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ÖNSÖZ 

et-Taberî, İslâmî ilimlerin hemen tamamında olduğu gibi Hadis ilmi dalında 

da yetkin bir âlimdir. Araştırmamızda, et-Taberî’nin Hadis ilmindeki yeri, 

Tehzîbu’l-Âsâr isimli eseri temel alınarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

İslamî ilimlerde, özellikle Tefsir ve Tarih ilimlerinde yeri tartışılmaz kabul 

edilen et-Taberî’nin Hadis ilmindeki yeri, günümüz açısından taşıdığı önem, 

mevcut Hadis ilmi anlayışına katkısı ve genel anlayıştan ayrılan özgün yönleri 

belirlenerek, eserleri arasında mukayese ile rivayet metodundaki ilkeleri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

et-Taberî’nin Hadis ilmindeki yerinin belirlenmesi çağının ilim anlayışı 

açısından olduğu kadar günümüz hadis anlayışı için de önemlidir. Zira hadis 

alanında günümüze kadar ulaşan meseleler, rivayet geleneğinde nakilci bir 

metodun esas alınması sonucu olup, et-Taberî, objektif ve eleştiriye açık olması, 

rivayet geleneğinde dirayet metodunu işletmesi sebebiyle meselelerin hâllinde 

yeni açılımlar için kaynak olarak görülebilir.  

et-Taberî’nin tefsirciliği ve tarihçiliği üzerinde yapılan bilimsel 

çalışmalarda, et-Taberî’nin Hadis ilmindeki yerine kısa atıflarla dikkat çekilmişse 

de, bir hadis âlimi olarak onun Hadis ilmindeki hususiyetleri üzerinde 

derinlemesine çalışılmamıştır. Ne var ki et-Taberî, Hadis usûlü açısından 

görüşleri, hadisleri tasnif yöntemi, hadis çeşitleri ve tanımları, Sünnet anlayışı, 

isnad kullanımı ve rivayet metodu gibi konularda kendine has bir bakış açısı ve 

tutuma sahip bir âlimdir. Onun kelâmî-fıkhî tercihlerinin hadis anlayışını 

belirleyen veya hadis seçimi ve değerlendirmesini etkileyen yönleri olduğu gibi 

eserlerinde kullandığı rivayetlerin nitelikleri de bunun önemli bir delili olarak 

görünmektedir. 

et-Taberî, itikadda Ehl-i hadis mektebine yakın durmakla birlikte sahip 

olduğu ilimlerin çeşitliliği ve furu‘a ilişkin meselelerdeki yaklaşımı dikkate 

alındığında Ehl-i re’y mektebine de yakın olan “eklektik” bir âlimdir. Onun tefsir 

ve tarih alanında tenkitten uzak bir anlayışla sadece rivayet eden/ nakleden bir 

âlim olduğu iddiası ise isabetli değildir. Özellikle cerh ve ta’dilde kendine has 
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ilkeleri mevcut olup, muhtelifu’l-hadîs konusunda oldukça mahirdir. Tehzîbu’l-
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metodunu belirlemede temel bir eserdir. Eserin baskı nüshaları çerçevesinde 

yaptığımız çalışmalar bizim et-Taberî’nin Hadis ilmindeki yeri, metodu ve onun 
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1. Araştırmanın Konusu 

Araştırmamızın konusu, Tehzîbu’l-Âsâr bağlamında et-Taberî’nin Hadis 

ilmindeki yerini tesbit etmektir. Bunu yaparken öncelikle onun hayatı hakkında 

bilgi verilmiş; hocaları, öğrencileri ve eserleri üzerinde kısaca durularak sahip 

olduğu farklı ilimlerdeki yeri tesbite çalışılmıştır.  

et-Taberî’nin Hadis ilmindeki müktesebatının kaynakları olmak bakımından 

hocaları ve şeyhleri üzerinde ayrıca durulup, hadis alanındaki eserleri alana has 

özellikleriyle değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Şüphesiz Tehzîbu’l-Âsâr isimli hadis eseri et-Taberî’nin hadisçiliğini 

tesbitte ana zeminimizi teşkil etmektedir. Bu sebeple mevcut baskılarıyla, altı 

sahabî müsnedinden müteşekkil qlan Tehzîbu’l-Âsâr, et-Taberî’nin eserini telif 

yöntemi ve esere hâkim olan sistematik bakımından incelenmiştir. Bu bağlamda 

et-Taberî’nin Hadis usûlüyle ilgili bazı konulardaki görüşleri, hadisleri tasnif 

yöntemi, hadis çeşitleri ve tanımları eserlerinden istifade ile ortaya konulmuş; 

yine onun isnad anlayışı ve rivayet metodu üç önemli eseri çerçevesinde tesbite 

çalışılarak hadis anlayışı belirlenmeye çalışılmıştır.  

et-Taberî’nin kelâmî, itikadî aidiyetini tesbit de onun hadis anlayışını, 

hadisleri kabul ve değerlendirmedeki yaklaşımlarını belirlemede önemli bir kıstas 

olarak araştırmamızda, ayrıntılı diyebileceğimiz şekilde yer bulmuştur.  

Araştırmamız, kısaca et-Taberî’nin hayatını, yaşadığı sosyal- ilmî çevreyi 

tanıtma, Tehzîbu’l-Âsâr isimli eserini ayrıntılı bir inceleme ve değerlendirmeye 

tâbî tutma, Hadis ilmi açısından et-Taberî’nin görüşlerini tesbite çalışma ve itikadî 

kabullerinin hadis anlayışına etkilerini tesbit olarak ifade edilebilir.  

2. Araştırmanın Amacı 

et-Taberî’nin hadis ilmindeki yerinin belirlenmesi, hadis anlayışının ortaya 

konulması, Tefsir ve Tarih ilmindeki tartışmasız otoritesine karşın gölgede kalan 

Hadis ilmine katkılarının belirlenmesi, hadis çalışmaları yapanlar açısından 

kuşkusuz çok önemlidir. et-Taberî’nin, objektif ve eleştiriye açık olması, rivayet 



 3

geleneğinde dirayet metodunu işletmesi sebebiyle, günümüzdeki hadis 

tartışmalarına katkı sağlayacağı açıktır.  

İslâmî ilimler, on dört asrın literatür zenginliğini muhtevidir. Bugüne 

konuşmak isteyen insanın dünden müstağni kalması düşünülemez. Hele İslâmî 

ilimler alanında çalışma yaparken bu on dört asırlık medeniyet birikimini göz ardı 

etmek mümkün değildir. İşte et-Taberî, bize, eserleriyle çağlar ötesinden 

konuşarak, tıpkı yaşadığı çağda olduğu gibi, günümüzde de benzeri meselelerle 

uğraşan, yeni fikrî ve ilmî bakış açıları, çözüm önerileri sunabilmek için gayret 

gösteren araştırmacılar için kıymetli bir hazine olduğunu göstermektedir.  

3. Araştırmanın Önemi ve Yöntemi 

Şüphe yok ki erken dönem İslâm âlimlerinin çok büyük bir kısmı, birden 

fazla ilimle meşgul olmaları hususiyetiyle dikkat çekmektedirler. Bilhassa Tarih 

ve Hadis ilimleri âlimlerin ortak ilgi alanını oluşturmuştur. Âlimlerin bu yönü 

erken dönemlerde ilimlerin birbiriyle ilişkisi, iç içelikleriyle yakından bağlantılı 

görülmekteyse de, âlimlerin meşgul oldukları söz konusu ilimlerin hepsinde aynı 

yetkinlik ve şöhreti elde edebildiklerini söylemek çok kolay değildir.  

et-Taberî ise hemen bütün temel İslâm ilimleriyle meşgul olup eser vermiş 

olmasına rağmen, daha ziyade tarihçiliği ve müfessir oluşu yönüyle dikkat çekmiş 

ve bu özellikleriyle bilinir olmuştur. Her ne kadar onun için söylenmiş övgü dolu 

sözlerde o, hangi ilimle meşgul olmuşsa sanki yalnızca onda uzmanlaşmışçasına 

yetkin olarak nitelendirilmişse de hakikatte, Doğu’da ve Batı’da tarihçiliği ve 

tefsirciliği ile bilinir olmuştur. Ancak onun hadisçiliği, tarihçiliğinin ve 

tefsirciliğinin yanında en az bunlar kadar dikkate şayan bir hususiyetidir. 

Tefsirciliği ve tarihçiliğinin kıymeti de önemli oranda hadisçiliğinden 

kaynaklanmaktadır.  

Zira onun Tehzîb’i hadisçiliğini ortaya koyup, hadis sahasındaki yetkinliğini 

tesbitte çok yeterli bir kaynak olmakla beraber, gerek Tefsirinde, gerekse 

Tarihindeki rivayetler dahi et-Taberî’nin nasıl bir hadis müktesebatına sahip 

olduğunu göstermesi açısından yeterlidir. Fakat ne yazık ki et-Taberî’nin 
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hadisçiliği tefsir ve tarihçiliğinin gölgesinde kalmış; bazı istisnalar dışında ne bir 

muhaddis olarak ne de Tehzîb’i ile kaynaklarda hak ettiği yeri alamamıştır. 

 Araştırma konumuzun Hicrî 3. Asırda yaşamış bir alim ve o şartlarda 

meydana getirilmiş bir eser olması, bizi, zorunlu olarak ilk dönem literatür tarama 

tekniğini kullanmaya yöneltmektedir. Ulaşabildiğimiz kadar eski kaynaklara 

ulaşmak, tarama – inceleme çalışması yapmak tezimizin esas tekniği olmuştur. Bu 

bağlamda et-Taberî’ye kadar ve çağdaşları olan muhaddislerin eserleri, et-

Taberî’nin elimize ulaşan eserlerinin tamamı, et-Taberî hakkında günümüze kadar 

yapılmış ulaşabildiğimiz çalışmalar araştırmamızın materyallerinin ana kısmını 

teşkil etmiştir. 

Araştırmamız gösterdi ki, et-Taberî’nin hayatı konusundaki bilgiler, 

araştırma ister Türkiye’de, isterse diğer ülkelerde yapılmış olsun, ekseriyetle 

birkaç esere dayandırılmaktadır. el-Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463 h.) Târîhu 

Bağdâd’ı, Yakut el- Hamevî’nin (ö. 626 h.) Mu’cemu’l-Udebâ’sı, ez-Zehebî’nin 

(ö. 748 h.) Siyeru A‘lâmi’n-Nubelâ’sı, Fuad Sezgin’in Tarîhu’t-Turâsi’l-Arabî’si, 

bu temel eserlerdendir. Ayrıca et-Taberî’nin hayatı konusunda yazılmış çağdaş 

müstakil birkaç kitap da başvuru kaynağı olarak görülmektedir. Ahmed 

Muhammed el-Hûfî’nin et-Taberî ve Muhammed ez-Zuhaylî’nin el-İmam et-

Taberî isimli eserleri de bunlar arasındadır.  

et-Taberî üzerine yapılmış pek çok tez çalışmasının, bizim araştırmamızda 

da olduğu gibi, birinci bölümü et-Taberî’nin hayatı ve ilmî yönüne, yaşadığı çağın 

siyasî-içtimaî, ilmî-fikrî durumuna tahsis edilmiş ve bu konuda oldukça doyurucu 

sayılabilecek bilgiler verilmiştir. et-Taberî’nin tefsirciliği konusunda, İsmail 

Cerrahoğlu’nun, Tefsir Tarihi isimli eserinde ayrıntılı ve derli toplu bilgilere 

ulaşabilmekteyiz. Hasan Kurt’un Taberî’nin Hayatı ve Tarihçiliği isimli Yüksek 

Lisans Tezi’nin birinci bölümü, ayrıntılı ve muntazam anlatımıyla dikkati 

çekmektedir. Caferi Sadık Doğru, İbn Cerîr et-Taberî’nin Tefsirindeki Fıkhî 

Görüşleri isimli Öğretim Üyeliği Tezi’nin birinci bölümü hayatı hakkında bilgi 

sunarken fıkıhçılığı hakkında da değerli bir kaynaktır.  
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Araştırmamız çerçevesinde yurt dışında yapılmış ve ulaşabildiğimiz 

çalışmalardan biri olan “es-Sınâ‘atu’l-hadîsiyye ‘ınde’l-imâm et-Taberî fî kitâbihî 

Tehzîbi’l-âsâr” isimli Yüksek Lisans Tezi, Tehzîb’in daha ziyade rivayet ilimleri 

açısından bir değerlendirmesi niteliğiyle temayüz etmektedir. Bazı açılardan söz 

konusu tezin çalışmamıza katkısı inkâr edilemez. Ancak bizim çalışmamız, gerek 

muhteva gerekse esere ve müellifine yaklaşımımız açısından birçok farklılık arz 

etmektedir. “Muhammed b. Cerîr et-Taberî ve menhecuhû fi’l-fıkhi’l-İslâmî” 

isimli Yüksek Lisans Tezi adından da anlaşılacağı üzere, et-Taberî’nin Fıkıh 

ilmindeki yeri bağlamında istifade ettiğimiz bir çalışmadır. “et-Taberî ve 

menhecuhû fi’t-târîh” isimli Yüksek Lisans Tezi ise, et-Taberî’nin Tarihindeki 

rivayetlerde metodunu tesbit sadedinde istifade edip, yaklaşım farklılığımızı 

belirttiğimiz bir çalışma olarak dikkate değerdir.  

Araştırmamızı yazmadan önce, yukarda isimlerini sıralamaya çalıştığımız 

eserler başta olmak üzere, et-Taberî üzerine yapılmış yerli ve yabancı tez 

çalışmalarının ve araştırmaların bazılarını inceleme ve okuma imkânını bulduk. 

Bilgilerin dayandığı ve dipnotlarda belirtilen en eski kaynaklara ulaşmaya çalıştık. 

Verdiğimiz bilginin bizim ulaştığımız ilk kaynaktaki yerini dipnot olarak 

kullanmayı tercih ederek, bibliyografyayı şişirmekten sakındık. Ancak, bazı 

güncel kaynakları, yeni araştırmacılara rehberlik etmek, özellikle de ilk bölümde 

Türkçe çalışmalara atıfları çoğaltarak, Türkçe eserlerden okuma yapmak 

isteyenlere yardımcı olmak düşüncesiyle, belirtmeyi uygun gördük. 
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ET-TABERÎ’NİN HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ  
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1. ET-TABERÎ’NİN HAYATI 

Ebû Cafer et-Taberî, Hicrî 224 (m.838) yılında Taberistan’ın Âmul şehrinde 

dünyaya gelmiş,1 hayatını ilim tahsil etmek, tedvin ve tasnif çalışmaları yapmakla 

geçirmiştir. Oldukça mütevazı bir hayat süren et-Taberî, nerdeyse ömrünün 

yarısını kitap yazma çalışmalarına tahsis etmiştir. Son yıllarını Bağdat’taki evinde 

münzevî bir şekilde geçiren et-Taberî, Hicrî 26 Şevval 310 tarihinde akşamüzeri 

(m.16 Şubat 923) vefat etmiş;2 uzun ve ilimle bereketlenmiş bir hayatın sonunda, 

ertesi sabah, evinin bahçesine defnedilmiştir.3 

1.1. et-Taberî’nin İsmi ve Nesebi 

Muhtelif kaynaklarda ismi, Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr b. Gâlib 

et-Taberî4 veya Yezîd b. Hâlid et-Taberî5 olarak belirtilmekle beraber, kendisine 

ismi sorulan et-Taberî sadece Muhammed b. Cerîr şeklinde cevap vermiş; nesebî 

olarak aslının ne olduğunda ısrar edilince de nesebin çok önemli olmadığını 

belirten bir beyti dile getirerek şöyle demiştir:6 

                                                 
1 İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, Matbaatu’l-İstikâme, Kahire (t.y.), s. 340; Muhammed b. Ahmed ez-

Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nubelâ, Beytu’l-Efkâri’d-Devliyye, (y.y.) (t.y.), III. 3366; et-
Taberî’nin doğum tarihi konusunda ihtilâf bulunsa da bu, çok önemli görülmemelidir. Kendi 
ifadesine dayanılarak, bu ihtilâf ve sebebi üzerinde makul sayılabilecek açıklama da 
yapılmaktadır. Bkz: el-Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, Dâru’l-Fikr (Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye), 
Beyrut (t.y.), II. 166; Yakut el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ’, Müessesetu’l-Meârif, Beyrut (t.y.), 
VI. 519. 

2 el-Bağdâdî, Târîhu Bağdad, II.166; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 513; Carl Brockelmann, Târîhu’l-
Edebi’l-Arabî, Ar. terc. Mahmud Fehmi Hicâzî, el-Hey’etu’l-Mısriyye el-Âmme li’l-Kitâb, 
(y.y.) 1993, II. 47.  

3 el-Bağdâdî, Târîhu Bağdad, II. 166. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi, defin yeri, biçimi ve günü 
konusunda farklı bilgiler sunulmaktadır. Bkz: el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 513 - 514; Ebu’l-Abbas 
Şemsu’d-dîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr b. Hallikân, Vefeyâtu’l-A‘yân ve Enbeu 
Ebnei’z-Zamân, Dâru Mesâdir, Beyrut (t.y.), IV. 192; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3370; İbn 
Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Mektebetu’l- Meârif, Beyrut 1977, 2. bsk., XI. 146.  

4 el-Bağdâdî, Târîhu Bağdad, II. 162; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 513.  
5 İbn Nedîm, el-Fihrist, s. 340; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-A‘yân, IV. 191.  
6 el-Hamevî, Mu‘cem, VI, 519. 



 8

el-‘Accâc7 anılmamı(şânımı) yüceltmiştir, beni ismimle çağır; 

Nesepler gelip geçer, bana ismim yeter! 

et-Taberî’nin kendisi nesep konusunda bu kadar kayıtsız davranırken, son 

zamanlarda neşredilen bazı çalışmalarda nesep tartışmaları yapılmakta, Arap ya 

da Acem oluşu üzerinden bir polemik yürütülmektedir.8 Brockelmann’ın, et-

Taberî’nin Acem olduğunu söylemesine9 dayanan tartışmalar, Araplığını ispat 

yönünde indî sayılabilecek karşı mülâhazalarla sürdürülmektedir. Ancak bize göre 

de, doğduğu bölge, yaşadığı dönem ve özellikle o dönemde âlimlerin önemli bir 

kısmının mevâlîden olması da dikkate alınırsa10 et-Taberî’nin Arap olmayıp 

mevâlîden olması, kuvvetle muhtemeldir. Ancak Brockelmann’ın Batılı ve etnik 

ulus temelli modern zihnin ürettiği bakış açısına karşı, ona cevap vermeğe 

çalışanların da bir başka şekildeki Arap ulusçu yaklaşımı merkezinde seyreden 

tepkileri ve iddiaları bizim İslâm ümmeti kabulümüz ve inancımız sadedinde eşit 

mesabede yer almaktadır. Bu hususta dikkat edilmesi gereken nesebi değil, et-

Taberî’nin ilmî açıdan yerini tesbit etmek ve büyüklüğünü ortaya koymaktır. 

Bunun için bugünün araştırmacılarına düşen, onun kayıp olduğu ifade edilen 

eserlerini gün yüzüne çıkarmak ve ümmetin menfaatine sunmak olmalıdır. Zira, 

nesebi konusundaki önemsiz tartışmalara yeterli cevap, yukarıdaki beyitten de 

anlaşılacağı üzere, bizzat et-Taberî tarafından asırlar önce zaten verilmiştir. 

                                                 
7 et-Taberî’nin el-‘Accâc’a yaptığı bu atıf, şairliğinin ve şiire vukûfiyetinin önemli bir delilidir. el-

‘Accâc (ö. 97/ 715–16), Temîm kabilesi şairlerinden olup asıl adı Ebu’ş-Şa‘sa’ Abdullah b. 
Ru’be’dir. Geniş bilgi için bkz.: Hulusi Kılıç, Accâc md., DİA, İst. 1988, I. 320 - 321.  

8 Muhammed ez-Zuhaylî, el-İmâm et-Taberî, Dâru’l-Kalem, Dımeşk 1990, s. 29-30; Muhammed 
Kâmil, es-Sınâ‘atu’l-Hadîsiyye ‘ınde’l-İmâm et-Taberî fî Kitâbihi Tehzîbi’l-Âsâr ve Tafsîli’s-
Sâbit an Rasûlillâhi (s.a.v.) mine’l-Ahbâr, (Basılmamış Yüksek Lisans tezi), Kulliyetu’d-
Dirâsâti’l-Ulyâ el-Câmiatu’l-Urduniyye 2004, s. 5; Aydın Atik, Taberî’nin Kur’ân’ı Yorumlama 
Yöntemi, Ankara Okulu Yay., Ankara 2005, s. 9 - 10.  

9 Carl Brockelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II. 47. Ahmed Emin de bu kanaati paylaşmaktadır. 
Bkz.: Zuhru’l-İslâm, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 2005, II. 336. 

