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süre de olsa görmesi yeterli olmakla birlik-
te bu neslin birçoðu tâbiînle beraber yak-
laþýk ayný devirde yaþamýþtýr. Tabakat ki-
taplarýnda 190’dan (806) sonra vefat eden-
lerin tebeu’t-tâbiînden olup olmadýðýnýn
tartýþýlmasý da 135-190 yýllarý arasýnýn te-
beu’t-tâbiîn devri kabul edilmesi gerektiði
görüþüne aðýrlýk kazandýrmaktadýr. Bu dev-
rin baþlangýcý Abbâsîler’in yönetime geç-
tiði yýllara rastlar. Endülüs’te ayný dönem-
de Abdurrahman b. Muâviye’nin kurduðu
Endülüs Emevî Devleti hüküm sürmekte-
dir. Abbâsîler’in hilâfeti ele geçirmeleriyle
birlikte Araplar’la mevâlî arasýnda görü-
len ayrýlýklar büyük ölçüde ortadan kalk-
mýþ, hatta mevâlî Araplar’a karþý birçok
alanda ve özellikle ilmî faaliyetlerde üstün-
lük kazanmýþtýr.

Farklý kültürlere mensup insanlarýn Müs-
lümanlýðý kabul etmesi, tercüme faaliyet-
lerinin baþlamasý ve Abbâsî halifelerinin
âlimleri desteklemesi gibi etkenler ilmî fa-
aliyetleri tebeu’t-tâbiîn döneminde daha
da hýzlandýrmýþtýr. Bu devirde henüz med-
rese gibi kurumlar bulunmadýðýndan ilmî
faaliyetler camilerde ve evlerdeki ders hal-
kalarýnda devam ettirilmiþ ve isnad kul-
lanýmý yaygýnlaþýp hadisler isnadlý þekilde
rivayet edilmiþtir. Tâbiîn devrinden beri bi-
rer ilim merkezi olma özelliðini koruyan
Medine, Kûfe, Basra ve Dýmaþk gibi þehir-
lerin yaný sýra Abbâsî Devleti’nin baþþehri
Baðdat tebeu’t-tâbiîn döneminin ortala-
rýnda kurulmuþ ve kýsa zamanda bir ilim
merkezi haline gelmiþtir. Bu þehirleri Mý-
sýr, Vâsýt, Horasan, Nîþâbur ve Rey takip
etmiþtir. Abbâsî Devleti sýnýrlarý içerisinde
meydana gelen kültürel geliþmelerden En-
dülüs Emevî Devleti etkilendiði için Kur-
tuba (Cordoba), Ýþbîliye (Sevilla) ve Tuleytu-
la (Toledo) gibi þehirlerde de ilmî faaliyet-
ler yürütülmüþtür.

Tâbiîn döneminde Ömer b. Abdülazîz’in
tâlimatýyla baþlayan tedvîn faaliyeti tebeu’t-
tâbiîn devrinde geliþerek devam etmiþ, bu
faaliyet neticesinde hadislerin yanýnda sa-
hâbe ve tâbiîn fetvalarý da derlenmiþtir.
Tedvîn esnasýnda toplanan malzeme her-
hangi bir sýra gözetilmeden yazýlmaktaydý.
Ancak bu þekilde meydana getirilen eser-
lerden yararlanmanýn güçlüðü kýsa süre-
de farkedilince tedvînle birlikte tasnife de
aðýrlýk verilmiþ ve sistematik eserler telif
edilmeye baþlanmýþtýr. Bunun ilk ürünleri
musannef tarzýndaki eserler olup bazýlarý
günümüze ulaþmýþ, bazýlarý daha sonra
tasnif edilen eserlerin içinde kýsmen yer
almýþtýr. Tedvîn ve tasnif sürecinde Medi-
ne’de Mâlik b. Enes, Ýbn Ebû Zi’b; Mek-
ke’de Ýbn Cüreyc, Süfyân b. Uyeyne; Bas-

