer peygamberle-
rin tevhid mücadelelerine dair haberler ver-
mesi de nübüvvetinin açýk delillerindendir
(a.g.e., I, 85, 165, 220, 321-323, 370-372;
II, 53-54; III, 266). Ýsrâ ve mi‘rac ruh ve be-
denle birlikte vuku bulmuþtur, sadece ru-
hen gerçekleþmiþ olsaydý nübüvvete delil
teþkil etmezdi. Resûl-i Ekrem’in makam-ý
mahmûdu arasat meydanýnda bütün in-
sanlara þefaat etmesi mânasýna gelebile-
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