10 Abdurrahman b. Muhammed b. Haldûn Hadramî, Mukaddime, terc. Halil Kendir, Yeni Şafak, 
Ank. 2004, II. 799; Ahmed Emin, Duhal İslâm, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 2005, I. 134 – 
135; Montgomery Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, terc. Ethem Ruhi Fığlalı, Umran 
Yay., Ank. 1981, s. 230; İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi 
Mezhebinin Hadis Metodu, D.İ.B.Yay., Ank.1994, s. 45 - 46. 
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Muhammed b. Cerîr’in künyesi Ebu Cafer’dir.11 Babasına nispetle İbn Cerîr 

de denilmektedir.12 Memleketine nispetle lâkabı ise, et-Taberî’dir. Kendisine 

doğduğu şehre nisbetle Âmulî ve ömrünün büyük bir kısmını Bağdat’ta geçirdiği, 

eserlerini orada telif ettiği ve orada vefat ettiği için de el-Bağdâdî diyenler 

olmuşsa da bu iki nispet şöhret bulmamıştır.13 

Sahip olduğu meziyetleri, ilimdeki otoritesi ve eserleri sebebiyle kendisine, 

el-İmam, el-Muerrih, el-Mufessir, el-Muctehid, el-Hafız, el-Muhaddis, el-Allâme 

gibi birçok sıfat da isnad edilmiştir.14 

1.2. Yetişmesi, Fizikî Özellikleri ve Ahlâkı 

Babasının yakın ilgi, koruma ve terbiyesi altında yetişen et-Taberî, 

ekonomik yönden de hayatının önemli bir kısmını onun desteği ile sürdürmüştür. 

Gerek ilim tahsilinde, gerekse ilim için çıktığı yolculuklarda babasının maddî-

manevî destek ve teşvikine mazhar olmuş, onun vefatından sonra da, kendisine 

miras olarak kalan bazı arazilerden elde ettiği gelirlerle mütevazı bir hayat 

yaşamıştır.15 et-Taberî kendisine teklif edilen resmî görevleri, ya ilimle meşgul 

olmasına engel olur düşüncesiyle, ya yöneticilere yakın olmama hassasiyetiyle, ya 

da dinî endişeyle, sorumluluğun ağırlığından sakınarak kabul etmemiştir. Ancak 

kendisine teklif edilen herhangi bir ilmî çalışma veya öğrenci yetiştirme görevini 

ise reddetmemiştir.16 Bu durum, onun hayatının anlamını ilim öğrenme ve 

öğretmede gördüğünün açık bir delilidir. Yine, çalışmalarının karşılığı olarak ya 

da başka bir sebeple kendisine yapılan bağış ve hediyeleri ise başkalarına yardım 

edilmesi tavsiyesi ile veya karşılığını verememe düşüncesiyle kabulden 

                                                 
11el-Bağdâdî, Târîhu Bağdad, II. 162; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 513. ez-Zuhaylî, hiç evlenmediği 

ve bir çocuk sahibi de olmadığı hâlde, et-Taberî’nin Ebû Cafer diye künyelenmesini İslâm 
âdâbının bir gereği olarak açıklamaktadır. Bkz: ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 28 - 29.  

12 Ali b. Abdilazîz b. Ali eş-Şibl, el-İmam Ebû Cafer et-Taberî, Câmiatu’l-İmam Muhammed b. 
Suûd el-İslâmiyye el-İdâretu’l-Âmme li’s-Sekâfe ve’n-Neşr, Riyad 1999, s.12. 

13 Muhammed b. Muhammed b. el-Cezerî, Ğâyetu’n-Nihâye fî Tabakâti’l-Kurrâ, Dâru’l-Kutubi’l-
İlmiyye, Beyrut 1982, 3. bsk., II. 106; ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 29. 

14 Muhammed b. Cerîr b. Yezîd et-Taberî, et-Tabsîr fî Me‘âlimi’d-Dîn, thk. tlk: Ali b. Abdilazîz b. 
Ali eş-Şibl, Mektebetu’r-Ruşd, Riyad 2004, s. 15; Muhammed Kâmil, a.g.e., s. 5.  

15 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3368; İbn Kesîr, el-Bidâye, XI. 146. 
16 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3366 – 3368; İbn Kesîr ed-Dımaşkî, Tabakâtu’l- Fukahâi’ş-
Şâfiiyyîn, Mektebetu’s-Sekâfe ed-Diniyye, Kahire 1993, I. 224–225; Brockelmann, Târîhu’l-
Edebi’l-Arabî, II. 47. 
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sakınmıştır.17 Bu da onun dünyaya meyletmeme konusundaki hassasiyetinin güzel 

bir işareti olarak yorumlanabilir. 

Üstün bir zekâya, derin bir kavrayışa, zarif bir mizaca sahip olan et-Taberî, 

kendisini adadığı ilim yolunda ilerlerken, diğerkâmlık, kanaatkârlık, cömertlik 

gibi vasıflarla da kişiliğini tezyin etmiştir. Daima hakkı söylemek ve hakkın 

yanında olmak da et-Taberî’nin güzel ahlâkının bir hususiyeti olarak öne çıkmış; 

içinde bulunduğu ilim meclislerinin en seçkini olmakla beraber, bir o kadar da 

tevazu sahibi olarak görülmüştür. 18 Öğrencileri tarafından zahiren kibar, bâtınen 

temiz ahlâklı, yemesi ve giymesi görgülü, arkadaşlarına karşı oldukça hoşgörülü, 

dostlarının hâlleri ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgili, sohbeti hoş, şakaları zarif biri 

olarak anlatılmıştır.19 

Fizikî olarak esmer tenli, güzel yüzlü, iri siyah gözlü, ince yapılı, uzun 

boylu olan et-Taberî, fasih konuşması20 ve çok güzel Kur’ân okumasıyla da 

bilinmektedir.21 

1.3. et-Taberî’nin İlim Hayatı 

 et-Taberî’nin ilim hayatı, babasının görmüş olduğu bir rüyayı gerçek kılma 

çabasının sonucu çok küçük yaşlarda başlamış;22 ilmin hayır ve bereketinin tadına 

varması ile de ömrünün tamamını kuşatacak şekilde gelişmiştir. 

et-Taberî, seçkin hocalardan ders alması sağlanarak ilim tahsiline Âmul’da 

başlamış; daha yedi yaşında iken Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemiş, sekiz yaşında 

imamlık yapmış, dokuz yaşında hadis yazmaya başlamıştır. Daha sonra hadis 

tahsilini Rey ve çevresinde sürdürmüştür.23 

                                                 
17 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 546–547; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3366.  
18 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 524, 533, 542, 547–548; İbn Kesîr, el-Bidâye, XI. 146. 
19 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 546,548. 
20 el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II. 166; el-Hamevî, Mu’cem, VI. 513–514; Şemsuddin Muhammed 

b. Ahmed b. Osman ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve Vefeyâtu’l- Meşâhîr ve’l-A’lâm, thk. Ömer 
Abdusselâm Tedmurî, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1992, XXIII. 285.  

21 el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II.164; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 532; İbn Kesîr, el-Bidâye, XI. 146.  
22 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 520. 
23 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 520.  
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et-Taberî, Rey’e seyahatinin ardından, artık neredeyse ömrünün yarısını bir 

beldeden başka bir beldeye seyahatle geçirmiştir. Bağdat, Basra, Kûfe, Vâsıt, 

Mısır, Şam gibi o dönem İslâm medeniyetinin önemli ilim merkezleri kabul edilen 

yerlere seyahat eden et-Taberî, gittiği bütün bu merkezlerdeki âlimlerin hemen 

tamamından dersler almış, pek çok kitabı mütalaa etmiştir.24 Ayrıca, buralarda 

ilmî münazaralara katılmış, yeri gelmiş imtihan edilmiş,25 yeri gelmiş kendisine 

sorulan bir soru karşısında müsaade isteyip bir gecede söz konusu alan hakkında 

ciddi denilebilecek bilgiyi elde ederek, ertesi gün soru sahibine bir uzman gibi 

cevaplar verebilmiştir.26 Yapmış olduğu ilim seyahatleri (rıhle) sonrasında et-

Taberî’nin dönüp dolaşıp geldiği yer gibi görülebilecek olan Bağdat onun son 

yerleşim yeri de olur. Her ne kadar iki kere memleketi Taberistan’a giderse de 

orada fazla kalamaz ve Bağdat’ta karar kılar.27 Bağdat’a yerleşen et-Taberî artık 

vaktini, hem eserlerini yazarak hem de imkân ölçüsünde, hadis ve fıkıh dersleri 

vererek, öğrenci yetiştirmekle geçirir.28 

Çok güçlü bir hafızaya, derin bir muhakeme gücüne sahip olan et-Taberî,29 

İslâm ilimlerinin hemen tamamında ve tarih alanında yetkin bir birikim elde 

etmiş; dil, edebiyat ve şiirde oldukça donanımlı, felsefe, mantık, tıp, cebir, 

matematik gibi dallarda da bilgili kabul edilmiştir.30 

1.3.1. et-Taberî’nin Hocaları 

Hadis alanında ilk derslerini doğduğu şehirde alan et-Taberî, Rey’de hocası 

Muhammed b. Humeyd31 er-Râzî’den (ö.248 h.) yüz bini aşkın hadis öğrenir. 

                                                 
24 et-Taberî’nin ilmî seyahatleri için bkz: Ahmed Muhammed el-Hûfî, et-Taberî, Vizâratu’s-Sekâfe 

ve’l-İrşâdu’l-Kavmî, (y.y) (t.y.), s. 10-27; ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 37-45; Hasan Kurt, Taberî’nin 
Hayatı ve Tarihçiliği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Ü. İlâhiyat F., Samsun 
1991, s. 9 - 17.  

25 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 523, 525. 
26 Mısır’da kendisine aruz hakkında soru soran kişiye ertesi gün gelmesini söyleyen et-Taberî, bir 

gecede, ödünç aldığı kitabı inceleyerek aruz konusunda kendini donatmıştır. Bkz: el-Hamevî, 
Mu‘cem, VI. 525.  

27 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 525; el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II. 163; Fikret Işıltan, Taberî md., 
İslâm Ansiklopedisi, M.E.B., İst. 1970, XI. 594. 

28 Brockhelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II. 47. 
29 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3368. 
30 İbn Nedim, a.g.e., s. 340–341; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 527–529.  
31 İsimlerin okunuşunda İsmail Cerrahoğlu’nun okuyuşu esas alınmıştır. Bkz: İsmail Cerrahoğlu, 

Tefsir Tarihi, D.İ.B. Yay., Ank. 1988, II. 140–141. Söz konusu isim Mu’cem’de İbn Hamîd, 
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et-Taberî, kendisinden tefsir dersleri de aldığı hocasının geceleri sık sık yanlarına 

gelip öğrendikleri hadisleri kontrol ettiğini ve yeni hadisler verdiğini belirtir.32 

Yine o bölgede bulunan Ahmed b. Hammâd ed-Dûlâbî, et-Taberî’nin tarih 

dersleri aldığı hocası olup,33 Ebû Mukatil’den de Iraklıların fıkhını (Hanefî 

fıkhını) tahsil eder.34 Ebû Zur‘a er-Râzî nakdu’l-hadîs (cerh ve ta‘dîl ilmi) 

konusunda et-Taberî’ye büyük tesiri olan hocasıdır.35 el-Musennâ b. İbrahim de 

bu bölgede kendisinden çok istifade ettiği hocalarındandır.36 

Rey ve çevresindeki tahsilini tamamlayan et-Taberî, Bağdat’a gider. Niyeti 

oranın en büyük hadis âlimlerinden olan Ahmed b. Hanbel’in ilim halkasına 

katılmaktır. Fakat et-Taberî’nin oraya ulaşmasından kısa bir müddet önce Ahmed 

b. Hanbel’in vefat ettiği bilgisi üzerinde kaynaklar, el-Hamevî’ye istinaden, 

neredeyse ittifak etmektedir.37 Fuâd Sezgin ise, et-Taberî’nin Ahmed b. Hanbel’e 

yetiştiğini ve ondan hadis dersleri aldığını ifade eder.38 Buna itirazla, et-

Taberî’nin, Ahmed b. Hanbel’in ölüm tarihi dikkate alındığında, henüz on beş- on 

altı yaşlarında olduğu ve hadis tahsilinden yeterince yararlanamayacağı 

belirtilerek, bu durumun zayıf bir ihtimal olduğuna dikkat çekilmiştir.39 et-

Taberî’nin dokuz yaşında hadis yazmaya başladığı bilgisi göz önüne alınacak 

olursa, Ahmed b. Hanbel’den, eğer ulaştıysa, yaşına nispetle istifade edemeyeceği 

kanaati bizce zayıftır. Ancak, et-Taberî’nin mevcut eserlerinde, inceleyebildiğimiz 

                                                                                                                                      
Târîhu’l-İslâm’da İbn Humeyd şeklinde harekelenmiştir. Bkz: el-Hamevî, a.g.e., 520. ez-Zehebî, 
a.g.e., XXIII. 279.  

32 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 520–521  
33 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 520–521. Mu‘cem’deki et-Taberî’nin, İbn İshâk’ın el-Meğâzî’sini 

kitâbe yoluyla ed-Dulâbî’den aldığı bilgisini tartışmaya açan Claud Gilliot, kendince, bunu 
doğrulayacak çok kesin delillerin olmadığını belirtir. Doğru kabul edilebilecek bu yaklaşımına 
karşın, söz konusu metinde, İbn Hammâd ve İbn Humeyd isimlerinin müellif tarafından 
karıştırıldığını söyler ki, İbn Humeyd’in et-Taberî’nin hadis ve tefsir hocası olduğu göz önüne 
alınacak olursa, bizce bu doğru bir okuma değildir. Bkz: Claud Gilliot, (La formation 
intellectuelle de Tabarî), et-Taberî: Tahsîluhu’s-Sekâfî, Ar. terc. M. Hayr el-Bikâ‘î, el-Mevrid, 
Vizâratu’s-Sekâfe ve’l-İ‘lâm Daru’ş-Şuûni’s-Sekâfiyyeti’l-‘Âmme, Bağdâd 1990, 19. sayı, s. 7. 

34 İbn Nedim, a.g.e., s. 340. Gilliot, Ebû Mukâtil ismini İbn Mukâtil olarak tashih etmektedir. Bkz: 
Gilliot, et-Taberî, s. 8.  

35 Ebu’l-Kâsım Ali b. el-Hasan b. Hibetillâh b. Abdillâh İbn Asâkir, Târîhu Medinetu Dımeşk, 
Dâru’l-Beşîr, (y.y.) (t.y.), X. 161. 

36 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 520. 
37 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 521. 
38 Fuâd Sezgin, Tarîhu’t-Turâsi’l-Arabî, Ar. terc. Mahmud Fehmî Hicazî, el-Memleketu’l-

Arabiyye Vizâratu’t-Ta‘lîmi’l-Âlî Câmiatu İmam Muhammed b. Suud el-İslâmiyye, (y.y.) 1991, 
I/2. 159. 

39 Işıltan, a.g.e., XI. 594. 
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kadarıyla, bu talebeliğe veya tahsile ilişkin bir bilgiye rastlanılmamış olması, en 

azından hadis rivayetinde ona herhangi bir atfın bulunmaması, onun Ahmed b. 

Hanbel’e yetişemediğinin daha kuvvetli bir delili kabul edilebilir. Ayrıca, 

ayrıntıları üzerinde daha sonra duracağımız et-Taberî ile Hanbelîler arasındaki 

tartışma sırasında et-Taberî’nin Ahmed b. Hanbel’den herhangi bir nakil veya 

söze işaret etmemesi de, dikkati çeken bir başka noktadır. 

Bağdat’a yaptığı bu ilk seyahatinde40 Hasan b. Muhammed ez-Za‘feranî 

(ö.260 h.) ve Ebû Sa‘îd el-İstahrî’den41 (ö.310 h.) Şâfiî fıkhını okuyan et-

Taberî,42 Ahmed b. Yusuf et-Tağlebî’den (ö.237 h.) de kıraat okur.43 Daha sonra 

Basra, Vâsıt, Kûfe ve tekrar Bağdâd’a seyahat eden et-Taberî, bu merkezlerde 

kısa sürelerle kalır ve oradaki âlimlerden istifade eder. 

Basra’da Muhammed b. ‘Abdi’l-‘Alâ es-San‘ânî (ö.254 h.), İmrân44 b. 

Musa el-Kazzâz (ö.240 h.), Bişr b. Mu‘âz (ö.245 h.), Muhammed b. Musa el-

Huraşî (ö.248 h.), Muhammed b. Abdilmelik (ö. 244 h.), Ebû’l-Eş‘âs 

(ö.251/253 h.) ve Muhammed b. Beşşâr (ö.252 h.) Muhammed b. el-Mu‘allâ45 

(ö.250/252 h.) gibi tefsir ve hadis alanında temayüz etmiş pek çok âlimden dersler 

alır. Basra’dan sonra Vâsıt’a uğrayan ve oradaki âlimlerden de yararlanan et-

Taberî Kûfe’ye geçer.46 

                                                 
40 et-Taberî’nin Bağdat’a seyahatleri ile ilgili farklı bilgiler için bakınız: el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 

521-523; Kurt, a.g.e., s. 11; Hüseyin ‘Âsî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî ve Kitâbuhu 
Tarihu’l-Umem ve’l-Mulûk, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1992, s. 55-56.  

41 Gilliot, makalesinde, İstahrî’nin doğum tarihinin h. 244 olduğunu belirterek, bunun et-
Taberî’nin ondan ders alışının Fustat’a gidişinden önce gerçekleştiği bilgisi ile karşılaştırıldığı 
zaman (el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 523)aralarındaki hocalık öğrencilik münasebetinin tarihen 
imkânsızlığına Rudi Paret’e istinaden dikkat çeker. Bkz: Gilliot, et-Taberî, s.12–13.  

42 İbn Nedim, a.g.e., s. 340; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 523. 
43 İbnu’l-Cezerî, a.g.e., II. 107; el-Hamevî, ismi es-Sa‘lebî olarak vermektedir. Gilliot, bunun 

yanlışlığına işaret eder. Bkz: el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 532; Gilliot, et-Taberî, s. 24, dipnot 41. 
44 Fihrist’te İmrân olarak yer alan isim Mu‘cem’de ‘Imâd şeklinde geçmektedir. Gilliot İmrân 

olması gerektiğini belirtir. Bkz: İbn Nedim, a.g.e., 340; el-Hamevî, a.g.e., VI. 521; Gilliot, et-
Taberî, s. 21/ 13. dn. 

45 Mu‘cem’in kullandığımız baskısında bu isim Mu’annâ şeklindedir. Bir başka rivayete göre 
Mu‘allâ olduğu belirtiliyor. el-Bağdâdî ise ismi Müsennâ şeklinde vermektedir. Bkz: el-
Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II. 162; el-Hamevî, a.g.e., VI. 521/3. dn.  

46 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 521.  
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Kûfe’de Hennâd b. es-Seriyy47 et-Temimî (ö.243 h.), İsmail b. Musa 

(ö.245 h), Ebû Kureyb48 Muhammed b. el-‘Alâ el-Hemedânî’den (ö.247 h.) 

hadis yazar. Ebû Kureyb, kendisinden yüz binden fazla hadis öğrenen öğrencisine 

hadislerini rivayet izni verir.49 Süleyman b.‘Abdirrahmân et-Talhî’den (252 h.) 

kıraat50, Ahmed b. Yahya’dan (ö.291 h.) nahiv ve Arap Dili Edebiyatı dersleri 

alan51 et-Taberî tekrar Bağdat’a gider. Burada bir süre kaldıktan sonra Mısır’a 

gitmek üzere yola çıkar. Şam’a ve Beyrut’a uğrar; hadis tetkiklerinde bulunur.52 

Beyrut’ta ‘Abbas b. Velîd el-Mukrî’ye Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını Şamlıların 

kıraati üzere okur.53 

Mısır’a birincisi 253 h./867 m. ve ikincisi 256 h./869 m. tarihlerinde olmak 

üzere iki defa seyahat eden et-Taberî,54 Fustat’ta bir süre kalır. Burada Ebû’l-

Hasan Ali b. Sirâc el-Mısrî (ö.308 h.) ile görüşür.55 İlmî şöhreti Mısır’a kadar 

ulaşmış olan et-Taberî’yi pek çok ilim dallarında müzakere eden Ebû’l-Hasan, 

onun bütün bu ilimlerdeki donanımı karşısında haklı bir şöhrete sahip olduğunu 

kabul eder. Mısır’da hiç kimsenin ezbere bilmediği et-Tırimmâh’ın56 (ö.135 

h./723 m.) şiirini ezberleyen et-Taberî, istek üzerine, onun şiirlerinin imlâen 

öğreticisi de olur. 57 Hamza ve Verş kıraatlerini Yunus b. ‘Abdi’l-‘Alâ es-

Sadefî’den (ö.264 h.) öğrenir.58 Aynı zamanda, İbn Vehb’in kardeşinin oğlu ve 

eş-Şâfiî’nin öğrencisi de olan Yunus’dan Mâlik’in fıkhını;59 eş-Şâfiî’nin fıkhını, 

                                                 
47 Söz konusu isim es-Sirrî şeklinde de okunmuştur. Bkz: Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II. 140. Ayrıca 

bilgi için bkz.: el-Hamevî, Mu‘cem, 521; ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm, XXIII. 279.  
48 Söz konusu lakab Mu‘cem’de Ebû Kerîb, Târîhu’l-İslâm’da Ebû Kureyb şeklinde 

harekelenmiştir. Bkz: el-Hamevî,a.g.e., 521; ez-Zehebî, a.g.e., Târîhu’l-İslâm, XXIII. 279.  
49 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 521–522. 
50 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 532; ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm, XXIII. 279 
51 eş-Şibl, a.g.e., s. 17. 
52 Işıltan, a.g.e., XI. 594. Gilliot, et-Taberî’nin özellikle Şam seyahatini gerek Kur’ân kıraatleri, 

gerekse hadis ve tefsir ilimleri ve fıkıhta da Evzâî mezhebini öğrenmek bağlamında çok önemli 
görmektedir. Bkz: Gilliot, et-Taberî, s.13.  