ra’da Saîd b. Ebû Arûbe, Þu‘be b. Haccâc,
Rebî‘ b. Sabîh, Hammâd b. Seleme; Ye-
men’de Ma‘mer b. Râþid; Kûfe’de Süfyân
es-Sevrî, Ýbn Ebû Zâide; Dýmaþk’ta Evzâî,
Saîd b. Beþîr; Rey’de Cerîr b. Abdülhamîd;
Horasan ve Merv’de Abdullah b. Mübârek;
Vâsýt’ta Hüþeym b. Beþîr öne çýkan âlim-
lerdir. Öte yandan tebeu’t-tâbiîn devrin-
de isnad sistemi iyice geliþtiðinden sayýla-
rý gittikçe artan rivayetlerin, uydurma ha-
dislerin ve bunlarýn râvilerinin durumunu
inceleyen birçok âlim yetiþmiþtir. Þu‘be b.
Haccâc, Süfyân es-Sevrî, Mâlik b. Enes,
Abdurrahman b. Mehdî ve Yahyâ b. Saîd
el-Kattân dönemin önde gelen tenkitçileri-
dir. O zamana kadar râviler hakkýnda sözlü
olarak aktarýlan bilgiler bu dönemde der-
lenip kayýt altýna alýnmýþtýr. Hadis ilmiyle
beraber Hz. Peygamber’in hayatýný ve sa-
vaþlarýný ele alan siyer ve megazî türleri
de geliþmiþtir. Tedvîn devrinin baþlarýnda
bazý müellifler siyer ve megazîye dair bil-
gileri toplamýþlardý. Bu faaliyetleri sürdü-
ren birçok tebeu’t-tâbiîn âlimi bu konuda
kitaplar yazmýþtýr. Bunlarýn en önde ge-
lenleri Ma‘mer b. Râþid, Ebû Ma‘þer es-
Sindî ve Mu‘temir b. Süleyman’dýr.

Tebeu’t-tâbiîn döneminde en çok geliþ-
me gösteren ilim dallarýndan biri de fýkýh-
týr. Halkýn Emevî yönetiminden duyduðu
rahatsýzlýðý iyi deðerlendiren, onlarýn Ýs-
lâm dinini ve hukukunu ihmal ettiklerini,
kendilerinin Ýslâmî hükümleri hayata ge-
çireceklerini iddia ederek iþ baþýna gelen
Abbâsîler, Ýslâmî ilimleri ve özellikle fýkhýn
geliþimini desteklemiþtir. Halife Mansûr,
Irak ve Baðdat’taki ulemânýn yaný sýra Me-
dine’ye gittiði sýralarda Ýbn Ebû Zi’b ve
Mâlik b. Enes gibi âlimlerle görüþüp tav-
siyelerini dinlemiþ, âlimlere ihsanlarda bu-
lunmuþ, bütün ülkeye gönderdiði ferman-
larla ulemânýn eser telif etmesini iste-
miþtir. Onun ve ardýndan gelen halifeler-
den Mehdî-Billâh ile Hârûnürreþîd’in ül-
kede hukuk birliðini saðlamak için birta-
kým giriþimlerde bulunduklarý ve bu ko-
nuda Mâlik b. Enes gibi fakihlerin görüþ-
lerini aldýklarý bilinmektedir. Ayný devirde
Kûfe’de Ebû Hanîfe, Süfyân es-Sevrî, Ebû
Yûsuf, Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî;
Þam’da Evzâî ve Mýsýr’da Leys b. Sa‘d gi-
bi âlimler fýkýh alanýnda faaliyetlerini sür-
dürmüþlerdir. Mehdî-Billâh ve Hâdî-Ýlelhak
dönemlerinde kadýlýk yapan Ebû Yûsuf’a
çok deðer veren Hârûnürreþîd, Ýslâm ta-
rihinde ilk defa ihdas edilen baþkadýlýk (ka-
dýlkudât) görevini ona vermiþtir. Fýkýh ala-
nýnda sonraki devirlerde örnek alýnýp kay-
nak kabul edilen birçok eser tebeu’t-tâbiîn
devrinde yazýlmýþtýr. Bunlardan Mâlik b.
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Tâbiîni müslüman olarak gören
ve müslüman olarak ölen