53 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III.3366; el-Hûfî, a.g.e., s. 37; Âsî, a.g.e., s. 57. 
54 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 522, 524. Ayrıca Bkz: Işıltan, Taberî md., XI. 594. 
55 Bu kişiden, et-Taberî’nin dil ve edebiyat dersleri aldığı hocası olarak da bahsedilir. Bkz: eş-Şibl, 

a.g.e., s. 16. 
56 et-Tırimmâh b. Hakîm et-Tâiyy (ö. 110 / 728 ?), divanı olan ünlü Hâricî şairdir. Hakkında bilgi 

için bkz.: İzzet Hasan Beydili, Tırimmâh md., İslâm Ans., M.E.B. Yay., İst. 1979, XII/I. 251 – 
252. 

57 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 522-523. Ayrıca bkz.: İbn Nedîm, a.g.e., s. 341.  
58 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 532–533; ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm, XXIII. 280. 
59 İbn Nedim, a.g.e., 340. Ayrıca bkz: Gilliot, et-Taberî, s. 14. 



 15

ahbâr ve hadis konusunda merviyyatını alır.60 Mısır’daki tahsili bununla sınırlı 

kalmayan et-Taberî, Rabî‘ b. Suleyman el-Murâdî (ö.270 h.) ve İsmail b. 

İbrahim el-Muzenî’den61 (ö.264 h.) yine eş-Şâfiî’nin fıkhını alırken62 

Muhammed b. Abdillah b. el-Hakem,63 kardeşleri Sa‘d ve Abdurrahmân’dan 

da Mâlik’in fıkhını öğrenir.64  

Daha çok hadisle ilgili bilgilerini aldığı Ahmed el-Begavî, büyük hadis 

hafızlarından İshak b. (Ebî) İsrâ‘il, Kütüb-ü Sitte ricâlinden olup müsnedi 

bulunan Ya‘kûb b. İbrahim ed-Devrakî ve ‘Amr b. ‘Ali gibi zamanının 

âlimlerine de yetişen et-Taberî artık büyük bir şöhrete de sahiptir.65 O, sahip 

olduğu ilmî ve kültürel birikimini yalnızca sıralamaya çalıştığımız bu 

hocalarından elde etmemiş, zamanının pek çok âlim ve kitaplarından da istifade 

etmiştir.66 

1.3.2. et- Taberî’nin Öğrencileri 

et-Taberî’nin, uzun ömrü, İslâm coğrafyasının ilim merkezlerine yaptığı 

seyahatleri, muhteşem ilmî birikim ve şöhreti sebebiyle kendisinden ilim tahsil 

etmek isteyen pek çok öğrenci olmuştur. Bazı kaynaklarda, et-Taberî’nin ilmi ve 

ömrü dikkate alınarak, ona öğrenci olabilme imkânına ulaşanların azlığına da 

işaret edilmiştir. Bu durumun bir sorun olarak dikkat çektiği görülmekle beraber, 

izah sadedinde, onun adına mazeret kabul edilebilecek ciddi sebepler dile 

getirilmiştir.  

Bu sebeplerin en önemlisi olarak görülenlerden biri, bağnaz Hanbelîlerin et-

Taberî’ye ulaşılmasını engellemeleri meselesidir.67 İlim tahsili ve ilmî 

                                                 
60 eş-Şibl, a.g.e., s. 16. 
61 Subkî rivayetine göre ismin, İbrahim b. Yahya el- Müzenî olarak yer aldığı belirtilmiştir. Bkz: 

el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 523/2. dn.  
62 İbn Nedim, a.g.e., s. 340; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 523. 
63 İsim, el-Fihrist’te Muhammed b. Abdilhakem şeklinde yer almaktadır. Bkz: İbn Nedim, a.g.e., s. 

340. 
64 İbn Nedim, a.g.e., s. 340. 
65el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II. 162; Ebû Abdillah Şemsu’d-Dîn Muhammed ez-Zehebî, 

Tezkiratu’l-Huffâz, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut (t.y), II. 484–486; eş-Şibl, a.g.e. 14 vd.  
66 et-Taberî’nin hocaları hakkında oldukça ayrıntılı sayılabilecek bilgi için ayrıca bkz.: Gilliot, et-

Taberî.  
67 Caferi Sadık Doğru, İbn Cerîr et-Taberî’nin Tefsirindeki Fıkhî Görüşleri, M.E.B. Y.İ.E., 

Basılmamış Öğretim Üyeliği Tezi, Erzurum 1981, s. 2, 11. 
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seyahatlerini tamamladıktan sonra Hanbelîlerin çokça yaşadığı Bağdat’a yerleşen 

et-Taberî, bir âlimin karşılaşabileceği en olumsuz durumla karşılaşmıştır. 

Cahillerle mücadelenin zorluğunun farkında olarak ve büyük ihtimalle hem bu 

yüzden, hem de yaşadığı dönemin siyasî çalkantıları ve yöneticilere karşı mesafeli 

tutumu, diğer âlimlere karşı duyduğu edep ve tevazuu sebebiyle savunmasız 

kalmış, kendini, belki de asırlar ötesinde öğrenciler yetiştirmesine vesile olacak 

kitap yazma çalışmalarına adamıştır. Bu hakikati dikkate alarak, biz burada, az da 

olsa öne çıkan bazı öğrencileri hakkında bilgi vermeğe çalışacağız. 

Ebû Şuayb el-Harrânî (ö.295 h.), et-Taberî’den yaşça daha büyük olup 

ondan hadis rivayet etmiştir.68 el-Harrânî’nin, içinde hadis konusunda bazı faydalı 

bilgilerin yer aldığı sekiz sayfalık bir hadis cüz’ü el-Melik Suûd Üniversitesi’nde 

bulunmaktadır.69  

Tarihçi ve muhaddis Abdullah b. Ahmed el-Fergânî (ö.362 h.) et-

Taberî’den hadis almış, tarihine de et-Târîhu’l-Muzeyyel ‘alâ Târîhi Muhammed 

b. Cerîr et-Taberî adıyla bir zeyl yazmıştır. 70 et-Taberî’den kıraat aldığı da 

zikredilmiştir.71 

Ebû Bekr Ahmed b. Kâmil (ö.350 h.) et-Taberî’den hadis rivayet etmekle 

beraber, başlangıçta, fıkıhta hocasının mezhebine tâbi olmuş; fıkıh, kıraat, 

garîbu’l-Kur’ân ve tarih konularında eserler vermiştir.72  

‘Abdulazîz b. Muhammed et-Taberî (?) de, et-Taberî hakkında kendisine 

en çok atıfta bulunulan öğrencilerindendir. el-Hamevî’nin et-Taberî hakkında 

                                                                                                                                      
 
68 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3366; İbnu’l-Cezerî, a.g.e., II. 107; Muhammed b. Ali b. Ahmed 

ed-Dâvudî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, thk. Ali Muhammed ‘Umer, Mektebetu Vehbe, Kahire 1972, 
II. 107. 

69 eş-Şibl, a.g.e., s. 24. 
70 Ömer Rıdâ el-Kehhâle, Mu‘cemu’l-Muellifîn, Mektebetu’l-Musennâ ve Dâru İhyâi’t-Turâsi’l 

Arabî, Beyrut (t.y.), VI. 22.  
71 İbnu’l-Cezerî, a.g.e., II. 107; ed-Dâvudî, Tabakât, II. 110. 
72 el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II. 162; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3366; ed-Dâvudî, Tabakât, I. 

65–66. 
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Mu’cem’inde naklettiği pek çok bilgi, ‘Abdulazîz b. Muhammed et-Taberî ve İbn 

Kâmil’in hocaları hakkında yazdıkları belirtilen kitaplarına isnad edilmektedir.73 

Kıraat alanında bir kitabı da bulunan Abdulgaffâr el-Hudaynî74 (ö.369 h.), 

yine kıraat dersleri alan Abdulvâhit b. ‘Umer75 (ö.349 h.) de et-Taberî’nin 

öğrencilerindendir. Ebûl’-Kâsım et-Taberânî (ö.369 h.) ise üç tane mu‘ceme 

sahip büyük bir muhaddis olarak ona, hadis ve tefsir alanlarında öğrencilik 

yapmıştır.76 Cerh ve ta’dil, ‘ilelu’l-hadîs gibi hadis ilimlerinde eserleri bulunan 

Ebû Ahmed Abdullah b. ‘Adiyy (ö.365 h.) binden fazla hocasının ismini 

derlediği mu’ceminde et-Taberî’yi de hocası olarak zikretmiştir.77 

Ebû Amr Ahmed b. Hamdân, Ebû’l-Hasen Ahmed b. Yahya, Ali b. 

Abdulazîz ed-Dûlâbî, Muhammed b. Nasr el- Mervezî gibi pek çok kimse de 

ona öğrencilik yapabilme lûtfuna erişmiştir.78 Kaynaklarda et-Taberî’nin 

kitaplarını ezberleme, mezhebini bilme konusunda en çok öne çıkan öğrencisi 

olarak Ebu’l-Ferec el-Muâfâ b. Zekeriyya en-Nehrevânî’nin (ö.390 h.) ismi 

geçmektedir. “İbn Tarâra” diye de meşhur olan bu kişi et-Taberî’nin, el-Hafîf ve 

Ahkâmu Şerai‘ıl’-İslâm isimli eserlerini de şerh etmiştir. Altı ciltlik bir tefsirinden 

de söz edilmektedir. Her ne kadar, çok küçük yaşta ona öğrenci olduğu belirtilse 

ve fıkhî mezhebinden çok hoşlandığından söz edilse de, bize göre, vefat tarihi 

dikkate alındığında, eğer bir hata yoksa aralarında öğrenci hoca ilişkisinin 

gerçekleşmiş olması muhal görünmektedir. Bu konuda en fazla İbn Tarâra’nın, et-

Taberî’nin eserlerine bire bir ulaşma şansını yakalamış ve onlar üzerinde 

çalışmalar yapmış biri olabileceğini söyleyebiliriz.79  

                                                 
73 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 552; eş-Şibl, a.g.e., s. 24, 26.  
74 ez-Zehebî, Tezkira, II. 711; İbnu’l-Cezerî, a.g.e., I. 398; ed-Dâvudî, Tabakât, II. 107. İsim, 

Tabakât’ta Husaybî şeklinde yazılıp harekelenmiştir. Bkz.: ed-Dâvudî, a.g.e., aynı yer.  
75 İbnu’l-Cezerî, a.g.e., I. 475–476, II. 107; ed-Dâvudî, Tabakât, II. 110. 
76 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3366; İbnu’l-Cezerî, a.g.e., II. 107; eş-Şibl, a.g.e. 24. Hayatı için 

bkz.: ez-Zehebî, Tezkira, II. 912 vd. 
77 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3366, Tezkira, III. 942; eş-Şibl, İbn Adiyy’in, sahabe ve 

Buhârî’nin Sahîh’inde kendilerinden rivayette bulunduğu râvîlerden bazılarının isimlerini 
derlediği iki eserinden söz eder. Birinci eserin Medine ve İstanbul kütüphanesinde, ikincisinin 
ise Dımeşk Zâhirîye kütüphanesinde 389. numarada kayıtlı olduğunu belirtir. Bkz.: a.g.e. s. 24.  

78 Öğrencileri hakkında daha geniş bilgi için bölüm içinde kullandığımız kaynaklara bakılabilir.  
79 el-Muâfâ hakkında daha geniş bilgi için bkz.: Ahmet Özel, Muâfâ en- Nehrevânî md., DİA, İst. 

2005, XXX. 306 - 308. 
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1.3.3. et-Taberî’nin Eserleri 

et-Taberî çok genç denecek yaşta başlayan ilim tahsilini, yaptığı ilim 

yolculuklarıyla bereketlendirmiş; bu arada şöhreti yayıldıkça yayılmış, artık kalan 

ömrünü telif ve tedris çalışmalarına ayırma zamanının geldiğine inandığında da 

Bağdat’a yerleşmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, hiçbir resmî görev kabul 

etmeyerek kendini bütünüyle Kur’ân okumaya, ibadete ve ilmî çalışmalarına 

adamıştır. Elde ettiği büyük birikim sayesinde çok kolay yazdığına dikkat 

çekilerek, kırk yıl süreyle, günde kırk sayfa yazarak muazzam eserlerini telif ettiği 

rivayet edilir.80 et-Taberî’nin yazmış olduğu bildirilen bütün bu eserlerin tamamı 

ne yazık ki günümüze kadar ulaşamamıştır. Bu sebeple, yakın zamana kadar 

tefsirine dahi sahip olmadığımız bu velûd âlimimizin eserlerinden bahsedilirken 

günümüze ulaşan eserleri, ulaşamayan eserleri ve hatta ona isnad edilen eserler 

şeklinde bir tasnif çalışmasıyla karşılaşmaktayız. Biz burada, araştırmacıların bu 

geleneğine biraz uyarak, fazla da ayrıntıya girmeden eserleri tanıtmaya 

çalışacağız. 

1.3.3.1. Günümüze Kadar Gelen Eserleri 

Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk: Bu eseri ikinci bölümde et-Taberî’nin 

tarihinde rivayet metodu sadedinde inceleyeceğimiz için burada kitap hakkında 

bazı temel bilgileri vermekle yetineceğiz. et-Taberî bu eserini, yaratılıştan vefatına 

yakın bir tarihe (ö.302 h.) kadar olan dünya tarihini, peygamberler ve melikleri 

merkeze alarak anlatabilecek şekilde telif etmiştir. Kendisine Avrupa’da “tarihin 

babası” unvanını kazandıran bu eser, alanında kapsamı ve yöntemi dikkate 

alınarak, Arapça olarak yazılmış en eski eser olarak kabul edilmiştir.81 Tekmile ve 

zeyllerinin yazıldığı, muhtasarlarının oluşturulduğu, farklı dillere pek çok 

tercümesinin yapıldığı bu eser, yazıldığı dönemden itibaren tarih çalışması yapan 

hemen herkesin kendisine başvurmaktan mustağni kalamadığı bir eser olarak 

dikkati çekmiştir. Ancak eserin ilk baskısı 1831–1853 yılları arasında 

gerçekleşebilmiştir. et-Taberî’nin Tarihi, tarihlerin en sahîhi ve en sağlamıdır, 

                                                 
80el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II. 163.  
81 Brockhelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II. 47. Fuad Sezgin, buna, bir itirazî kayıtla, bize ulaşan 

erken dönem kitaplarının en büyüğü şeklinde açıklama getirmektedir. Bkz.: Fuad Sezgin, a.g.e., 
I/2. 159/223 dn.  
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diye nitelendirilmesine karşın, pek çok mevzu’ ve isrâilî haberi de muhtevi olduğu 

gözden uzak tutulmamalıdır. Kitap, Taberî Tarihi şeklinde şöhret bulmakla 

beraber, kaynaklarda Târîhu’r-Rusul ve’l-Enbiyâi ve’l-Mulûk ve’l-Hulefâ, 

Târîhu’r-Rusul ve’l-Mulûk ve Ahbârihim, Kitâbu Ahbâri’r-Rusul ve’l-Mulûk 

adlarıyla da zikredilmektedir.82 

Câmi‘u’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân: et-Taberî’nin Hicrî 283–290 

yılları arasında yazmış olduğu tefsîri, onun tefsir alanındaki maharetini ve tıpkı 

tarihinde olduğu gibi, muazzam bilgi birikimini ortaya koyan bir eserdir. 

Kaynaklarda bu eserden, “Hiç kimse benzerini telif edememiştir, tefsirlerin en 

büyüğü ve en üstünüdür, bir kişi Muhammed b. Cerîr’in tefsir kitabını elde etmek 

için Çin’e gitse, çok şey yapmış olmaz” gibi övgü dolu sözlerle bahsedilmektedir. 

“Kur’ân’ın ahkâmını, nâsıhini mensuhunu, müşkilini garîbini, mânalarını; 

Kur’ân’ın ahkâmında ve te’vîlinde âlimlerin ve te’vîl ehlinin (müfessirlerin) 

ihtilâflarını, bunların sahihlerinden elinde olanı, mülhidlerin Kur’ân hakkındaki 

sözlerini; kıssaları ve insanlık tarihinden haberleri; kıyameti kelime kelime, âyet 

âyet açıklamıştır.” diye muhtevasına dikkat çekilen tefsirinin, okuyuculara ağır 

gelmemesi için, bizzat et-Taberî tarafından, otuz bin yaprak olarak 

düşünülmüşken, üç bin yaprak ile iktifa edildiği de rivayet edilmektedir. Taberî 

tefsiri diye meşhur olan eserin ilk baskısı 1903 yılında yapılmıştır. Kaynaklarda 

Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân ya da Te’vîli’l Kur’ân, Câmiu’l- Beyân an 

Te’vîli’l-Eser ve’l-Kur’ân isimleriyle de yer alan eserin çeşitli dillere tercümesi de 

yapılmıştır.83 

                                                 
82 İbn Nedîm, a.g.e., s. 341; el- Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II. 163; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 514, 

517, 531; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367; İbn Hallikân, Vefeyât, IV. 191; Yûsuf Elyân 
Sarkîs, Mu’cemu’l-Matbûâti’l-Arabiyye ve’l-Mu‘arrabe, Matbaatu Sarkîs, Mısır 1928, s. 1230; 
Sezgin, a.g.e.; I/2. 162-166; Cerrahoğlu, a.g.e., II. 142; Doğru, a.g.e, s. 19-20; Kurt, a.g.e., s. 23-
24, 42-53. Atik Aydın, a.g.e., s. 16. 

83 İbn Nedîm, a.g.e., s. 341;el- Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II. 163-164; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 514-
515,517, 529-533; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367; Ebû’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Hacer el-
Askalânî, Lisânu’l-Mîzân, Muessetu’l-E‘lâ li’l-Matbûât, Beyrut 1986, 3. bsk., V. 102; Dâvudî, 
a.g.e., II. 109-113; Brockhelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II. 50-51; Serkîs, a.g.e., Sezgin, 
a.g.e., 166-167; Cerrahoğlu, a.g.e., II. 145; Doğru, a.g.e., 14, 20-21; Mücteba Uğur, Hadis 
İlimleri Edebiyatı, T.D.V. Yay., Ank.1996, s. 315; Kurt, a.g.e., 26 - 28; Aydın, a.g.e., s. 16 - 17. 
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Tehzîbu’l-Âsâr: Tez çalışmamız bu eser üzerinden yürütüleceği için, 

tanıtımı da buna bağlı olarak ayrıntılı bir şekilde II. Bölüm’de yapılacaktır. 

İhtilâfu’l-Fukahâ: et-Taberî’nin, bizzat kendisinin tefsirinde sık sık, bir 

fakîhin başvurmaktan mustağni kalamayacağı iki eserinden biri olarak bahsettiği 

eser, isminden de anlaşıldığı üzere, ağırlıklı olarak fukahânın ihtilâflarını 

muhtevîdir. et- Taberî, kendi tercihlerine çoğunlukla Lâtifu’l-Kavl isimli eserinde 

yer verdiği için, bu eserde, Lâtif’te olmayan usûle ilişkin bazı konulardaki 

görüşlerini bildirmiştir. Doğuda ve Batıda oldukça meşhur olan ve aslının üç bin 

yaprak olduğu, Hanbelîlerle olan niza sebebiyle et-Taberî’nin onu sakladığı, ancak 

vefatından sonra toprak altından çıkartıldığı belirtilen kitabın mevcut olan bir 

bölümü 1902 yılında Alman şarkiyatçı Friedrich Kern tahkîki ile Kahire’de, bir 

bölümü de 1933 yılında Joseph Schacht tarafından Leiden’da basılmıştır. Bizim 

inceleme imkânı bulduğumuz bölüm ise Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye / Beyrut baskısı 

olup Kern’un nüshası gibi görünmektedir. Muhtevasından bulunduğu kadarının 

iki ayrı kitap olarak basıldığını bildiğimiz eser, İhtilâfu’l-‘Ulemâ, İhtilâfu 

‘Ulemâi’l-Emsâr, İhtilâfu ‘Ulemâi’l-Emsâr fî Ahkâmî’ş-Şerîati’l-İslâm isimleriyle 

de anılmaktadır.84  

Kitâbu Sarîhi’s-Sünne: et-Taberî’nin itikadla ilgili eseri olup, kendi 

mezhebî görüşünü; sahabe, tabiun ve fukaha-i emsâr’ın tâbî olageldikleri inanç 

esaslarını açıklar. Kur’ân’ın mahlûk olup olmadığı, Ru’yetullâh meselesi, kulların 

fiillerinin yaratılması, sahabenin fazileti, imanın artıp eksilmesi, Allah’ın 

isimlerinin Zatının aynı mı gayrı mı olduğu gibi konu başlıklarından meydana 

gelen eserin ilk baskısı el-Cüz fi’l-İ‘tikâd ismiyle küçük bir cüz şeklinde h. 1277 

yılında yapılmıştır. Kaynaklarda Kitâbu Şerhi’s-Sünne, el- İ‘tikâd, gibi isimlerle 

de yer almaktadır.85 

                                                 
84 İbn Nedîm, s. 341; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 535 - 537; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367; 

Brockhelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II. 51; Davudî, a.g.e., II. 111; Serkîs, a.g.e., s. 1230; 
Cerrahoğlu, a.g.e., II. 142; Doğru, a.g.e., s.15; Kurt, a.g.e., s. 28-29; eş-Şibl, a.g.e., s. 75 - 76. 

85 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 542; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3368; Dâvudî, a.g.e., II. 113; 
Brockhelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II.51; Sarkîs, a.g.e., s.1231; Cerrahoğlu, a.g.e.; II. 144; 
Doğru, a.g.e., s.17; Kurt, a.g.e., s. 29. Sezgin, el-Taberî’nin kitapları arasında el-Akîde isimli bir 
kitaba da yer vermektedir. Kurt, tezinde yazma hâlinde bulunan eserler başlığı altında Kitâbu’l- 
Akîde isimli bir kitaptan, Sarihu’s-Sunne’nin muhtevasıyla söz etmektedir. Diğer kaynaklarda 
rastlamadığımız bu eseri, muhtevasını ve Doğru’nun Sarîhu’s-Sunne’yi tanıtımında Sarkîs’te yer 
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et-Tabsîr fî Meâlimi’d-Dîn: et-Taberî’nin memleketi olan Taberistan’ın 

Âmul şehrindeki dostlarına yazıp gönderdiği, bölgede var olan itikâdî usûl ve fikrî 

ihtilâflar hakkında kendi görüşlerinin de yer aldığı, tahminen otuz yaprak olan, 

ancak yirmi dört sayfası bulunabilen eseridir. İlk olarak tahkik ve ta’lik edilerek 

İspanya’da basılmıştır. Eser kısaca et-Tabsîr, Tabsîru Uli’n-Nuha ve Meâlimu’l-

Huda, Kitâbu’l-Basîr fî Meâlimi’d-Dîn isimleriyle de anılmaktadır.86  

Kitâbu Zeyli’l-Muzeyyel: et-Taberî’nin el-Muzeyyel ve Kitâbu Zeyli’l-

Muzeyyel isimli rical tarihiyle ilgili iki eseri bulunmakla beraber,87 çoğunluk 

kaynaklarda Kitâbu Zeyli’l-Muzeyyel’e dikkat çekilmekte, el-Muzeyyel’den 

neredeyse hiç söz edilmemektedir. Oysa et-Taberî’nin kendisi bizzat Kitâbu 

Zeyli’l-Muzeyyel’inde bazı şahısları kısa geçerek ilâve bilgileri el-Muzeyyel’inde 

yazdığını belirtmektedir.88 Bu da bize onun bu alanda yazdığı iki ayrı eseri 

olduğunu göstermektedir. 

Hadis öğrencilerinin ve tarihçilerin tetkik etmeyi çok isteyeceği, h. 300 

yılından sonra imlâ edilen, takriben bin varak olduğu bildirilen eserin sahabe ve 

tâbiûn tarihiyle ilgili günümüze ulaşan üç yüz sayfalık bir muhtasarı el-Muntehab 

min Zeyli’l-Muzeyyel min Târîhi’s-Sahâbe ve’t-Tâbiîn adıyla Muhammed Ebu’l-

Fadl İbrahim tahkîkli Taberî Tarihi’nin on birinci cildine eklenmiş olarak 

Beyrut’ta yayınlanmıştır. Ancak muhakkık Ebu’l-Fadl İbrahim, söz konusu cilde 

yazdığı mukaddimede Muntehab’ın, âlimlerden birinin Kitâbu Zeyli’l-

Muzeyyel’den yaptığı seçmelerden oluşan bir kitap olabileceğini söyleyerek, 

insanlar arasında bu unvanla yayılıp bilinme ihtimaline de dikkat çekmektedir. 

Ancak ez-Zuhaylî bunun et-Taberî’nin Tarihine de zeyl yazmış olan ‘Urayb b. 

                                                                                                                                      
alan el-İ‘tikâd’ı işareten verdiği dipnotu da dikkate alarak, biz aynı kitap addettik. Bkz.: Sezgin, 
a.g.e., I/2. 168; Kurt, a.g.e., s. 32.  

86 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 542; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367; Brockhelmann, Târîhu’l-
Edebi’l-Arabî, II. 51; Sezgin, a.g.e., I/2. 168; Cerrahoğlu, II. 144; Doğru; a.g.e., s. 19; Kurt, 
a.g.e., s. 32; eş-Şibl, s. 38/1. dn., 78. 

87 Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Târîhu’t-Taberî, (Mukaddime), XI. 6.  
88 Muhammed b. Cerîr et-Taberî, el-Muntehab min Zeyli’l-Muzeyyel min Târîhi’s-Sahâbe ve’t-

Tâbiîn (Taberî Tarihi içinde), XI. 512, 628, 644. 
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Sa‘d’a (ö. 370 / 980) ait olduğunu her hangi bir kaynak göstermeksizin belirtir. 

Eser, Târihu’r-Ricâl, Kitâbu Zeyli’l-Mezîl isimleriyle de zikredilmektedir.89  

el-Câmi‘ fi’l-Kıraât: et-Taberî’nin kıraat alanındaki eseri olup, büyük 

boyutlu harflerle yazılmış şekilde on sekiz cilt olduğu rivayet edilmektedir. 

Kur’ân-ı Kerîm’deki kıraat ve harf ihtilâfları, Medine, Mekke, Kûfe, Basra, Şam 

ve diğer bölgelerdeki kurrânın isimleri, kıraat usûlleri, şâz ve meşhur bütün 

kıraatleri, sebepleriyle birlikte tercih ettiği kıraatleri muhtevî olan eserin bir 

yazma nüshasının Kahire Ezher Üniversitesi kütüphanesinde bulunduğu 

bilinmektedir. Kitâbu’l-Kıraât, el-Kıraât ve’t-Tenzîl ve’l-‘Aded, Kitabu’l-Fasl 

beyne’l-Kırâe, el-Câmi‘ fi’l-Kıraât mine’l-Meşhur ve’ş-Şevâz, Kitâbu’l-Kıraât 

ve’t-Tenzîli’l-Kur’ân gibi isimlerle de anılan eserin el-Kâsım b. Sellâm’ın (ö. 224 

/ 838) kıraat kitabını da ihtivâ ettiği rivâyet edilmektedir.90  

Risâletun fî ve Sınâ‘ati’l- Kavseyn ve Ramyi’s-Sihâm: el-Hamevî’nin et-

Taberî’ye aid olduğunda şüpheye düştüğü, Brockhelmann’ın ise et-Taberî’nin 

günümüze ulaşan eserleri arasında saydığı bu kitabın, Ramyu’l-Kavs, er-Ramy 

bi’n-Neşşâb gibi isimlerle de belirtilerek, daha sonraki yüz yıllarda yazılmış 

eserlerle karıştırılmış olabileceği ihtimâline de değinilmiştir.91 

Hadîsu’l-Hımyân: el-Bağdâdî’nin et-Taberî’ye ait olduğunu söylediği 

sekiz yapraklık bu risâlede, bir Horasanlı’nın h. 240 yılının hac döneminde 

Mekke’de, içinde bin dinâr olan para kesesini kaybetmesi ve bulmasıyla ilgili hoş 

bir hikâye yer almaktadır. Hikâyede keseyi bulan kişinin İbn Ömer’den bir hadis 

rivayet edip, kendisine bağışlanan paradan yüz dinarı da et-Taberî’ye verdiği ve 

                                                 
89 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 517, 535; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367; Dâvudî, a.g.e., II. 111; 

Brockhelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II. 48; Sezgin, a.g.e., I/2. 163; ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 206-
207; Cerrahoğlu, a.g.e., II. 142; Doğru; a.g.e., s. 18; Ekrem Ziya Umerî, Hadis Tarihi, terc. 
İsmail Kaya, Esrâ Yay., Konya 1990, s. 90; Kurt, a.g.e., s. 31, 52. 

90 İbn Nedîm, a.g.e., s. 341; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 517, 531-533; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 
3367, Tezkira, II. 712; Brockhelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II. 52; Sezgin, a.g.e., I/2. 168; 
Cerrahoğlu, a.g.e., II. 143-144; Doğru, a.g.e., s. 16; Kurt, a.g.e., s. 32-33; eş-Şibl, a.g.e., s. 83, 
85. Bazı kaynaklarda el-‘Aded ve’t-Tenzîl isimli kitap Kıraât kitabından ayrı olarak 
zikredilmektedir. Biz, isimlerin zikredildiği biçimleri ve eş-Şibl’in el-‘Aded ve’t-Tenzîl’in 
Kıraât kitabından bir cüz olabileceği ihtimalinden söz etmesini de dikkate alarak her ikisini tek 
kaynak olarak belirtmeği tercih ettik. Bkz.: Adı geçen kaynaklar.  

91 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 543; Brockhelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II. 52; Sezgin, a.g.e., I/2. 
168; Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberi, Târîhu’t-Taberî, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl 
İbrahim, (m.y.), Beyrut (t.y.), I. 20; Kurt, a.g.e., s. 41.  
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onun da bu parayla iki yıl ilim yolunda ihtiyaçlarını karşıladığı anlatılmaktadır. 

Risâlenin yazma nüshası Kâhire’dedir.92 

1.3.3.2. Kaynaklarda Bilgisine Rastladığımız Eserleri 

Kitâbu’l-Musterşid: İbn Nedim’de ve inceleyebildiğimiz kaynaklarda 

sadece ismi yer alan eser hakkında her hangi bir bilgiye rastlayamadık. Ancak eş-

Şibl, kitabın müstakil değil, et-Tabsîr’in içinde itikâd ve itikâdî fırkalar arasındaki 

ihtilâftan söz eden bir bölüm olabileceğini söylemektedir.93  

Latîfu’l-Kavl fî Şerâi‘ı’l-İslâm: et-Taberî’nin, bir fakîhin, İhtilâf’ı ile 

birlikte uzak duramayacağı kitabı olarak zikrettiği bu eser, fıkıh alanında seksen 

üç kitabı muhtevî olup, Taberiye mezhebinin fıkıh kitabı olarak zikredilmektedir. 

Tehzîb’in Ömer Musnedi’nde aynı isimle geçmektedir.94 Fıkıh usûlü açısından 

çok önemli görülen eserde, icmâ, âhad ve mürsel haberler, nâsih ve mensûh, 

mücmel ve müfesser, emir ve nehiyler, umum ve husus, içtihâd ve istihsânı iptal 

gibi konular açıklanmıştır. Eğer gün yüzüne çıkarılabilmiş olsaydı, et-Taberî’nin 

usûlünü daha ayrıntılı ve tam bilmemize, hatta hadis anlayışını ortaya 

koyabilmemize çok büyük katkıları olacağında şüphe yoktur. Kitâbu’l-Lâtîf, 

Kitâbu Lâtîfu’l-Kavl fî Ahkâmi Şerâi‘ı’l-İslâm, Risâletu’l-Lâtîf, el-Beyân ‘an 

Usûli’l-Ahkâm gibi isimlerle kaynaklarda sözü edilen eser, kim bilir belki bir 

yerlerde müdekkık araştırmacıların keşfini beklemektedir.95 

el-Hafîf: Bu eser, Lâtîf’in muhtasarı olup, istek üzerine, kullanımı kolay 

olsun diye hazırlanmış, yaklaşık dört yüz yapraktır.96 

Kitâbu’l-Basît: Kitâbu Basîti’l-Kavl fî Ahkâmi Şerâi‘ı’l-İslâm ismiyle de 

zikredilen eser, bir fıkıh usûlü tarihi, fıkıh ansiklopedisi olarak 
                                                 
92 Sezgin, a.g.e., s. 168; Kurt, a.g.e., s. 33; eş-Şibl, a.g.e., s. 82-83.  
93 İbn Nedim, a.g.e., s. 341; eş-Şibl, a.g.e., s. 87. 
94 et-Taberî, Tehzîbu’l-Âsâr, thk. Nâsır b. Sa‘d er-Raşîd, Metâbiu’s-Safâ, Mekketu’l-Mukerreme h. 

1404, el-Kısmu’l-Evvel, s. 41; Musnedu ‘Umer b. el-Hattab, thk. Mahmud Muhammed Şâkir, 
Matbaatu’l-Medenî, Kahire 1983, I. 64.  

95 İbn Nedim, a.g.e., s. 341; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 536-537; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367; 
Brockhelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II. 52; Sezgin, a.g.e., I/2. 168; el-Hufî, a.g.e., s. 91-92; 
Cerrahoğlu, a.g.e., II.142-143; Doğru; a.g.e., s. 18; Kurt, a.g.e., 37; eş-Şibl, a.g.e., s. 86; 
Muhammed Kâmil, a.g.e., s. 19-20; Aydın, a.g.e., s. 17; 

96 İbn Nedim, a.g.e., s. 341; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 537; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367; 
Dâvudî, II. 111; Cerrahoğlu, a.g.e., II. 143; Doğru; a.g.e., s. 14; Kurt, a.g.e., s. 36. 
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nitelendirilmektedir. Fakîh olmanın değeri, âlimlerin mertebeleri, başta Medine 

ulemâsı olmak üzere ilim merkezlerindeki âlimler anlatıldıktan sonra, ibadet ve 

muâmelâta ilişkin bölümlere yer verilmiştir. Fakîhlerin ittifak ve ihtilâf ettiği 

konulara değinilmiş; et-Taberî’nin tercih ettiği görüş, delilleriyle sunulmuş, ancak 

tamamlanamamıştır. et-Taberî, el-Basît’i Tehzîb ile birlikte öğrencilerinin 

mutlaka okuyup öğrenmeleri ve onunla devamlı meşgul olmaları gereken kitap 

olarak tavsif etmiştir.97 

Edebu’n-Nufûsi’l-Ceyyide ve’l-Ahlâkı’n-Nefîse: Edebu’n-Nefsi’s-Şerîfe 

ve’l-Ahlâkı’l-Hamîde, Kitâbu’l-Âdâbi’l- Hamîde ve’l-Ahlâki’n-Nefîse gibi 

isimlerle de anılan eseri, et-Taberî’nin, ömrünün son yılında telife başladığı fakat 

bitiremediği belirtilmektedir. Kâmil bir insanın sahip olması gereken güzel ahlâk 

ve vasıfların dört cüz hâlinde yaklaşık beş yüz yaprakta anlatıldığı eserden bir 

bölümün, İbn Recep el-Hanbelî’nin Ahvâlu’l-Kubûr isimli kitabında yer aldığına 

da kaynaklarda dikkat çekilmektedir.98 

el-Musned el-Mucerred: Sahih ya da sakim olsun, sahabenin 

Rasûlullah’tan rivayet etmiş oldukları, et-Taberî’nin de şeyhlerinden dinlediği ve 

halka okuduğu bütün hadisleri ihtiva ettiği söylenen eser, tamamlanamamıştır. 

Kitabu’l-Musned olarak da isimlendirilmektedir. 99 

Kitâbu’l-Fedâil: et-Taberî, Ebu Bekr b. Ebî Davud es-Sicistânî’nin Gadir 

Hum hadisi hakkında konuştuğunu duyunca bu eseri yazmıştır. Ebu Bekr, Ömer, 

Osman ve Ali’nin faziletlerini anlatmakla başlar, Gadir Hum hadisinin sahihliği 

üzerinde durur, sıhhatinin delillerini verir. Ali’nin faziletiyle bitirdiği eserini de 

tamamlayamamıştır.100 Kitâbu Fedâili Ebu Bekr ve Ömer, Kitâbu Fedâili Ali b. 

Ebî Tâlib, Kitâbu Fedâili Abbâs isimli eserlerin bu kitabın bölümleri 

                                                 
97 İbn Nedim, a.g.e., s. 341; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 538-539; ez-Zehebî, Tezkira, II. 713; 

Cerrahoğlu, a.g.e., II. 143; Doğru; a.g.e., s. 16; Kurt, a.g.e., s. 35; eş-Şibl, a.g.e., s. 78; 
Muhammed Kâmil, a.g.e., s. 20-21.  

98 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 539-540; Brockhelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II. 52; Cerrahoğlu, 
a.g.e., II. 143; Ahmed Abdulbâkî, et-Taberî el-Fakîh el-Muerrih, Muerrihu’l-Arabî, (m.y.), 
Bağdat 1988, sayı 37, s. 161; Doğru; a.g.e., s. 16; Kurt, a.g.e., s. 33 - 34; eş-Şibl, a.g.e., s. 76-77.  

99 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 540; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3368; Dâvudî, a.g.e., II. 113; 
Cerrahoğlu, a.g.e., II. 143; el-Hûfî, a.g.e., s. 94; Kurt, a.g.e., s. 38-39. 

100 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 542, 545; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3368; Cerrahoğlu, a.g.e., II. 
143; Doğru, a.g.e., s. 17; Kurt, a.g.e., s. 35.  
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olabileceğinden söz edilmektedir101 ki, biz de bunları, muhtevayı da dikkate alarak 

aynı başlık altında zikrettik.  

Ayrıca, Kitâbun fî ‘Iberati’r- Ru’yâ, Âdâbu’l-Menâsik, Kitâbu’r-Red ‘alâ 

zi’l-Esfâr, Kitâbu Muhtasari’l-Ferâiz, Kitâbun fi’r-Red ‘alâ İbn ‘Abdi’l-Hakem, 

Kitâbu’l-Mûcez fi’l-Usûl, İhtiyâr min Ekâvîli’l-Fukaha, Kitâbu Âdâbi’l-Kudât, el-

Garâib isimli eserler de et-Taberî’ye atfedilmektedir.  

1. 4. et-Taberî’nin Yaşadığı Dönemde Siyâsî, İçtimâî, İlmî ve Fikrî 
Durum102 

Bir toplumda yüksek bir kültürün meydana gelebilmesi için fevkalâde 

müstesna ve müsait şartları ihtiva eden bir muhite, bir mıntıkaya ihtiyaç vardır.103 

Bu yüksek kültürün ana unsurlarından biri şüphesiz âlimlerdir. İşte et-Taberî’nin 

yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız ilmî birikimi ve eserleri, bu kadar 

bereketli, bir o kadar da fonksiyonel böyle bir hazır bulunmuşluk zemini üzerinde 

ortaya çıkmış ve gelişmiştir. et-Taberî, (224–310/ 838–923) ömrünü, Abbâsîlerin 

siyasî hâkimiyetinin hüküm sürdüğü dönemde, büyük İslâm coğrafyasının çok 

önemli ilmî ve siyasî merkezlerini dolaşarak, sonunda da ağırlıklı olarak telif 

çalışmalarını yaptığı Bağdât’a yerleşerek geçirmiştir. Halife el-Mansûr zamanında 

kurulan Bağdât siyasî merkez, başkent olarak her alanda ağırlığını hissettirmiştir. 

et-Taberî’nin yaşadığı dönem, Abbâsîlerin ikinci yüzyılına denk düşmekle 

beraber, Abbâsîlerin ilk iki yüzyılı gerek siyasî, gerek içtimâî ve gerekse ilmî ve 

kültürel alanlarda pek çok gelişmenin ve değişmenin gerçekleştiği bir dönem 

olarak kabul edilmektedir. 

                                                 
101 eş-Şibl, a.g.e., s. 84 -85. 
102 Bu bölüm hakkında daha geniş bilgi için bkz.; Ahmed Cevdet Paşa, Vefeyât-ı A’yan, Bedir 

Yay., İst. 1969, II. 85 - 131; Ahmed Emin, Duha’l-İslâm, Zuhru’l-İslâm; Watt, a.g.e.; Fazlur 
Rahmân, İslâm, terc. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın, Selçuk Yay., Ank. 1992, 2. bsk.; De Lacy 
O’leary, İslâm Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, terc. Yaşar Kutluay-Hüseyin Yurdaydın, Pınar 
Yay., İst. 2003; Muhammed el-Hudarî, İslâm Hukuku Tarihi, terc. Haydar Hatipoğlu, Kahraman 
Yay., İst. 1987; Talât Koçyiğit, Hadis Tarihi, İlmî Yay., Elif Matb., Ankara 1981; Hayrettin 
Karaman, İslâm Hukuk Tarihi, Nesil Yay., İst. 1989, 2.bsk.; Hakkı Dursun Yıldız, Abbâsîler 
md., İslâm Ans.,T.D.V. Yay. İst. 1988, I. 31–56; İbrahim Canan, Hadis Usûlü ve Tarihi, Akçağ 
Bas. Yay. Paz., Ank. 1998, s. 240 241; M. Emin Özafşar, Hadis ve Kültür Yazıları (Hadisin 
Neliği Sorunu ve Akademik Hadisçilik) kitâbiyât, Ank. 2005, s. 33 – 34.  

103 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, M.Ü.İ.F.Vakfı Yay., İst. 1987, s. 18.  
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Birinci yüzyıl, Emevîlere muhalif olan grupların, başta mevâlî ve Hz. Ali 

taraftarları olmak üzere, Arap bir unsur olan Abbâs oğullarının yönetiminde, 

dengeli, toplum içinde eşitlikçi, az sorunlu bir siyasî dönem olarak 

nitelendirilmiştir. Mevâlî, yönetimin kendilerine tanıdığı eşitlikten yararlanarak 

çeşitli devlet kademelerinde yer alma imkânını bulmuş, özellikle kâtiplik, tercüme 

çalışmaları v.b. gibi kültürel etkinlik alanlarında varlık göstermişlerdir. Şam 

merkezli Emevîlerin son yıllarında başlayan, Abbâsîlerin ilk yüzyılında oldukça 

gelişme gösteren tercüme faaliyetleri, ağırlıklı olarak mevâlînin çok büyük gayret 

ve çalışmaları ile ilim dünyasına katkılar sağlarken, kurulan Beytu’l-Hikme ile de 

bu çabalar bir sistematik kazanmıştır. Halifelerin desteğiyle Yunan-İran fikir ve 

kültür dünyasını yansıtıp aktaran bu çalışmalarla beraber, başta Kûfe ve Basra 

olmak üzere, o bölgeye yerleşmiş sahabîlerin mirası çerçevesinde gelişen Kur’ân 

ve hadis merkezli faaliyetler, o dönemde, farklı itikadî, fıkhî, ilmî ve fikrî 

akım/düşüncelerin neşvünema bulması için bir zemin teşkil etmiştir. 