üçüncü nesli ifade eden terim.
˜ ™

Sözlük anlamý “tâbiîni izleyenler”dir; tâ-
biînle müslüman olarak görüþen ve müs-
lüman olarak ölenleri daha özel anlamýy-
la tâbiîn neslinin âlimlerinden hadis riva-
yet edenleri ifade eder. Tebeu’t-tâbiîn sa-
hâbe ve tâbiînden sonraki üçüncü nesildir
ve etbâu’t-tâbiîn (etbâ‘) diye de anýlýr. Te-
beu’t-tâbiîn devrinin baþlangýcýný ve sonu-
nu kesin sýnýrlarla belirlemek mümkün de-
ðildir. Hadis râvilerini tabakalara ayýran ba-
zý âlimler, tebeu’t-tâbiîn dönemini son tâ-
biî kabul edilen Halef b. Halîfe’nin vefat ta-
rihi olan 180 (796) yýlýnda baþlatmakta ve
220 (835) yýlýnda sona erdirmektedir. An-
cak tebeu’t-tâbiîn devri çok daha erken
tarihte baþlamýþ olan Þu‘be b. Haccâc ve
Ýmam Mâlik gibi bu neslin önde gelen þah-
siyetleri 180 yýlýndan önce vefat etmiþler-
dir. Dolayýsýyla bu neslin bazý üyeleri 220
yýlý gibi geç tarihlere kadar hayatta kalmýþ
olsalar bile onlarýn çoðunluðunun yaþadýðý
dönemi, tâbiîn döneminin bir kýsmýný içi-
ne alacak þekilde yaklaþýk 135-190 (752-
806) yýllarý arasýnda kabul etmek daha uy-
gun görünmektedir. Bir kimsenin tebeu’t-
tâbiînden sayýlmasý için bir tâbiîyi kýsa bir
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da dirayet tefsiri de geliþme göstermiþ,
âyetlerin tefsiriyle birlikte Kur’an’ýn met-
niyle ilgili çeþitli filolojik çalýþmalar baþla-
týlmýþtýr. Tebeu’t-tâbiîn devri kýraat ilmi
bakýmýndan da önemli olup kýrâat-i seb‘a
imamlarýndan dördü (Medine’de Nâfi‘ b. Ab-
durrahman, Basra’da Ebû Amr b. Alâ, Kûfe’de
Hamza b. Habîb ve Ali b. Hamza el-Kisâî) bu
nesildendir.

Hâriciyye ve Mu‘tezile gibi fýrkalar tâbiîn
döneminde ortaya çýkmýþsa da bunlarýn
teþekkülü ve kelâm ilminin tedvîni tebeu’t-
tâbiîn devrinde gerçekleþmiþtir. Bu dönem-
de bir yandan müslümanlarýn çoðunluðu-
nun benimsediði inanç ilkelerine dair eser-
ler yazýlýrken bir yandan da genel kabulle-
re aykýrý itikadî fýrka mensuplarýnýn görüþ-
lerine dair risâleler kaleme alýnmýþtýr. Hâ-
riciyye ve Kaderiyye gibi fýrkalarýn doktrin-
leri karþýsýnda Selef’in bakýþ açýsýný orta-
ya koyan ilk eserin Ebû Hanîfe’nin el-Fýš-
hü’l-ekber’i olduðu kabul edilmektedir.

Tebeu’t-tâbiîn devrinde yaþayan Ýbrâ-
him b. Edhem, Süfyân es-Sevrî, Fudayl b.
Ýyâz, Dâvûd et-Tâî, Þakýk-ý Belhî, Ebû Hâ-
þim es-Sûfî, Râbia el-Adeviyye ve Abdul-
lah b. Mübârek gibi þahsiyetler tasavvuf
alanýnýn önde gelen simalarýdýr. Tasavvuf
ilminin temelleri bu dönemde atýlmýþ, ta-
savvuf ilmine kaynaklýk eden ilk eserler
bu dönemde yazýlmýþtýr.