Abbâsîlerin ikinci asrında toplum, Arap, İranlı ve Türk unsurların egemenlik 

mücadelelerine şâhid olurken, Abbâsî hânedânı büyük bir güç kaybına uğramış; 

öyle ki, söz konusu yıllarda on halife yönetimi üstlenmiş veya yönetime 

getirilmiş, geniş İslâm toprakları üzerinde yarı müstakil ve müstakil devletler 

kurulabilmiştir. Bütün bu siyasî çalkantılar, başkent Bağdat’a alternatif siyasî 

merkezleri üretmiş; buralar aynı zamanda birer ilim ve kültür merkezi olarak ilmî 

ve kültürel hayatın gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Arap dili ve edebiyatı alanındaki çalışmalar, ana düşünce Kur’ân ve 

hadislerin daha iyi anlaşılması olmakla beraber, zaman içerisinde müstakil 

filolojik ve edebî araştırmalar hâlini almış; dil, edebiyat ve şiir alanında eserler 

telif edilmiştir. 

Abbâsîler zamanında ortaya çıkan dinî ve fikrî akım/düşüncelerin etkisiyle 

temel İslâmî ilimler olarak nitelendirebileceğimiz ilimlerde de büyük gelişmeler 

kaydedilmiştir. Tefsir alanında rivâyet ve dirâyet metotları teşekkül etmiş; et-

Taberî’nin tefsiri, kendisinden önceki tefsir çalışmalarının hemen hemen hepsini 

içine alan bir tefsir olma özelliğiyle dönemin en büyük eseri kabul edilmiştir. 

Bunun yanında, kıraat tartışmaları ve yedi kıratın kabulü üzerinde çalışma ve 
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tartışmalar bu dönemde iyice belirginleşmiş;104 ilm-i kıraat konusunda başta el-

Kâsım b. Sellâm’ın Kitâbu’l-Kıraa’sı olmak üzere -ki, et-Taberî’nin kıraat 

alanındaki kitabını bu eserin üzerine bina ettiği rivayet edilir,105 önemli eserler 

vücut bulmuştur. 

Hadis alanında tedvin dönemini müteakip tasnif dönemi başlamıştır ki, bu 

dönem Abbâsîlerin ilk yıllarından itibaren büyük bir gelişme göstermiştir. 

Özellikle farklı akîdevî, fıkhî ve fikrî akım/düşüncelerin kendini gösterip etkili 

olmaya başlamasıyla paralel kabul edebileceğimiz hadis müdafaa ve çalışmaları, 

Ehl-i hadis denilen ana bir ekolleşmeye de yol açmış görünmektedir. Abbâsîlerin 

ilk yüzyılında telif ve tasnif edildiği belirtilen eserler, siyer ve meğazî kitapları, 

sunenler, câmiler, musannaflar ve belli konulara tahsis edilmiş eserler şeklinde 

sınıflandırılmaktadır.106 Medineli Mâlik b. Enes’in (ö.179 h.) el-Muvatta’ isimli 

eseri günümüze ulaşmış en eski eserlerdendir. Abbâsîlerin ikinci yüzyılı, zamanla 

Kutub-i sitte olarak isimlendirilecek olan eserlerin de telif edilmesine istinaden 

hadis tasnifinde çok önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir. Bu yüzyılda 

ortaya çıkan bir tasnif türü de musnedler olup, bunlar, diğer hadis eserlerinden 

farklı olarak, hadislerin ilk râvisinin adı altında derlenmesi ve tasnif edilmesi 

esasına göre telif edilen eserlerdir.107 Bağdat’lı Ahmed b. Hanbel’in (ö.241 h.) el-

Musned’i günümüze ulaşmış en meşhur musnedlerden biridir. Araştırmamıza 

konu olan et-Taberî’nin Tehzîb’i de musned türü için o döneme ait eserlerdendir. 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra halifenin kim olması gerektiği 

üzerindeki tartışmalarla ilk tohumları atılan, Hz. Osman’ın katli ile derinleşen, 

Cemel ve Sıffîn savaşlarıyla Müslümanlar arasında belirginleşip yaygınlaşan 

siyasî ayrılıklar bir takım itikâdî farklılıkları da ortaya çıkarmıştır. Ayrıca 

fethedilen topraklardaki farklı din ve kültürdeki ahali ile temas, önemli bir 

kısmının İslâmlaşmasıyla eski inançlarının kalıntılarının toplumdaki siyasî ve ilmî 

tartışmalara tesir etmesi ve en önemlisi tercüme faaliyetleriyle bu tartışmalar daha 

bir hız kazanmıştır. İşte bu sebeplerle Abbâsîlerin ilk iki yüzyılı itikâdî / kelâmî 
                                                 
104 Watt, a.g.e., s. 328; Yıldız, a.g.e., I. 42; Halis Albayrak, Taberî’nin Kıraatleri Değerlendirme ve 

Tercih Yöntemi, Ank. Ü. İ.F.D., Ank. Ü. Basımevi, Ank. 2001, XLII. 128. 
105 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 533.  
106 Koçyiğit, Hadis Tarihi, s. 208. 
107 Koçyiğit, Hadis Tarihi, s. 233.  
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tartışmaların dorukta olduğu, kelâmın sistemleştiği ve bazı itikâdî mezheplerin 

kurulup geliştiği, bazılarının da sönüp gittiği bir dönem olarak kendini gösterir.108 

Abbâsîlerin ikinci yüzyılının ilk yarısı bilhassa halku’l-Kur’ân meselesi 

etrafındaki tartışmalara kilitlenmiş gibidir. Mu’tezile kelâmcılarının savunduğu 

Kur’ân’ın mahlûk olduğu fikri siyasî destek bularak, tarihe “mihne” adıyla 

geçecek olan olayların, âlimlerin sözlü ve fiilî şiddete maruz kalmalarının en 

önemli sebebi olabilmiştir. Kelâmî pek çok tartışma, zamanla Ehl-i sünnet kelâmı 

olarak da tavsif edilecek ekolün ürünlerini vermesi ile belli bir aşama kaydetmiş, 

Ebu’l-Hasan el-Eş’arî (ö. 324 / 935 – 936) ve Ebû Mansûr el-Maturidî ( ö. 333 / 

944) gibi âlimlerle temsil edilir olmuştur. 

Bu dönem aynı zamanda, fıkhî mezheplerin teşekkül etmiş olduğu bir 

dönemdir. Kûfe’de Ebû Hanife ve öğrencileri, Süfyan es-Sevrî, Suriye’de Evzâî, 

Medine’de Mâlik b. Enes, Mısır’da eş-Şâfiî ve el-Leys b. Sa’d gibi âlimler 

etrafında bölgelerin örf-âdetlerinin rengini de yansıtacak mektepler / ekoller 

oluşmuştur.109 Fıkhın temelinde hadislerin yeri üzerinde ısrarla duran ve kıyası 

kullanmayı asgariye düşüren Ahmed b. Hanbel (ö.241 / 855) Ehl-i hadîs’in önderi 

olarak isimlendirilmiştir. Dâvud b. Ali b. Halef (ö.270 / 883) ise zamanla 

taraftarlarını daha ziyade Endülüs’te bulacak olan Zâhiriye mektebinin imamı 

olmuştur.110 Bazılarının zaman içerisinde takipçilerinin kalmadığı bu mekteplere 

ilâveten, et-Taberî’nin de bir ekolü oluşmuş, ancak takriben Hicri beşinci asrın 

ortalarına kadar yaşayabilmiştir.111 

2. ET-TABERÎ’NİN İLMÎ KİŞİLİĞİ 

İnsanların bilgilerini, ahlâklarını, sahip oldukları görüşleri ve erdemlerini 

elde ederken takip ettikleri çeşitli yollar vardır. Bazıları ya sadece öğretim yolunu 

kullanır ki, bu teorik bir öğrenme metodudur; bazıları da doğrudan bir başkasında 

görüp taklit ederek bilgiyi elde ederler, bu da tecrübî bir öğrenme metodudur. 

                                                 
108Yıldız, a.g.e., I. 42. 
109 Ahmed Emin, Duha’l-İslâm, II. 432; Watt, a.g.e., s. 326; Karaman, İslâm Hukuk Tarihi, s. 172. 
110 Ahmed Emin, Duha’l-İslâm, II. 431, 434; Watt, a.g.e., s.326; Abdulkadir Şener, İslâm Hukuku 

Dersleri I, İstiklâl Matb., İzmir 1987, s. 59-61, 63 - 66; Yıldız, a.g.e., I. 42.  
111 el-Hudarî, İslâm Hukuku Tarihi, s. 271-27; Şener, a.g.e., s. 66 - 67. 
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Tecrübî öğrenme yöntemi ile insanın kazandığı melekeler daha sağlam, daha 

kuvvetli ve daha köklü olmaktadır.112  

İnsanlık tarihinde isimlerini en önde gördüğümüz pek çok âlimin ilim 

tahsilinde ve ulaştıkları ilmî derecede takip ede geldikleri usûller onları hak 

ettikleri haklı konuma ulaştıran ana faktör olarak nitelendirilebilir. Eskilerin 

deyimiyle usûl ve vusûl ilişkisi, modern bir ifade ile metod bilgisi hedefe 

ulaşmada en önemli faktördür.  

İslâm kültür ve medeniyetinde, bilginin elde edilmesi öğrenci ve hoca / 

şeyhin birebir ilişkisine müstenid sayılabilir. Sahabenin Hz. Peygamberi dinleme 

konusunda gösterdiği hassasiyet,113 Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin (ö. 49 / 669) bir 

hadisi teyid için Medine’den Mısır’a yolculuk etmesi114 ilim talebinde birebir 

ilişki için önemli örnekler olsa gerektir. Özellikle hadis talebi sadedinde yapılan 

seyahatler, ilim tarihimize er-Rıhle fî talebi’l-hadîs kavramını ve buna ait ilginç 

öyküler dizinini kazandırmıştır. Kazanç bununla sınırlı kalmamış, seyahat edip 

hocalarla birebir görüşme ilim tahsil geleneğinin bir esası ve elde edilen ilmin bir 

değer ölçüsü hâline gelmiştir. İlim taliplisi bu seyahatler sayesinde çok sayıda 

âlimle tanışmış, onların her birinin ilmî yaklaşım, görüş ve metotlarını öğrenmiş, 

aralarında mukayeseler yapma imkânını bulmuş; bununla beraber, bireysel 

ahlâkını güzelleştirip kabiliyet ve melekelerini de geliştirip güçlendirmiştir.115 

İlim yolunda seyahat, farklı ve uzak bölgeler arasında kültürel bir bağ da 

oluşturmuş; muhtelif kültür ve an’anelerin birbiriyle temasına, dolayısıyla bir 

medeniyetin neşvünema bulmasına önemli katkılar sağlamıştır.116  

Horasandan Mısır’a kadar İslâm coğrafyasındaki hemen bütün ilim 

merkezlerine yaptığı seyahatler dikkate alınacak olursa, et-Taberî’nin sahip 

olduğu ilmî vüsat ve derinliğin sebebi de önemli ölçüde ortaya çıkmaktadır. O, 

                                                 
112 İbn Haldun, II. 795. 
113 Hz. Ömer’le iş arkadaşının nöbet usûlü Hz. Peygamberi dinledikleri ve sonra dinlettiklerini 

birbirlerine anlattıkları bilinen bir rivayettir.Bkz.: Süleyman b. Dâvûd b. Cârud et-Tayâlisî, 
Musnedu Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, thk. Muhammed Abdulmuhsîn et-Turkî, Dâru Hicr, Cize (?) 
1999, I. 28, r. 23.  

114 Koçyiğit, Hadis Tarihi, s. 101  
115 İbn Haldûn’un Mukaddime’sinde, ilim için yolculuk yapmanın, âlimlerle görüşmenin değeri 

üzerine müstakil bir başlık açması kayda değerdir. Bkz., a.g.e., II. 795.  
116 Canan, a.g.e., s. 133–134. 
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bütün bir ömrünü ilim tahsiline adarken, ilmi yalnızca kitaplardan almakla 

yetinmemiş; tahsil için Bağdat, Basra, Şam, Mısır gibi ilim merkezlerini adım 

adım dolaşmış, döneminin neredeyse bütün âlimlerini ziyaret etmiş, ya onları 

dinlemiş, ya kitaplarından okumaları takip etmiş, ya kitaplarını istinsah etmiş, ya 

birlikte yaşamış-fikir teatisinde bulunmuş ya da onlarla münazaralar yapmıştır. 

Böylece, gerek sahip olduğu zekâ, feraset ve üstün ahlâkını tahkim etmede, 

gerekse bütün bir insanlığa bıraktığı devasa eserlerini telif etmede seyahatlerini en 

verimli bir imkân hâline dönüştürebilmiştir. et-Taberî, seyahatleri neticesinde elde 

ettiği ilmi, bunları kaydetme ve aktarmada gösterdiği büyük gayreti sebebiyle bir 

çok âlimin övgüsüne mazhar olmuş, günümüze ulaşan eserlerinin muazzam bir 

ilim-kültür hazinesi olduğu herkes tarafından da kabul edilmiştir. Bugün artık 

temel İslâm bilimlerinin pek çoğunda neredeyse onun ismi anılmadan, kitaplarına 

atıf yapılmadan geçilememektedir. Özellikle Batı’da gerek tarih araştırmaları, 

gerek temel İslâm bilimleriyle ilgili araştırmalarda o, hep bir başvuru kaynağı 

olarak en önde görünmektedir.117  

2.1. et-Taberî’nin Tefsîr İlmindeki Yeri  

Şüphesiz et-Taberî, tefsir ilmi denince ilk akla gelen isimdir. Âlimler 

tarafından tefsir ilminin tartışmasız imamı118 diye nitelenen et-Taberî’nin tefsiri 

hakkında eserleri bölümünde kısaca bilgi vermiştik. Burada eserin muhtevası 

üzerinde biraz daha ayrıntılı durarak, bu eser üzerinden, et-Taberî’nin tefsir 

ilmindeki yerine, fazla ayrıntıya girmeden, değinmeğe çalışacağız.119 

et-Taberî’nin tefsiri, daha önce telif edilmiş, ancak bize kadar ulaşmamış 

tefsir çalışmalarının çoğunun muhtevasını kendisinde barındıran bir tefsir 

                                                 
117 Her ne kadar bazı müsteşrıklar onu, muhakeme gücü ve dirayeti konusunda yakışık almayan bir 

takım sıfatlarla tavsif etseler de, eserlerinin değeri ve onlardan istifade konusunda müstağni 
kalamamaktadırlar. Bkz., Brockhelmann, a.g.e., II. 47; Julius Welhausen, İslâm’ın En Eski 
Tarihine Giriş, terc. Fikret Işıltan, Ankara Matb. İst. 1960, s. 39.  

118 Celâluddîn Abdurrahmân es-Suyûtî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, Mektebe Vehbe, Kahire 1976, s. 
95.  

119 et-Taberî’nin Tefsir ilmindeki yeri hakkında geniş bilgi için bkz.: ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 87 - 140; 
Cerrahoğlu, a.g.e., II. 136 – 160; Sıtkı Gülle, Rivâyet ve Dirâyet Yöntemleri Açısından Taberî 
Tefsiri Hakkında Bir Değerlendirme, EKEV Akademi Dergisi, EKEV Yay., Ank. 2004, yıl 8, 
sayı 19, s. 265 - 280; Abdullah b. Abdilazîz el-Maslah Âli Şâkir, el-İmâm et-Taberî Bahs fi’t-
Tefsîr, Kulliyetu’ş-Şerîa, Riyad (t.y), s. 59 - 76.  
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olarak120 alanında önemli bir kaynaktır. Tefsirindeki kaynakların tetkiki 

neticesinde onun, tefsirini, özellikle İbn Abbas ve İbn Mes’ud ekollerine 

dayandırdığı, çeşitli kıraat ve fıkıh kitaplarından istifade ettiği, tarih kitaplarından 

bilhassa İbn İshâk’tan nakillerde bulunduğu tesbit edilmiştir.121  

Eser, bir rivayet tefsirinde bulunması gereken temel özellikleri ihtiva ettiği 

gibi, dirayet tefsirindeki özellikleri de kendisinde barındırmaktadır. Bu sebeple, 

çoğunluk âlim ve araştırmacı tarafından, ilk üç asrın Kur’ân tefsiriyle ilgili tefsir, 

yorum, değerlendirme ve haberlerini ihtiva ettiği için rivayet tefsirinin en önemli 

örneği olarak tanıtılırken,122 günümüzde bazı araştırmacılarca dirayet yönünün 

ağırlık taşıdığı belirtilerek bir dirayet tefsiri olarak kabul edilmiş,123 orta yolu 

tutmayı tercih edenlere göre ise, hem rivayet hem dirayet özelliklerine sahip bir 

tefsir olarak nitelendirilmiştir.124 Tefsîr tarihinde rivayet tefsirlerinin en 

önemlilerinden biri olarak İbn Ebî Hâtim’in tefsiri dikkate alındığında125 et-

Taberî’nin tefsirinin, dar anlamda, rivayet derlemesi veya nakli anlamına 

gelebilecek bir rivayet tefsiri olmadığı açıktır. Zaten sadece dirayetten uzak bir 

nakil, et-Taberî’nin, inceleyebildiğimiz kadarıyla, hiçbir kitabında kullandığı 

metod olmamıştır. Burada daha da önemli olan, et-Taberî’nin tefsirinin rivayet ya 

da dirayet tefsiri olup olmamasından çok, onun neredeyse hemen tamamında 

uzmanı sayılabilecek kadar derin bilgiye sahip olduğu ilimleri ve rivayet 

malzemelerini kullanış biçimi olsa gerektir.  

et-Taberî âyetlerin tefsirinde, sahip olduğu bütün bilgi ve kültür birikimini 

kullanmakta oldukça mahir davranıp, Hz. Peygamber, sahabe ve tabiûndan gelen 
                                                 
120 Musaid Muslim Abdullah, Gelişme Döneminde Tefsir, terc. Muhammed Çelik, Yeni Akademi 

Yay., İst. 2006, s. 60; Cerrahoğlu, a.g.e., II.159. 
121 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, D.İ.R. Yay., Ank. 1960, s.190; ez-Zuhaylî, a.g.e., 

s.102-103; Cerrahoğlu, a.g.e., II. 148. 
122 Muhammed Hüseyn ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, Mektebetu Vehbe, (y.y.) (t.y.), I. 

201; Cerrahoğlu, a.g.e., II. 135; Musaid Muslim, a.g.e., s. 79. İbn Hallikân, Vefayât, IV. 191-
192.  

123 Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, 
T.D.V. Yay., Ank. 1997, s. 20; Gülle, a.g.e., 265 - 280; Aydın, a.g.e., s. 30. 

124 ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 126-128; Halis Albayrak, Taberî ve Kıraat, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları 
IV, İSAV, Ensar Neşriyat, İst. 2002, s. 356; Abdulhamid Abdulmun‘ım Mezkûr, (Mukaddime), 
Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, thk. Ahmed 
Abdurrezzâk el-Bekrî, Muhammed Âdil Muhammed, Muhammed Abdullâtîf Halef, Mahmud 
Mursî Abdulhamîd, Dâru’s-Selâm, Kahire 2005, I. 21 – 22.  

125 Mehmet Akif Koç, İsnad Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, kitâbiyât, 
Ank. 2003, s. 85. 
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rivayetleri aktarmakla beraber, yeri geldiğinde dil ve edebiyat bilgisini, yeri 

geldiğinde şiirlerle istişhadı, yeri geldiğinde farklı fıkhî ve kelâmî mekteplerin 

görüşlerini, yeri geldiğinde kıraatlerle izah yolunu tutmuştur. En nihayetinde, 

kendi görüşünü veya tercihini yine sebebe dayalı olarak açıklarken, âlimlerin ya 

da ümmetin çoğunluğunun kabulü bu sebepte önemli bir faktör olarak öne 

çıkmaktadır. Tercihindeki bu faktör, bir açıdan, içinde yaşadığı siyasî ve sosyal 

çevredeki karışıklığın ve ayrılıkların üzerinde bıraktığı bir tesirin tezahürü olarak 

değerlendirilebilirse de diğer bir bakış açısına göre, usûlünde icma‘a atfettiği 

değer ve önemden de kaynaklanmaktadır.126 

Tesirindeki bütün bu özelliklerin yanı sıra, et-Taberî’nin, rey ile tefsirden 

kaçınılması gerektiği görüşünde olduğuna dikkat çekilerek, rey ile tefsir meselesi 

üzerinde çokça durulmaktadır.127 Aslında et-Taberî, âyetlerin yorum ve tefsiri 

meselesinde bize göre önemli bir usûlü dile getirmekte; âyetleri üç grupta tasnif 

ederek, ilk iki grup âyetlerin tefsirinde mücerred reye başvurulması yolunu kapalı 

tutmaktadır. Üçüncü grup âyetlerde ise, Arap dilini bilen herkesin yorum 

yapabileceğini söylemektedir.128 İşaret ettiğimiz iki bölüm bir arada dikkatlice 

tetkik edildiğinde de görülecektir ki, et-Taberî’nin amacı rey yolunu kapatmak 

değil, bazı âyetlerde indî mülahazalardan kaçınmanın gereğine dikkat çekmektir. 

Bize göre, bir müfessirin, hangi metodu takip ederse etsin, reyden müstağni 

kalması neredeyse imkânsız olduğu gibi, et-Taberî’nin bizzat kendisi de eserinde 

reyden uzak durmamıştır. Burada rey ile tefsirden kaçınılmasını zikretmesindeki 

bir başka düşüncesi de, yaşadığı dönem dikkate alınacak olursa, âyetleri kendi 

siyasî, itikâdî hevesleri yolunda yorumlamaya çalışan fırkaları uyarma bağlamında 

olabilir; yoksa geçmişte olduğu gibi günümüzde de bazı akletme, fikretme 

çabalarını mahkûm etmeye çalışanlara bir delil ve dayanak olsun diye değil.  

et-Taberî’nin, rivayetleri verirken, onları yalnızca zikretmekle yetinmediği, 

rivayetleri önce kendi içinde sınıfladığı, sonra onları tefsir konusu bağlamında 

değerlendirdiği, gerektiğinde aralarını telif ettiği, muhteva itibariyle kimini 

                                                 
126 Mezkûr, (Mukaddime), Câmiu’l-Beyân I. 30 - 33; Doğru, a.g.e., s. 53.  
127 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, I. 92 - 94; Mezkûr, (Mukaddime), Câmiu’l-Beyân I. 22; Hüseyn ez-

Zehebî, a.g.e., I. 206 - 208, Cerrahoğlu, a.g.e., II. 149; Doğru, a.g.e., s. 27-28. 
128 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, I. 90–91.  
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diğerine tercih ettiği de metodu sadedinde öne çıkan bir hususiyettir. Bazı 

araştırmacılar, et-Taberî’nin tefsirinde uyguladığı bu metod sebebiyle, tefsir 

ilminin hadis ilmine olan zorunlu tâbiiyetini sona erdirdiğini ve bunun tefsir 

ilminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilebileceğini söylemişlerdir.129 

Rivayetlerde de, tıpkı hadis ilminde olduğu gibi, isnad sistemine çok büyük bir 

ihtimam göstermesi eserin önemli bir özelliği olarak öne çıkmış; eserden, isnadlı 

hadis ve âsâr ihtiva eden tefsîr kitapları arasında övgüyle söz edilmiştir.130 Watt 

ise, et-Taberî’nin sened konusundaki bu hassasiyetine dikkat çekerek, onun 

itimada şayan bütün izahlarını bir isnad yoluyla aktarmakla, bir anlamda, bir 

devrin kapanışını belirlediğini ve bir başkasının açılışı için yol hazırladığını 

söylemiştir.131  

et-Taberî’nin Tefsir ilmindeki önemli bir hususiyeti, eserine verdiği isimle 

bağlantılı olarak, te’vîl kavramını kullanmasıdır. Dönemi itibariyle henüz daha 

tefsir ve te’vîl kavramlarının, siyasî, kelâmî bir duruş bakımından, herhangi bir 

taraf oluşta simgesel önemi netlik kazanmamışken, onun her âyetin yorumuna 

“Allah’ın şu sözünün te’vîli …” şeklinde başlaması, Kur’ân’ın bütününün 

yorumlanabilmesi konusundaki tutumu ve metodu konusunda bize önemli ip 

uçları vermektedir. Özellikle h. IV. yüzyıldan itibaren yaygınlıkla kullanılıp tercih 

edilen tefsir kavramının, te’vîl kavramının yerini alışına dikkat çeken ve Kur’ân 

âyetlerinin anlaşılabilmesi çabası çerçevesinde ‘te’vîl sorununu’ tartışan Nasr 

Hâmid, et-Taberî’nin bu hususiyetini, eseri sadedinde, şu sözlerle dile 

getirmektedir:132 “Taberî’nin bu kitabı, onun yalnızca tefsir ve te’vîl arasında 

değil, ama aynı zamanda bütün naklî Kur’ân ilimleriyle gerçek te’vîl ameliyesi 

arasında bir sentez oluşturan ‘gerçek te’vîli’ uygulama konusundaki ısrarlı 

tutumuna ilişkin en önemli kitaptır.”  

                                                 
129 Mezkûr, (Mukaddime,) Câmiu’l-Beyân, I. 21.  
130 Muhammed b. Cafer el-Kettânî, er-Risâletu’l-Mustatrafe, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 

1995, s. 67.  
131 Watt, a.g.e., s. 327.  
132 Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Tarihte ve Günümüzde “Kur’ân Te’vîli” Sorunsalı, terc. Ömer Özsoy, 
İslâmî Araştırmalar, c. 9, sayı 1–4, Ank. 1996, s. 29. Ayrıca yazarın ‘gerçek te’vîl’ 
terimleştirmesi için söz konusu makaleye bakılabilir.  
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et-Taberî’nin eseri bütün bu yönleriyle sadece tefsir ilmi için değil, tarih, 

fıkıh, hadis, lügât, nahiv, kıraat, İslâmî ve câhilî şiirler için de önemli bir kaynak 

olarak kabul edilmektedir.133 

et-Taberî, şüphe yok ki eserinin gerek hacmi gerek muhtevası dikkate 

alındığında, İslâm kültür mirasımızın en önemli koruyucularından biridir. Tefsir 

ilmindeki derinlik ve vüsati ise söz götürmeyecek kadar açık bir hakikattir. 

Ancak, çok sözün yalansız olamaması gibi, onun eserinde de tenkidi hak eden, 

eleştiriyi üzerine çeken yönler de vardır. Özellikle İsrâilî haberlere,134 bir takım 

akıldışı, hayal ürünü anlatımlara eserinde yer vermesi eleştiri oklarını haklı olarak 

üzerine çekmiştir.135 Genel olarak rivayet tefsiri sahiplerinin müstağni kalamadığı, 

İsrâilî rivayetlerin et-Taberî tarafından da nakledilmesi yine bir rivayet tefsiri 

sahibi olan İbn Kesîr tarafından eleştirilirken136 rivayet tefsirlerinde bu tür 

haberlere yer verilmesinin çeşitli izahları yapılmaya da çalışılmıştır. Mukaddime 

sahibi, bu tutumu, rivayetlerin kaynaklarının bâdiyede yaşayan Tevrat ehli olması 

hususiyetiyle açıklamaktadır. Doğruluğu konusunda güvenilir bir bilgiye sahip 

olunmadan nakledilen bu tür haberler müfessirlerce de, muhtevalarına göre 

hareket edilmesi gereken şer’î hükümleri muhtevî olmamaları sebebiyle, rahatlıkla 

kullanılmıştır.137 Bir başka araştırmacı ise, et-Taberî’nin tefsirinde yer alan İsrâilî 

rivayetleri değerlendirme bağlamında, müellifin aynı zamanda bir tarihçi 

olduğunu ve insanın bildiğini nakletme arzusunu taşıdığını dile getirerek;138 bu 

durumun insanî / psikolojik bir ihtiyacın sonucu olduğuna dikkat çekmiştir. 

Biz bütün o anlatımların insanların efsanevî kültüre olan merakını yansıtan 

bir zaaf olarak algılanmasının yerinde olacağını düşünsek de, bugünün okuyucu 

ve araştırmacılarının, her zaman bir münekkid dikkati ile eserlere yaklaşmaları 

gerektiğini düşünüyoruz. Zira akıldışı dahi olsa bazı rivayet ve fikirlerin, 

                                                 
133 ez-Zuhaylî, a.g.e., s.104 - 107; Cerrahoğlu, a.g.e., II. 159. 
134 İsrâiliyyât olarak da tesmiye edilen rivayetler, İslâm’a, özellikle tefsire girmiş olan Yahudi, 

Hırıstiyan ve diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla, dinin gerek lehine gerek aleyhine uydurulup 
Hz. Peygamber’e, muasırlarına ve daha sonraki nesillere izafe edilen her türlü haber olarak 
tanımlanır. Bkz.: Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, D.İ.B. Yay., Ank. 1979, s. 6 - 7.  

135 M. Hayri Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu Yay., Ank. 1999, 
s. 326. 

136 İbn Kesîr, Tefsir, IV. 282. 
137 İbn Haldun, a.g.e., II. 615. 
138 Doğru, a.g.e., s. 51. 
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insanların zihin ve amel dünyasında çok büyük tahribatlara yol açabileceğini göz 

önüne alarak, günümüz araştırmacılarının, âlimlerin ve eserlerin ilimlerdeki 

otoritelerinin gölgesinde kalmayacak bir cesaret ile değerlendirmelerini 

yapmalarının yerinde olacağına inanıyoruz.  

2.2. et-Taberî’nin Fıkıh İlmindeki Yeri 

Yaşadığı dönem, yapmış olduğu ilim yolculukları, hocaları, elde ettiği ilmî 

müktesebat ve arkasında bıraktığı eserleri dikkate alındığında et-Taberî, fıkıh 

ilminde de yetkin bir âlim olarak öne çıkmaktadır.  

Hanefî, Şâfiî, Mâlikî mezheplerini, el-Evzâî, Süfyân es-Sevrî ve benzeri gibi 

pek çok âlimin fıkhî mezhep ve görüşlerini en güzel şekilde tahsil ettiğini 

bildiğimiz et-Taberî, kendi anlatımıyla, uzun yıllar Bağdat’ta Şâfiî fıkhı üzere 

amel edip fetva vermiş;139 zamanla fıkıhta müstakil müctehidlik düzeyine erişmiş 

ve kendine has bir mezhebi olmuştur.140 Ancak et-Taberî’nin Şâfiî mezhebinden 

ayrı bir mezheb sahibi oluşu bazı âlimler tarafından tartışma konusu 

yapılmıştır.141 Her ne kadar onun mezhebi, zamanla mensubu kalmamış 

mezhepler arasında zikredilse de,142 bir kısım âlim tarafından o, Şâfiî fıkhının 

mensubu bir müctehid âlim olarak kabul edilmiştir.143 Bu kabulün izahı ise şöyle 

yapılmaya çalışılmıştır:  

“İbn Cerîr’in Şâfiî mezhebine intisabının mânası şudur: et-Taberî, ictihad 

etme, delilleri bulup inceleme ve onları belli bir tertibe sokma gibi hususlarda 

Şâfiî’nin metodunca yürüdü, onun ictihadına uyum sağladı. Uyumsuz olduğu 

noktalardaki muhalefetini de pek önemsemedi. Kaldı ki o, sadece bazı meselelerde 

                                                 
139 ez-Zehebî, Tezkira, II. 712; es-Subkî, a.g.e., s. 123; İbn Kesîr, Tabakât, I. 224. 
140 İbnu’n-Nedîm, a.g.e., s. 340 - 343; Celaluddin Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Suyûtî, Şerhu’t-

Tenbîh,Dâru’l-Fikr, Beyrut 1996, II. 671- 672.  
141 Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, el-İnsâf fî Beyânî Sebebi’l-İhtilâf fi’l-Ahkâmi’l-Fıkhiyye, el-

Matbaatu’s-Selefiyye, Kahire 1398, 3. bsk., s. 46 – 47; ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 156 – 168. 
142 Muhammed el-Hudarî, İslâm Hukuk Tarihi, terc. Haydar Hatipoğlu, Kahraman Yay., İst. 1987, 

2. bsk., s. 271 – 272; Hüseyn ez-Zehebî, a.g.e., I. 203; Karaman, a.g.e., s. 229. 
143 Ebû Zekeriyyâ Muhyiddîn b. Şeref en-Nevevî, Tehzîbu’l-Esmâ ve’l-Luğât, Dâru’l-Kutubi’l-
İlmiyye, Beyrut (t.y.), s. 79; Ebû Nas Abdulvahhâb b. Ali es-Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfiiyyeti’l-
Kubra, Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabî, (y.y.) (t.y.), s. 120 vd; Muhammed Hasan (Heyto/h-y-t-v), 
el-İctihâd ve Tabakâtu Muctehidi’ş-Şâfiiyye, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 1988, s. 73 – 76.  
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İmam Şâfiî’nin yolundan dışarı çıktı. Bu kadarcık muhalefet ise Taberî’nin Şâfiî 

mezhebine dâhil olmasında bir kusur teşkil etmez.” 144  

Bize göre bu açıklama mezhebî bir hassasiyetin etkisi neticesinde yapılmış 

gibi görünmektedir.145 et-Taberî, her ne kadar uzun yıllar Şâfiî mezhebine göre 

fetva vermiş de olsa bu durum onun zaman içerisinde bağımsız bir mezhep sahibi 

olmasına engel teşkil etmemektedir. Üstelik hemen bütün mezhepler ve görüş 

sahibi âlimler hakkındaki ilmî müktesebatı, bütün bu müktesebatı muhtevî 

eserleri, bu eserlerde hemen her konuda kendi görüş ve tercihini ifadesi, 

öğrencileri ve onların eserleri, onun müstakil bir mezhep sahibi sayılabilmesi için 

hiç de önemsiz sayılabilecek deliller değildir.146  

et-Taberî’nin Mısır’dan dönüşünden sonra tesis ettiği ve babasına nisbetle 

“el-Cerîriyye”147 ya da “et-Taberiyye”148 olarak isimlendirilen mezhebinin pek 

çok takipçisi olmuş, bunlar yazmış oldukları çeşitli eserlerle de mezhebin esas ve 

görüşlerinin bir süre daha devamına katkı sağlamışlardır. el-Kâdî Ebu’l-Ferec el-

Mu‘âfâ b. Zekeriyyâ (ö. 390 / 1000) et-Taberî’nin mezhebine mensup, derin 

bilgisiyle mâruf bir âlimdir. Bağdat’ta o dönemde yaygın olan Hanefî, Şâfiî ve 

Zâhirî mezheplerine karşı kendi mezhebini savunmuş ve söz konusu mezheplerin 

imam ve mensubu olan âlimlere karşı da reddiyeler yazmıştır. et-Taberî’nin 

öğrencileri bahsinde de işaret ettiğimiz gibi, İbn Tarâr / Tarârâ olarak maruftur. O, 

bir edip, kıraat, tefsîr ve hadîs âlimi ve fakîhdir.149  

Ebu’l-Hasan Ahmed b. Yahyâ, Kitâbu’l-Medhal ilâ Mezhebi’t-Taberî, 

Kitâbu’l-İcmâ‘ fi’l-Fıkhı Mezhebi Ebî Ca‘fer isimli kitaplarıyla, yine Ebû Bekr b. 

Kâmil et-Taberî’nin fıkhı üzere yazdığı eserleriyle, Ali b. Abdi’l-‘Azîz ed-Dûlâbî 

                                                 
144 ed-Dihlevî, a.g.e., s. 169 – 170.  
145 Ayrıca bkz.: ed-Dihlevî, a.g.e., s. 167; el-Hûfî, a.g.e., s. 233. 
146 Müstakil mezhep sahibi olduğu konusunda ayrıca bkz.: Ebû İshak eş-Şirâzî, Tabakâtu’l- 

Fukaha, thk. İhsân Abbâs, Dâru Râidi’l- ‘Arabî, Beyrut 1981, 2. bsk., s. 93; İbn Hallikân, a.g.e., 
IV. 191; V. 224.  

147 Sezgin, Târîh, I. 2; Işıltan, a.g.e., XI. 595; Huseyn ez-Zehebî, a.g.e., I. 203.  
148 Âsî, a.g.e., s. 44. 
149 İbn Nedîm, a.g.e., 342 - 343; eş-Şirâzî, Tabakâtu’l- Fukaha, s. 93; İbn Hallikân, a.g.e., V. 221 – 

224; Özel, Muâfâ en-Nehrevânî md., XXX. 306 - 308. 
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birçok telifiyle bilinen mezhep mensuplarından bazılarıdır.150 et-Taberî’nin 

mezhebinin Hicrî beşinci asır ortalarına kadar tatbik edilip tanındığı tahmin 

edilmektedir.151 

et-Taberî’nin fıkıh ilmindeki yerini ve mezhebinin esaslarını ortaya koymak 

bağlamında yapılan çalışmalar için Tefsîr, Tehzîb ve İhtilâf’ı elimizdeki en önemli 

müracaat kaynaklarıdır. Tefsiri, bize, yalnızca Kur’ân âyetlerini açıklamakla 

kalmıyor; sahabe, tâbiûn ve fakîhlerin görüşlerini, çeşitli istinbat ve istidlâllerinin 

esaslarını, delillerin birbirine nisbetle derecelerini verdikten sonra bizzat et-

Taberî’nin kendi görüş ve tercihini de görmemiz konusunda imkân sunuyor.152 Yine 

onun, Tehzîb’inde, her hadis rivayetinin ardından, ondaki fıkhı ortaya koyma çabası 

bağlamında tıpkı Tefsirindeki gibi bir yöntemle hareket ettiğini rahatlıkla 

görebiliyor, pek çok görüşün mukayesesi imkânını buluyor ve en sonunda da bizzat 

kendisinin tercihini öğrenebiliyoruz.153 İhtilâf’ı ise elimize ulaştığı kadarıyla bile 

onun mukayeseli fıkıh sahasındaki yetkinliğini tesbit için yeterli görünmektedir.154  

Kitap, Sünnet, icma‘, kıyas, maslahat ve örf et-Taberî’nin fıkhının esasları 

olarak sıralanmaktadır.155 Araştırmamızla ilgisi sebebiyle onun Sünnet anlayışı, 

hadislere yaklaşımı, hadislerin delil olma özellikleri ve benzeri konulardaki 

görüşlerine ikinci bölümümüzdeki ilgili yerlerde ayrıntılı olarak değinilecektir.  

et-Taberî’nin fıkhını, usûl ve furu‘unu, eserlerindeki metod ve ilkelerini 

tesbite yönelik çalışmalar çerçevesinde hemen bütün araştırmacıların üzerinde 

ittifak ettiği bir hususiyet vardır ki burada ona değinmeden geçmek imkânsızdır. 

Zira et-Taberî bu yönüyle diğer âlimlere ve eserlerine önemli ölçüde üstünlük 

sağlamaktadır, dersek hata etmiş sayılmayız. O, gerek Tefsirinde ve Tehzîb’inde, 
                                                 
150 İbn Nedîm, a.g.e., s. 341; İbrahim Muhammed es-Selkînî, Hayâtu’t-Taberî ve Fıkhuhu ve 
İctihâduhu, (el- İmâm et-Taberî, Dâru’t-Takrîb beyne’l-Mezâhibi’l-İslâmiyye, Beyrut 2001 
içinde) II. 32 – 34. 

151 el-Hudarî, a.g.e., s. 272.  
152 ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 152 -153.  
153 et-Taberî’nin vefatının 11. y.y.da gerçekleştirilen uluslararası anma konferansında onun fıkhı, 

özellikle bu iki eser temelinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bkz.:Editör, Muhammed Tevfik 
Ebû Ali – Meryem Berî, el-İmam et-Taberî, Dâru’t-Takrîb beyne’l-Mezâhibi’l-İslâmiyye, 
Beyrut 2001, II. 

154 Ayrıntılı bilgi için bkz.: ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 154 – 155. et-Taberî’nin fıkıh sahasında te’lîf 
ettiği diğer eserleri için ilgili bölüme bakınız.  

155 Muhammed ed-Desûkî, el-Cânibu’l-Fıkhî fî Tefsîri’t-Taberî, II. 66 – 126 (el- İmâm et-Taberî, 
Dâru’t-Takrîb beyne’l-Mezâhibi’l-İslâmiyye, Beyrut 2001 içinde). 
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gerekse İhtilâf’ında, rivayet edildiğine göre de elimize ulaşmamış eserlerinde hem 

konu ile ilgili bütün malzemeleri derleyip bir araya getirmek, hem de sonunda 

kendi tercihini yapmak suretiyle benzer çalışmalar karşısında özgünlüğünü ortaya 

koymaktadır. Onun fıkhî kimliği söz konusu tercihlerinde vücut bulmaktadır.156 Bu 

yüzden, et-Taberî üzerine çalışarak fıkhını ortaya koymaya çalışan araştırmacılar, 

onun tercihlerini hangi ilkeler doğrultusunda yaptığını tesbit etmeye ve böylece, bu 

tercihlerdeki sistematiği anlaşılır kılmaya çabalamışlardır. Söz konusu 

araştırmalarda et-Taberî’nin tercihlerinin sebepleri ve ilkeleri şu şekilde 

sıralanmaktadır:157 Nassın metnince (zahiri / açık anlamına göre) amel; umum 

nassın umum, mutlakın da mutlak üzere tatbiki; teâruz hâlindeki hadislerin arasını 

cem‘ etme; muhalif delilin geçersizliğini gösterme; lûgatin gereğince davranma; 

asla (Kitap-Sünnet) yapılan kıyasla amel; kıyas; Şâri‘in maksadınca amel; zorluğun 

giderilmesi; temel hakların korunması; aklî ilkeler; et-Taberî’nin derin tefekkürü 

sonucunda Allah’ın lûtfuyla zihninde beliren kanaatler.158  

2. 3. et-Taberî’nin Tarih İlmindeki Yeri159 

İslâm kültür ve medeniyetinde tarih yazıcılığı sahabe ve tabiûn devrinde, 

başta Siyer ve Meğazî olmak üzere, Cahiliye Çağı Tarihi, Umumî Tarih, Ensab, 

Tabakat ve fetihler hakkındaki eserlerin telifi ile başlamıştır.160 Erken dönem 

diyebileceğimiz bu tarih yazıcılığı çalışmalarının, Hz. Peygamber’in risalet 

döneminin İslâm toplumu açısından önemine binaen, öncelikle ve ağırlıklı olarak 

Siyer çerçevesinde şekillenmesi tabiî görülmüştür. Hatta tarih yazıcılığı 

çalışmaları, başlangıçta hadis toplama ve rivayetiyle yakından ilişkili sayılmış;161 

                                                 
156 Muhammed Ravvâs Kal‘âcî, Mevsûatu Fıkhı Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Dâru’n-Nefâis, 

Beyrut 1994, s. 24. 
157 Kal‘âcî, a.g.e., s. 24 – 31.  
158 Kal‘âcî, “emrun yenkadihû fî zihnihî” terimiyle, kitaptan ya da hocalardan öğrenilmeyen, 

Allah’ın bazı kullarına diğerlerinden ayrı olarak lûtfettiği, kulunun kalbine ilka ettiği bazı bilgi 
ve kanaatleri kastederek bu lûtuflara mazhar olan et-Taberî’nin bu tür bilgilerle de istinbatta 
bulunduğunu ileri sürmektedir. Bkz.: a.g.e., s. 30 – 31.  