Nahiv ilminde iki büyük ekol olan Bas-
ra ve Kûfe mektepleri tebeu’t-tâbiîn dev-
rinde teþekkül etmeye baþlamýþtýr. Bu de-
virdeki Basralý nahiv âlimlerinin en tanýn-
mýþlarý Îsâ b. Ömer es-Sekafî, Ebû Amr b.
Alâ, Halîl b. Ahmed, Ahfeþ el-Ekber, Sîbe-
veyhi ve Yûnus b. Habîb’dir. Kûfe’de ise
Ebû Ca‘fer er-Ruâsî, Ali b. Hamza el-Kisâî,
Mufaddal ed-Dabbî ve Kasým b. Ma‘n gibi
nahivciler yaþamýþtýr. Arap dili ve nahvi
bunlarýn hazýrladýðý eserlere dayanmak-
tadýr. III. (IX.) yüzyýlýn baþlarýnda tebeu’t-
tâbiîn dönemi sona ermekle birlikte Ýslâm
medeniyetinin teþekkül süreci devam et-
miþ, artýk nesillerin esas alýndýðý tabaka-
lar deðil zaman ve mekânýn belirleyici ol-
duðu ayýrýmlar ön plana çýkmýþtýr.
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Ýmamýn tekbir ve zikirlerinin
cemaate duyurulmasý anlamýnda

fýkýh terimi.
˜ ™

Sözlükte “bir þeyi veya bir haberi ulaþ-
týrmak” anlamýndaki teblîð kelâm ilmin-
de “peygamberlerin yükümlü olduðu teb-
lið görevi, onlarýn vahiy yoluyla aldýklarý
bilgiyi insanlara ulaþtýrmasý” demektir (bk.
DA‘VET; PEYGAMBER). Bir kimsenin irade
beyanýný diðer bir kimseye teblið etmeye
fýkýhta “risâlet” adý verilmektedir. Cema-
atle kýlýnan namazlarda imamýn aldýðý tek-
bir, verdiði selâm gibi zikirlerin müezzin
veya bir baþkasý tarafýndan cemaate du-
yurulmasýna da teblið, bu görevi yerine
getirene mübellið denilir. Bu mânayý ifa-
de etmek üzere tesmî‘ (duyurmak) ve
müsemmi‘ (duyuran) terimleri Mâlikî fa-
kihlerince kullanýlmýþtýr. Hz. Peygamber
son hastalýðýnda imamlýk yaparken Ebû
Bekir onun aldýðý tekbirleri yükses sesle
cemaate duyurmuþtur (Buhârî, “Ecân”,
67; Müslim, “Salât”, 96). Ýmamýn sesini ce-
maate duyuracak þekilde yükseltmesi ge-
rekmekle birlikte sesinin zayýflýðý veya ce-
maatin çokluðu gibi sebeplerle ses cema-
ate ulaþmýyorsa müezzin veya cemaatten
bir kiþi bu görevi üstlenir. Ýhtiyaca göre
birden çok kiþi de mübellið olabilir. Tebli-
ðin cevâzý hususunda icmâ bulunduðu ifa-
de edilmiþtir. Ancak Mâlikî mezhebinde
tebliðin câiz olmadýðý, gerek mübelliðin ge-
rekse ona uyanýn namazýnýn bâtýl olacaðý
yönünde tercih edilmeyen görüþler vardýr.
Mâlikîler’in çoðunluðu cumhurla birlikte
tebliði câiz görmekte, bazý Mâlikîler ise
imamýn iznini þart koþmaktadýr (ayrýca bk.
ÝKTÝDÂ).