159et-Taberî’nin Tarih ilmindeki yeri için ayrıca bkz.: el-Hûfî, a.g.e., s. 180 – 232; ez-Zuhaylî, 
a.g.e., s. 198 – 245; M. Şemseddin Günaltay, İslâm Tarihinin Kaynakları, Endülüs Yay., İst. 
1991, s. 17 – 50; Âsî, a.g.e.; Kurt, a.g.e. s. 42 vd. 

160 Mustafa Fayda, İslâm Dünyasında İlk Şehir Tarihleri ve İbn Şebbe’nin Medine-i Münevvere 
Tarihi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ank. Ü. Basımevi, Ank. 1986, XXVIII. 167. 

161 Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, III. 553, Duha’l-İslâm, II. 484 – 485; Chikh Bouamrane, İslâm 
Tarihçiliği ve Tarihlerine Bir Bakış, terc. Nesimi Yazıcı, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ank. Ü. 
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bazılarınca hadisler Tarih ilminin bir kaynağı olarak nitelenirken,162 bazılarınca 

Tarih ilmi Hadis ilminin bir kısmı kabul edilmiştir.163 Zaten ilim dallarının gelişip 

ayrışması bir sürece bağlı olduğundan, özellikle daha geç sayılabilecek Hicrî 

üçüncü yüzyıl âlimlerinin eserleri dahi bu iç içeliğin izlerini taşımakta, 

birçoğunun meşgul oldukları ilimlerin çeşitliliği bu durumun bir neticesi gibi 

görünmektedir. Öyle ki günümüzde et-Taberî’nin de aralarında bulunduğu Ebû 

Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm (ö. 224 / 838), Câhız (ö. 255 / 869), İbn Kuteybe (ö. 

276 / 889), Ebu’l-Kâsım el-Belhî (ö. 319 / 931), Tahâvî (ö. 229 / 844) gibi birçok 

âlim, İslâmî ilimlerin neredeyse tamamıyla ilgilenmeleri sebebiyle “ansiklopedik 

âlimler” olarak nitelendirilmekte,164 hem Hadis hem de Tarih ilminde uzman 

olanlar için “muhaddis tarihçi” sıfatının kullanılması da önerilmektedir.165 Bize 

göre et-Taberî, elimize ulaşan en kapsamlı insanlık tarihinin müellifi olarak her iki 

sıfatı da hak etmektedir.  

Kaynaklarımızda “Bu kitap, dinî ve dünyevî ilimlerin çoğunu bünyesinde 

toplayan, kıymet ve seçkinliği bakımından dünyadaki eşsiz eserlerden biridir” 
166ve “O, naklinde sika biridir; Tarihi de tarihlerin en sahihi ve sağlam 

olanıdır”167 diye övgü ile söz edilerek İslâm dünyasının Herodot’u kabul edilen 

                                                                                                                                      
Basımevi, Ank.1988, XXX. 246; Ali Yardım, Hadis I, Dokuz Eylül Ü. Yay., İzmir 1984, s. 20-
21.  

162 M. Fuad Sezgin’in, yazmış olduğu makale bu temel etrafında geliştirilmiştir. Bkz.: İslâm 
Tarihinin Kaynağı Olmak Bakımından Hadis’in Ehemmiyeti, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 
İbrahim Horoz Basımevi, İst. 1957, II / I. 19 – 36. Hadislerin tarih için bir materyal olup 
olamayacağı meselesinde bir karşı değerlendirme için bkz.: Özafşar, Hadis ve Kültür Yazıları 
(Hadisin Neliği Sorunu ve Akademik Hadisçilik), s. 20 – 23. 

163 Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm, II. 484 – 485, 512. es-Sehâvî de Hadis ilminin konularının 
Tarih’in de mevzuu olduğunu çeşitli örneklerle göstermeye çalışrır. Bkz.: Muhammed b. 
Abdirrahman es-Sehâvî, el-İ‘lân bi’t-Tevbîh limen Zemme Ehle’t-Târîh, thk. Franz Rosenthal, 
Ar. terc. Salih Ahmed Ali, Dâru’l- Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut (t.y.) s. 17–30. Konuyla ilgili farklı 
bakış açıları olmakla beraber biz burada bu tartışmalara girmeyeceğiz. Konuya ilişkin önceki 
kaynaklara ilâveten ayrıca bkz.: Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 157 – 158, Muhammed Hamidullah, 
Muhtasar Hadis Tarihi, terc. Kemal Kuşçu, Beyan Yay., İst. 2004, s. 87; Fazlur Rahman, Tarih 
Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, terc. Salih Akdemir, Ankara Okulu Yay., Ank. 1997, 2. 
bsk., s. 87 – 88.  

164 M. Hayri Kırbaşoğlu, İslâmiyât, VI. 2003, sayı 4, (Soruşturma başlığı altında), s. 182. 
165 Yardım, a.g.e., s. 21. 
166 el-Hamevî, a.g.e., VI. 535. 
167 İbn Hallikân, a.g.e., IV. 191.  
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et-Taberî’nin168 eseri hakkında daha önce bilgi vermiştik. Biz burada daha ziyade 

onun tarih yazım metodu ve kaynakları üzerinde kısaca durmaya çalışacağız.  

et-Taberî, geniş kültür, zengin bilgi ve malumat sahibi olduğunu ortaya 

koyan eserini rivayetçi tarih yazımına uygun, bir vak‘anüvis titizliği ile te’lîf 

etmiştir. Zamanına kadar bütün bir insanlık tarihini yazmak üzere yola çıkmış; 

yaratılıştan Hicret’e kadar olan dönemi pek çok esatirle birlikte, olayların 

bütünlüğünü koruyarak, konu konu aktarmaya çalışırken, Hicret sonrası dönemi 

yıllara göre düzenleyerek nakletmiştir. O, naklettiği olaylar ve haberler hakkında 

elde edebildiği bütün rivayetleri aktarmaya ve bu hususta mümkün mertebe 

tarafsız kalmaya çalışmış; rivayetler arasında zaman zaman tercih yapmış, bazı 

durumlarda da kendi görüşünü “yekûlu Ebû Ca‘fer” diyerek ifade etmekten 

çekinmemiştir.169 Eserdeki muhtevaya karşılık tercihlerinin sınırlılığı ve hüküm 

istinbatından uzak durmasını Tarih ilminin aklî değil naklî bir ilim olmasına 

bağlarken, özellikle İslâm öncesi döneme ait naklettiği akıl dışı, uydurma pek çok 

rivayeti eserine almasının sebebini de haberlerin kaynağına sadakat olarak izah 

etmiştir.170 Bu sadedde İbn Haldûn’un, genel olarak Tarih literatürüne yönelik 

eleştirel yaklaşımı dikkate değerdir. İslâm dünyasının ilk Tarih felsefecisi olarak 

nitelendirilen İbn Haldûn171 Mukaddime’sinde “Tarih ilminin üstünlüğü, 

sistematik ve yöntemlerinin incelenmesi, tarihçinin düşebileceği yanılgı ve hatalar 

ile bunların sebeplerine dikkat çekilmesi” başlığı altında başta et-Taberî olmak 

üzere bazı tarihçilerin naklettiği rivayetlerden örnekler verir. O, tarihçilerin, iyice 

araştırıp bir değerlendirme yapmadan aktardıkları bu haberler neticesinde Tarih 

ilminin asılsız, uydurma haberler ilmi hâline dönüştüğünü söylemekten kendini 

alamamıştır.172 Ancak biz et-Taberî’nin tutumunu, eleştiriden kaçınmak değil, 

mevcut rivayet ve yaklaşımları koruma çabası olarak değerlendirmenin daha 

yerinde olduğunu düşünüyoruz. Zira o, söz konusu uydurma anlatıların farkında 

olduğunu Tarihinin mukaddimesinde ifade etmektedir.  

                                                 
168 Günaltay, a.g.e., s. 41. 
169Ahmed Abdulbâkî, et-Taberî el-Fakîh el-Muerrih, Muerrihu’l-‘Arabî, Bağdad 1988, XXXVII. 

159; Muhammed Abdulmelik b. el-Hemdânî, Tekmiletu Târîhi’t-Taberî, el-Matbaatu’l-
Kâtûlîkiyya, Beyrut 1961, 2. bsk., I. (Mukaddime’den). 

170 Muhammed Ebu’l-Fadl İbrâhîm, Târîhu’t-Taberî (mukaddime), (m.y.), Beyrut 1960, I. 7- 8.  
171 Cengiz Tomar, İbn Haldûn md., DİA, İst. 1999, XX. 9.  
172 İbn Haldûn, a.g.e., I. s. 31 – 59.  
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Aslında ilim tarihimiz yakından incelendiğinde ilimlerin gelişim süreçleri ve 

muhtevalarındaki güvenilirlilik derecelerinin birbirinden oldukça farklılık arz 

ettiği görülecektir. Âlimlerimiz kendilerince bazı ilimleri, aslın dışında ve meşgul 

olunması çok değerli görülmeyen ya da mevsukiyetleri kendilerinden menkul 

ilimler olarak nitelendirmekten hiç çekinmemişlerdir. Ebû Hanife, İbn İshak ve 

benzerlerini dinlemek için kendi dersinden geri kalan öğrencisi Ebû Yusuf’a “Ya 

Ebû Yusuf, Câlût’un sancağını kim taşıyordu?” diyerek istihzâî diyebileceğimiz 

bir soru sorabilmiştir.173 Bu soru onun, eyyâmu’l-Arab ve meğâzî ezberlemeye 

çalışan öğrencisinin bu çabasını çok da ciddiye almadığının, söz konusu bilgi ve 

malumatların hafifsendiğinin de bir göstergesi kabul edilebilir. Yine Ahmed b. 

Hanbel’in “Üç ilim vardır ki bunların aslı yoktur: Tefsir, Melâhim ve Megâzî” 

sözü174 Tefsir ve Tarih ilimleri ve muhtevalarındaki gevşekliğe (mütesahil) işaret 

bağlamında önemli addedilebilir. Bu yaklaşımların, Ahmed Emîn’in, Ehl-i hadisin 

otoritesini besleyen ve zaman içinde diğer ilimlerle meşgul olanlara bağnazlıkla 

yaklaşım sonucunu doğuran faktörler olduğu yönündeki îmâsıyla beraber,175 

günümüzde halk nezdinde hemen her tefsir, tarih / siyer kitaplarında yazılanın 

doğru olduğu kabulleri karşısında da176 dikkate değer olduğunu düşünmeden 

edemiyoruz.  

Ancak çeşitli ilimlerde telif ettiği eserlerin muhtevalarındaki malzemelerin 

mevsukiyetinin farklılığını en iyi görebileceğimiz âlimlerimizden biri şüphesiz et-

Taberîdir. O, el-Kelbî, Mukâtil ve el-Vâkıdî gibi hadis rivayetlerinde güvenilmez 

olarak görülen kişilerden177 Tarihinde rahatça alıntılar yaparak bize, her ilmin 

kendine has hususiyetleri olduğunu göstermiştir. 

                                                 
173 İbn Hallikân, a.g.e., VI. 382 -383. 
174 Celâluddîn Abdurrahmân Ebûbekr es-Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kutubi’l-
İlmiyye, Beyrut 1987, II. 391. Ayrıca güven temelli bir yaklaşım bağlamında İbn Teymiyye’nin 
özellikle tarih,meğâzî kitapları söz konusu olduğunda, bunları mutlak bir kaynak olarak 
değerlendirmediği, tarihçilerin sadece ittifak ettiklerine güvenip tek kaldıklarını kabul 
etmediğine ilişkin tesbit için bkz.: Salih Özer, Sünneti ve Hadisi Yeniden Düşünmek, Pınar 
Yay., İst. 2004, s. 53 – 54. 

175 Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, II. 246 – 247.  
176 Kırbaşoğlu, Hadis Metodolojisi, s. 326. 
177 ez-Zuhaylî, a.g.e., 103. 
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et-Taberî, Tarihini ağırlıklı olarak elde edebildiği yazılı kaynaklara 

dayandırmıştır.178 O, eserinin mukaddimesinde genel bir insanlık tarihi yazımını 

hedeflediğini söylediği gibi, kitabının muhtevası konusunda yapılan 

değerlendirmelerde de eserin en üstün tarafının tarihî malumatın zenginliği 

olduğuna dikkat çekilmektedir.179 Söz konusu malumat zenginliği vesikalar, 

mektuplar, uzun anlatılar şeklinde seyrederken tıpkı diğer eserlerinde olduğu gibi, 

zaman zaman şiirler de anlatımı besleyen önemli unsurlar olarak kendini 

hissettirmektedir. Bu yönüyle o, “ eserine kelâmcının titizliğini ve yorulmak 

bilmez uzun konuşmasını, fıkıhçının doğruluğunu ve düzen aşkını ve pratikten 

gelen bir hukukçu – siyasetçinin siyasî konularla ilgili derin kavrayışını 

sokmuştur” denilerek,180 büyük bir övgüyle karşılanmıştır. Şüphesiz eserin önemi 

hadis, tefsir, lûgat, edebiyat, siyer, meğâzî, olaylar ve insanlık tarihi, şiir, hitabet 

vb. alanlardaki hemen bütün kitaplarda yer alan malzemeleri ihtiva ediyor 

olmasından kaynaklanmaktadır. et-Taberî kitabında bütün bu ilimleri en uygun 

şekilde birleştirmiş ve sunmuştur.181 

et-Taberî’nin, belli konu ve bölümler çerçevesinde, yazılı telifâtını 

kullanmak suretiyle Tarihine kaynaklık edenlerden bazıları ‘Urve b. ez-Zubeyr (ö. 

91/710 – 101/720), Vehb b. Munebbih (ö. 110/728), İbn Şihâb ez-Zuhrî (ö. 124–5/ 

742), Musa b. Ukbe (ö141/758), İbnu’l-Mukaffa‘ (ö. 142/759), el-Kelbî (ö. 

146/763), ‘Avâne b. el-Hakem el-Kelbî (ö. 147/764), İbn İshak (ö. 150/767), 

Mukâtil (ö. 150/767), Ebû Mihnef (ö. 157/774), Seyf b. Ömer (ö. 180/796–

193/809), el-Vâkıdî (ö. 207/823), Heysem b. ‘Adî (ö. 207/822), Hişâm b. 

Muhammed b. Kelbî (İbnu’l-Kelbî) (ö. 204/819), el-Medâinî (ö. 225/840–

235/850), Ömer b. Şebbe (ö. 262 / 876), Ahmed b. Zuheyr b. Ebî Hayseme (ö. 

279/892) ve diğerleri şeklinde sayılırken onun, İbn Abbâs’ın (ö. 68/687) 

                                                 
178 “al-Tabarî’nin umumî tarihinin malzemesini, büyük çoğunluğu ile şifahî rivayetlerden aldığı 

hakkında öteden beri mevcut olan kanaati Fuad Sezgin gayet muknî delillerle çürütmüştür” 
denilerek bu konuya dikkat çekilmiştir. Bkz.: Işıltan, a.g.e., s. 597. Sezgin’in tesbiti, destekleyici 
ve karşı nitelikteki bir takım argümanlar için ayrıca bkz.: R. Stephen Humphreys, İslâm Tarihi 
Metodolojisi, terc. Murteza Bedir-Fuat Aydın, Litera Yay., İst 2004, s. 106 – 107.  

179 Ahmed Abdulbâkî, a.g.e., sayı XXXVII, s. 158. 
180 Franz Rosenthal, İlmu’t-Târîh ‘ınde’l-Muslimîn, terc. Salih Ahmed el-‘Ilî, Muessesetu’r-Risâle, 

Beyrut 1983, 2. bsk., s. 186 (Metnin Türkçe tercümesi Goodman’ın İslâm Hümanizmi isimli 
kitabından iktibas edilmiştir. Bkz.: Lenn E. Goodman, a.g.e., terc. Ahmed Arslan, İletişim Yay., 
İst. 2006, s. 380). 

181 Ebu’l-Fadl İbrahim,a.g.e., (Mukaddime), I. 24. 
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öğrencileri aracılığıyla gelen rivayetlerini kendi şeyhlerine istinaden aktardığı da 

belirtilmektedir.182 et-Taberî, eserindeki Ebû Mihnef rivayetlerini İbnu’l-Kelbî’ye 

atfen zikretmektedir. Basra ve Horasan’a müteallik hemen bütün haberler el-

Medâinî’ye dayanmaktadır. Fars tarihi İbnu’l-Mukaffa‘ ve İbnu’l-Kelbî’nin 

kitaplarından alınmıştır. Yemen tarihi ile ilgili bilgiler ise İbn İshak’ın Siret’inden 

seçilmiş olmakla beraber, haberler Vehb b. Münebbih, Ka‘bu’l-Ahbâr, 

Muhammed b. Ka‘b el-Kurazî (ö. 108/726) rivayetiyle nakledilmiştir. et-Taberî, 

Rum tarihi konusunda Yahudi ve Hıristiyan yazılı kaynaklarından istifade etmekle 

birlikte ehl-kitabın tarihine ilişkin bilgilerde de Ma‘mer b. Râşid önemli bir 

kaynak olmuştur. Rasûlullâh’ın (s.a.v.) sireti konusunda İbn İshak vazgeçilmez bir 

kaynak olmakla beraber, yine ‘Urve b. ez-Zubeyr, İbn Şihâb ez-Zuhrî gibi isimler 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatına ilişkin çeşitli rivayetleriyle öne 

çıkmaktadırlar.183 Erken dönem fetihler ve Ridde ile ilgili haberlerin kaynağı ise 

ağırlıklı olarak Seyf b. Ömer’dir. Cemel vak’ası ile ilgili haberler yine Ebû 

Mihnef başta olmak üzere, el-Medâinî, ‘Avâne, el-Vâkıdî, Ömer b. Şebbe ve 

İbnu’l-Kelbî’ye dayandırılmaktadır. et-Taberî’nin, İbnu’l-Kelbî’ye atfen 

zikretmekte olduğu Ebû Mihnef rivayetleri en eski ve en iyi Arap metinlerinin 

geniş parçalar hâlinde muhafaza edilip günümüze ulaşmış olması açısından 

oldukça değerli görülmüştür.184  

Ancak bütün bunlara rağmen et-Taberî’nin, Tarihine kadim tarihsel 

malzemenin tamamını aldığını iddia etmek de mümkün değildir. Zira elde ettiği 

malzemelerin arasından seçmeler yapmaktan kaçınmamış gibidir. Üstelik bu 

                                                 
182 et-Taberî’nin kaynakları için bkz.:Carl Brockelmann, İslâm Ulusları ve Devletleri Tarihi, terc. 

Neşet Çağatay, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ank. 1992, s. 140; Josef Horovitz, İslâmî 
Tarihçiliğin Doğuşu, terc. Ramazan Altınay-Ramazan Özmen, Ankara Okulu Yay., Ank. 2002; 
Julius Welhausen, İslâm’ın En Eski Tarihine Giriş, s. 1 - 4; Julius Wellhausen, Arap Devleti ve 
Sükutu, terc. Fikret Işıltan, Ank. Ü. Basımevi, Ank. 1963, (önsöz) s. VII – XI; el-Hûfî, a.g.e., s. 
188 – 190; Fayda, a.g.e., s. 172, 176; Yahya b. İbrahim b. Yahya b. Ali el-Yahya, Merviyyâtu 
İbn Mihnef fî Târîhi’t-Taberî, Dâru’l-Âsıme, Riyad 1410, (Mukaddime) s.11; Âsi, a.g.e., s. 88 – 
95; Humphreys, a.g.e., 106 – 108; Goodman, a.g.e., s. 343 – 355; Kurt, a.g.e. s. 59 – 72. Cevad 
Ali’nin, Mevârîdu Târîhi’t-Taberî isimli makaleleri bu konudaki en kapsamlı ve dakîk 
çalışmalar olma hususiyetini korumaktadır.  

183 Muhammed Mustafa el-A‘zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, terc. Hulûsi Yavuz, İz Yay., İst. 
1993, s. 68 – 69.  

184 Welhausen, Arap Devleti ve Sükûtu, Önsöz (VII). 



 44

seçmeleri yaparken de her hangi bir asla istinad etmiş görünmemektedir.185 Fakat 

yine de dönemi itibariyle İslâm dünyasının tarih konusundaki anlayış biçimini, 

bilgi ve geleneğini açık bir şekilde ortaya koyup temsil eden eser,186 kendinden 

önceki pek çok yazılı kaynağın zamanımıza kadar intikalinde değerli bir rol 

üstlendiği gibi,187 “bir haberler mozaiğinden meydana gelmekle birlikte, birliği 

olan sürekli bir anlatı özelliğiyle”188 de yalnızca tarih sahasında değil pek çok 

alanda çalışma yapanlar için önemli bir kaynak olarak, et-Taberî’nin Tarih 

ilmindeki yerinin vazgeçilmezliğinin kanıtıdır. 