Hanefî ve Þâfiîler’e göre imam iftitah
tekbirini alýrken namaza baþlamaya ve bu-
nu cemaate duyurmaya niyet etmelidir;
yalnýz cemaate duyurma niyetiyle tekbir
alýrsa namaz sahih olmaz. Ayný þekilde

Enes’in merfû hadislerle beraber sahâbe
ve tâbiîn fetvalarýný, Medine amelini ve
kendi re’ylerini ihtiva eden el-Muva¹¹aß
adlý eseri daima ilk sýrada zikredilir. Ayný
dönemde Medine’de buna benzer eserle-
rin kaleme alýndýðý bilinmekle beraber bun-
larýn neredeyse hiçbiri günümüze ulaþma-
mýþtýr. Irak’ta Ebû Hanîfe ve çevresinin
fýkýh meselelerinde dikkate aldýðý hadisle-
rin aktarýldýðý, Ebû Yûsuf ve Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî gibi isimlere ait “Kitâ-
bü’l-Âsâr”lar telif edilmiþtir. Hârûnürreþîd,
Ebû Yûsuf’tan devletin maliye iþlerinde
takip edeceði esaslarý içeren bir kitap yaz-
masýný istemiþ, o da meþhur Kitâbü’l-
ƒarâc’ýný kaleme almýþtýr. Yine Ebû Yû-
suf’un er-Red £alâ Siyeri’l-Evzâ£î, ÝÅtilâ-
fü Ebî ¥anîfe ve Ýbn Ebî Leylâ; Mu-
hammed b. Hasan eþ-Þeybânî’nin el-Meb-
sû¹, Kitâbü’l-¥ücce, el-A½l, es-Siyerü’l-
kebîr, el-Câmi£u’l-kebîr, el-Câmi£u’½-
½a³¢r, ez-Ziyâdât gibi eserleri o dönem-
den günümüze ulaþan teliflerdir. Öte yan-
dan Ebû Yûsuf ve Þeybânî’nin fýkýh usulü
alanýndaki bazý tartýþmalarý kayda geçir-
dikleri, ancak bunlarý kitap haline getirme-
dikleri bilinmektedir.

Bu dönemde ilmî ehliyeti haiz herkesin
dinî konularda görüþ bildirmesinde bir
engel yoktu. Bu sebeple âlimler kendi icti-
hadlarýný esas alýyorlardý. Halk henüz mez-
heplere ayrýlmadýðýndan müslümanlar is-
tedikleri âlimlerden faydalanýyor ve onla-
ra uyuyordu. Yönetim de belirli bir görü-
þü desteklemiyordu. Diðer taraftan fuka-
ha arasýnda belde, hoca ve meselelere yak-
laþým gibi sebeplerden kaynaklanan bir-
takým farklýlýklar görülüyordu. Ýlk zaman-
larda ehl-i Hicâz ve ehl-i Irâk þeklinde böl-
gelere nisbet edilen ekolleþme bu dönem-
de belirginleþerek ehl-i re’y ve ehl-i hadîs
diye adlandýrýlmýþtýr. Daha sonraki eser-
lerde görülen benzer taksimler çoðunluk-
la bu devrin þahýslarý üzerinden yapýlmýþ-
týr. Ancak bu gruplandýrmalarda ehl-i re’y
ve ehl-i hadîse yüklenen anlamlara göre
kiþiler bazan ehl-i re’yden sayýlýrken bazan
ehl-i hadîs arasýnda zikredilmiþtir.

Tefsir ilmi sahasýnda tebeu’t-tâbiîn nes-
li mütekaddimînin son nesli kabul edilir.
Bu alanda Mukatil b. Süleyman, Süfyân
es-Sevrî, Zeyd b. Eslem, Verka b. Ömer ve
Hüþeym b. Beþîr gibi âlimler öne çýkmýþ,
bunlardan bazýlarý müstakil tefsirler ka-
leme almýþtýr. Kur’ân-ý Kerîm’i baþtan so-
na kadar tefsir eden ilk müfessir olarak
tanýnan Mukatil b. Süleyman’a ait et-Tef-
sîrü’l-kebîr günümüze ulaþan örnekler-
dendir. Bu dönemde rivayet tefsiri yanýn-