                                                 
185 Genel olarak İslâm tarihlerine bu konuda yöneltilen eleştiriler için bkz.: Humphreys, a. g. e., s. 

102; Kırbaşoğlu,a.g.e., (Soruşturma başlığı altında) s. 179. Salih Özer de rivayetler konusunda 
seçmeci tavra et-Taberî’nin Ebû Zerr ile Muaviye arasındaki bir takım olayları kötü görerek 
çoğunu rivayet etmediği örneğinden hareketle dikkat çekmektedir. Sünneti ve Hadisi Yeniden 
Düşünmek, s. 148. “Kerihtu zikra ekserihi” ifadesi için bkz.: et-Taberî, Tarih, IV. 283. Ayrıca 
Hz. Osman’ın katli hakkındaki rivayetlerin çoğunu da aktarmaktan hoşlanmadığını belirterek 
kaçınmıştır: a.g.e., IV. 365. Gerçi biz bu meseledeki tavrı bir nakısa değil, et-Taberî’nin insanî 
bir hassasiyeti olarak anlamanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Konuyla ilgili bir başka 
değerlendirme için ayrıca bkz.: Welhausen, İslâm’ın En Eski Tarihine Giriş, s. 102. 

186 Günaltay, a.g.e., s. 43; Humphreys, a.g.e., s. 101. 
187 H.A.R. Gibb, Tarih md., İslâm Ansiklopedisi, M.E. Basımevi, İst. 1979, XI. 787; Günaltay, 

a.g.e., s. 41 – 42, 154; Neşet Çağatay, İslâm Tarihi, Türk Tarih Kurum Basımevi, Ank. 1993, s. 
23 – 24; Yahya b. İbrahim (Mukaddime), s. 6 – 7; Kurt, a.g.e., s. 43. 

188 Goodman, a.g.e., s. 383. 
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1. ET-TABERÎ’NİN MÜKTESEBATININ KAYNAKLARI 

et-Taberî çok küçük yaşlarda ilim tahsiline başlamış, hadis yazımıyla 

ilgilenmiş, genç yaşlarında bütün gayretini hadis malzemesine hâkim olmaya 

vermiştir.1 Öğrencisi Ebû Bekr Ahmed b. Kâmil (ö.350 h.) onun bu alandaki 

tahsilini şöyle anlatmaktadır: “O, hadis yazmaya kendi memleketinde başladı, Rey 

ve çevresinde devam etti. İlmin çoğunu elde edinceye kadar şeyhlerine gitmeyi 

sürdürdü. Muhammed b. Humeyd er-Râzî (ö.248 h.) en çok devam ettiği 

şeyhlerindendir.”2  

Bizzat et-Taberî’nin kendisi hocası İbn Humeyd’den hadis yazdığını şöyle 

anlatır: “Biz Muhammed b. Humeyd er-Râzî’nin yanında (ilmi) yazıyorduk. 

Geceleyin birçok kere yanımıza gelir, yazdıklarımızı soruşturur / kontrol eder ve 

bize onları okurdu.”3  

el-Hamevî, et-Taberî’nin hocası İbn Humeyd’den yüz binden fazla hadis 

yazdığını belirtmektedir. Yine kendisinden yüz binden fazla hadis dinlediği 

nakledilen Ebû Kureyb de et-Taberî’nin hadis bilgisindeki zenginliğin bir başka 

kaynağıdır.4 et-Taberî’nin elimizdeki eserlerini incelediğimizde, onun söz konusu 

hocalarından yaptığı rivayetlerin çokluğu dikkate değerdir. Her ne kadar 

muhaddisler, dinledikleri ya da yazdıkları rivayetlerin tamamını eserlerinde 

nakletmiyor olsalar da, rivayetlerde sözü edilen sayıdaki hadislerin yazılması ve 

ezberlenmesinin güçlüğü gözden uzak tutulmamalıdır. Bu sebeple yazılıp 

ezberlendiği söylenen birkaç yüz bin hadis anlatımına temkinle yaklaşmayı tercih 

ediyoruz. Ancak burada, birçok muhaddisin dinledikleri binlerce hadise rağmen 

eserlerine aldıkları rivayetlerin sayılarındaki oransal azlığın izahı sadedinde 

başvurulan “seçmecilik” anlatısının, et-Taberî hakkında da geçerli olduğunu 

söylemekle yetiniyoruz.  

                                                 
1 Yakut el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ’, Muessesetu’l-Meârif, Beyrut (t.y.), VI. 519 – 522, 525 – 

526. 
2 el-Hamevî, a.g.e., VI. 520. 
3 el-Hamevî, a.g.e., VI. 520. 
4 el-Hamevî, a.g.e., VI. 521 – 522.  
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et-Taberî, tıpkı diğer âlimler gibi, ilim talebi amacıyla pek çok seyahat 

yapmıştır. Mısır’a gitmek üzere yaptığı seyahatinin güzergâhı olan Suriye 

şehirlerinde de bir süre oyalanarak oralarda hadis tetkiklerinde bulunur.5 O 

rivayetlerinin âlî isnadlarını bu seyahatleri sırasında Mısır, Şam, Irak, Kûfe, Basra 

ve Rey bölgelerinden elde eder.6 O, bu bölgelerde, âlimlerin en büyüklerini dinler, 

rivayet ve fıkıh bakımından senetlerin en âlîlerini elde etmeye çalışır.7 Bu durumu 

ve ayrıca şeyhlerinin çokluğunu, Tarih, Tefsir ve Tehzîb’indeki rivayetlerin 

senetlerinde görmek mümkündür.8  

Bir muhaddis olarak et-Taberî, hadis hâfızlarının bir araya getirilip 

değerlendirildiği ricâl edebiyatının önemli eseri Tezkiratu’l-Huffâz’da onuncu 

tabakada zikredilmekle beraber onun, İbn Huzeyme (ö. 311/924) ve Abdurrahman 

b. Ebî Hâtim (ö. 327/939) ile birlikte altıncı tabaka hâfızlarından biri olduğuna da 

dikkat çekilmiştir.9 en-Nevevî ise onu Tirmizî ve Nesâî tabakasında kabul eder.10 

et-Taberî bir muhaddis olarak cerh ve ta‘dilciler nezdinde sika ve saduk diye 

nitelendirilmiştir.11 

1.1. et-Taberî’nin Hadis Müktesebatında Hocaları ve Şeyhlerinin Yeri  

et-Taberî, dönem itibariyle İslâmî literatür açısından özellikle de hadis 

literatürü açısından geç dönem diyebileceğimiz bir zaman diliminde yaşamıştır. 

Daha önce de değindiğimiz üzere, Hicrî üçüncü asır İslâmî ilimlerin bütünüyle 

müstakilleştiği, telif ve tasnif çalışmalarının çok önemli aşamalar kaydettiği bir 

asırdır. Yani artık, rivayet geleneği yerleşmiş ve belki de neredeyse 

tamamlanmıştır. Yapılan ilmî seyahatler bir hadisi dinlemek için değil, 

çoğunlukla, yazılı kaynaklara ulaşmak, onları ya müellifinden dinlemek ya da 

eseri elde etmek hatta istinsah etmek üzere gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar 
                                                 
5 Fikret Işıltan, Taberî md., İslâm Ans., MEB, İst., 1970, XI. 594 
6 İbn Nedîm, el-Fihrist, Matbaatu’l-İstikâme, Kahire (t.y.), s. 340. 
7 Bize göre et-Taberî’nin ilim yolculukları “âli isnad” elde etme amacının yanında bizzat hadis 

alanında tedvin edilmiş yazılı kaynakları elde etme amacına da matuftur.  
8 Muhammed b. Cerîr b. Yezîd et-Taberî, et-Tabsîr fî Me‘alimi’d-Dîn, thk. tlk: Ali b. Abdilazîz b. 

Ali eş-Şibl, Mektebetu’r-Ruşd, Riyad 2004, s. 20, 24. 
9 Ebû Abdillah Şemsu’d-Dîn Muhammed ez-Zehebî, Tezkiratu’l-Huffâz, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-

Arabî, Beyrut (t.y)II. 710, 715. 
10 en-Nevevî, Tehzîbu’l-Esmâ ve’l-Lugât, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut (t.y.), I. 78. 
11 Ahmed b. Muhammed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Lisanu’l-Mîzân, Matbaatu Meclis Dîretu’l-

Maârifi’n-Nizamiyye, Haydarâbad h. 1331, V. 100 – 101. 
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yakın zamanlara kadar bunun aksi ifade edile gelmiş olsa da, hem klasik 

kaynakların farklı bir gözle okunması, hem de daha müşahhas bir şekilde Fuad 

Sezgin’in ortaya koyduğu çalışmalar12 yazı geleneğinin erken dönemlere ait olma 

hususiyeti, teliflerin varlığı ve diğer âlimler için kaynak teşkil etmesi, göz ardı 

edilemeyecek birer hakikat olarak karşımıza çıkmaktadır.  

et-Taberî’nin hayatını anlatan erken dönem eserleri dikkatle okunduğunda 

onun yapmış olduğu seyahatlerini, dar anlamda hadis talebi için yapılan seyahatler 

olarak algılamak mümkün görünmemektedir. Her ne kadar kendisinden naklen, 

kıyas konusundaki bir hadisi elde etmek için râvîsi Ebû Hâtim es-Sicistânî’ye 

gittiğine ilişkin bir rivayetten söz edilmiş,13 çeşitli merkezlere yaptığı uzun 

seyahatler sayesinde âlî isnadlar elde ettiğine dikkat çekilmiş olsa da, bize göre 

bu, tabiî bir durum olup onun kasdı mahsusu değildir. O, daha ziyade, İslâm 

coğrafyasının ilim merkezlerini dolaşarak, bu merkezlerde temerküz etmiş çeşitli 

ilimlere sahip âlimlere ve kitaplarına ulaşmaya çalışmış görünmektedir.14 Hicrî 

dördüncü asırda rıhlelerin tamamen bittiği, telif ve tasnif edilen eserlerin 

bütünüyle yazılı kaynaklara dayandığı15 bilgisi de dikkate alınacak olursa durum, 

daha bir vuzuh kazanmış olacaktır. 

et-Taberî’nin, gerek âlimlerden dinleyerek gerekse kitaplardan yazarak ilim 

tahsil ettiğine ilişkin çeşitli nakillerden ikisini burada zikretmeyi faydalı 

görüyoruz:16 “Biz İbn Humeyd’in (rivayet ettiklerini) yazıyorduk. O bir gecede 

birçok kere yanımıza gelir, yazdıklarımızı sorardı ve onları bize okurdu…” “ O, 

                                                 
12 M.Fuad Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, kitâbiyât, Ank. 2000; İslâm Tarihinin Kaynağı Olmak 

Bakımından Hadis’in Ehemmiyeti, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İbrahim Horoz Basımevi, 
İst. 1957, II / I  

13 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 519. 
14 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 520–525. 
15 Ahmed Emin, Zuhru’l-İslâm, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 2005, II, s. 217 vd. 
16 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 520 – 521. 
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Ahmed b. Hammâd’dan Seleme b. el-Mufaddal (ö. 190 h.)17 tarikiyle Kitâbu’l-

Mubtede’i ve Tarihini üzerine bina ettiği İbn İshâk’ın el-Meğâzî’sini yazdı…”18  

et-Taberî’nin kıraat sahasında yazdığı eserinin Ebû Ubeyd el-Kâsım b. 

Sellâm’ın kıraat kitabını muhtevî olduğuna dikkat çekilerek, ondaki bir hatanın 

aynen tekrarlandığı da belirtilmiştir. et-Taberî’nin öğrencisi İbn Kâmil, Ebû Bekr 

b. Mücahid’in kendilerine (onun) kıraat kitabından övgüyle söz ettiğini ancak 

bulduğu bir hataya şaşırdığını söylediğini anlatır. Ebû Bekr durumu şöyle izah 

eder: “Bunun (hatanın) sebebi Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm’dır. Çünkü et-

Taberî, kitabını, onun kitabı üzerine bina etmişti. Ebû Ubeyd o harfte / kıraatte 

yanılmış, Ebû Cafer de aynı şekilde nakletmiş!” 19 

Yine et-Taberî’nin hocası ed-Devrakî’nin Musned’inden yaptığı seçmeler ve 

daha sonra başka insanların ihtiyacını gözeterek eseri ikinci kez yazmadaki 

titizliği onun nakilde aslı gözetmeye çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak 

diğer pek çok âlimin yaptığı ve kendisinin de ifade ettiği gibi, yazılı kaynaklardan 

seçmeler yapmakla beraber nakilde sadakat onun önemli bir hususiyetidir.  

et-Taberî’nin Mısır’da iken, kendisinden, pek çok ilmin yanında şiir ve 

edebiyattaki şöhretine binaen aruz hakkında bilgi almak isteyen bir adama ertesi 

gün gelmesini söylediği rivayet edilmektedir. Kendi anlatımına dayanılarak 

nakledildiğine göre o, bir arkadaşından el-Halil b. Ahmed’in (ö 175 / 791)20 

                                                 
17 Seleme, et-Taberî’nin şeyhi İbn Humeyd’in de şeyhi olup İbn İshak’ın arkadaşıdır. İbn İshak’ın 

Siresinin en değerli rivayeti Seleme rivayeti olarak kabul edilmiştir. İbn İshak’ın el-
Mubtede’inin de râvîsidir. Ayrıca bilgi için bkz.: İbn Hacer el- Askalânî, Tehzîbu’t- Tehzîb, 
Meclisu Dâiretu’l -Maârif en- Nizamiyye, Haydarabad, h. 1326, IV. 153 – 154. 

18 Cevad Ali, Ahmed b. Hammâd’ın da tıpkı İbn Humeyd gibi Seleme b. Mufaddal’ın öğrencisi 
olduğunu ve İbn İshak’ın Meğâzî’sinin aslî bir nüshasına sahip bulunduğunu belirtmekle beraber 
et-Taberî’nin isnadlarının bunu doğrulamadığı ve Tarihinde de buna işaret eder bir bilginin 
olmadığını söyleyerek et-Taberî’nin Tarihini bu nüsha üzerine bina ettiğini söylemenin yanlış 
olduğuna, dikkat çekmektedir. Cevad Ali, a.g.e.,(1950) s. 202. Bu uyarı bize teracim 
kitaplarındaki rivayetler konusunda dikkatli olmayı hatırlatıcı olması itibariyle önemlidir. Bizim 
burada bu nakli kullanmamızın sebebi, konumuzun esası bağlamında bir etkiye sahip olmasıdır. 
Zira netice itibariyle önemli olan, farklı nüshaları da kullansa, et-Taberî’nin eserlerini yazılı 
kaynaklar üzerine bina etmesidir. 

19 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 532.  
20 el-Halil b. Ahmed, nahiv ve aruzu sisteme kavuşturan ünlü dil ve edebiyat âlimi olup, İslâm 

âleminin yetiştirdiği en büyük filolog unvanına sahiptir. Ayrıntılı bilgi için bkz.:Tevfik Rüştü 
Topuzoğlu, Halîl b. Ahmed md., DİA, İst. 1997, XV. 309 – 312. el-Halil b. Ahmed, et-
Taberî’nin Kitâbu Zeyli’l-Muzeyyel’inde hakkında kısa da olsa bilgi verdiği ricalden biridir. 
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“Kitâbu’l-Arûz” isimli eserini isteyerek gece boyunca çalışmış ve ertesi güne bir 

aruz uzmanı olarak başlamıştır.21  

et-Taberî’nin ölümünden çok az bir süre önce kıyas hakkındaki otuz küsur 

kitabı derleyip üzerinde çalıştığı, hatta bazı yerleri kırmızı renkle işaretlediği 

nakledilmiştir.22  

Bütün bu verilerle beraber et-Taberî’nin hocaları / şeyhlerinin ve hadis 

sahasında telif ettiği eserlerinin ayrıntılı incelemesi bize, onun Hadis ilmindeki 

yeri hakkında daha fazla şeyler söyleme imkânı verecektir. Zira onun 

kendilerinden ilim / kültür elde ettiği, hadis aldığı hocaları ve şeyhlerini tanımak 

müktesebatının kaynaklarını tesbit anlamına gelmekle beraber, eserlerinin 

incelemesi de bize, söz konusu müktesebatın, ürünlerine ne şekilde yansıdığını 

görme imkânı verecektir. 

1.1.1. et-Taberî’nin hocaları ve şeyhleri 

1. Muhammed b. Humeyd er-Râzî et-Temîmî Ebû Abdillah (ö. 248 h): 

et-Taberî’nin hadis ve tefsir dersleri aldığı Rey’deki ilk hocasıdır. Ebû Davud, et-

Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel’in kendisinden rivayette bulundukları hadis 

hafızlarındandır.23 Hadis ilminde, siyerde ve meğâzîde büyük bir şöhrete 

sahiptir.24 Hadiste imam kabul edilmesine rağmen munkeru’l-hadîs olarak da 

nitelendirilmiş; el-Buhârî, “fî hadîsihi nazar” diyerek onun rivayetlerine dikkat 

edilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Onun metinlere isnad eklediği, günbegün 

rivayet ettiği hadislerin çoğaldığı yönündeki rivayetler dikkate değerdir. 

Hadislerinin âlî isnadlı olduğu belirtilmekle beraber, rivayetlerine itimad etmenin 

güç olduğu da ifade edilmiştir.25 et-Taberî’nin kitaplarında en çok İbn 

                                                                                                                                      
Bkz.: Muhammed b. Cerîr et-Taberî, el-Muntehâb min Kitâbi Zeyli’l-Muzeyyel, thk. 
Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Beyrut, 1967 (Târîhu’t-Taberî içinde) XI. 667.  

21 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 525. 
22 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 542. 
23 Muhammed b, Ahmed ez-Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nubelâ, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 1983, 

XI. 503.  
24 Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 200; Ali b. Abdilazîz b. Ali eş-Şibl, el-İmam Ebû Cafer et-Taberî, 

Câmiatu’l-İmam Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye el-İdâretu’l-Âmme li’s-Sekâfe ve’n-Neşr, 
Riyad 1999, s. 14. 

25 Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Mîzânu’l-I‘tidâl, thk. Ali Muhammed El-Becavî, Dâru İhyâ 
el-Kutub el-Arabiyye, Şam 1963, III. 530; İbn Hacer, Tehzîb, IX. 127 – 131. 
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Humeyd’den rivayette bulunduğu belirtilmiştir ki,26 onun eserleri incelendiğinde 

bu durum hemen fark edilebilir.  

2. Ebû Zur’a Ubeydullah b. Abdulkerim er-Râzî (ö. 264 h.):27 Ebû Zur‘a 

er-Râzî Rey’de doğmuş, birçok kez Bağdat’a seyahat etmiş, İbn Hanbel’in 

derslerine katılıp ondan hadis dinlemiştir. et-Taberî’nin Rey’deki hocalarından 

olup ondan, arkadaşı Ebû Hâtim er-Râzî (ö. 277 h.) ile birlikte, nakdu’l-hadîsi 

(cerh ve ta‘dîl ilmi) tahsil etmiştir. et-Taberî’nin, genelde eserleri ve bilhassa 

Tehzîb’i dikkate alınarak, bu hocasından oldukça istifade ettiği ve onun cerh ve 

ta‘dîl ilmindeki yetkinliğinin Ebû Zur‘a’ya dayandığı tesbiti yapılmıştır.28  

3. Muhammed b. Musa el-Huraşî el-Basrî (ö. 248 h.)29: et-Taberî’nin 

kendisinden hadis rivayet ettiği şeyhlerinden biridir. Ancak onun, et-Taberî’nin, 

Tehzîb’inde bir, Tarihinde üç ve Tefsirinde birkaç rivayetinin yer aldığına dikkat 

çekilerek, ilim hayatında çok büyük tesiri olmadığı da belirtilmiştir.30 ez-Zehebî, 

kendisini imamların hocası olarak tavsif edip doğru sözlü (sadûk) bulurken, Ebû 

Dâvûd’un zayıf gördüğünü nakletmektedir.31  

4. ‘Imrân b. Musa el-Leysî el-Basrî (ö. 240 h.): et-Taberî Irak’a gelişinin 

ilk başlarında onunla görüşmüştür. Hâfız ve sadûktur. el-Kazzâz diye maruftur. 32 

et-Taberî’nin hadiste şeyhlerinden olup ilk vefat eden hocasıdır. Onun bu 

hocasından da fazla istifade edemediği tesbiti yapılmıştır.33  

                                                 
26 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, XI. 503 – 506.  
27 İbn Hacer, Tehzib, VII. 30 – 34.  
28 İbn Asâkir, a.g.e., XV. 160 - 161; Claud Gilliot, (La formation intellectuelle de Tabarî), et-

Taberî: Tahsîluhu’s-Sekâfî, Ar. çev. M. Hayr el-Bikâ‘î, el-Mevrid, Vizâratu’s-Sekâfe ve’l-İ‘lâm, 
Daru’ş-Şuûni’s-Sekâfiyyeti’l-‘Âmme, Bağdâd 1990, s. 7 – 8.  

29 İbn Hacer, Tehzîb, IX,. 482.  
30 Gilliot, et-Taberî, s. 8. 
31 ez-Zehebî, Mizânu’l-İtidâl, IV.50. 
32 İbn Hacer, Tehzîb, VIII. 141; İbn Ebî Hâtim, Kitâbu’l-Cerh ve’t-Ta‘dîl, Dâru’l-Kutubi’l-
İlmiyye, Beyrut 1952, VI. 305–306, rakam 1697.  

33 Gilliot, et-Taberî, s. 8. 
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5. Muhammed b. Abdilmelik b. Ebi’ş-Şevârib el-Basrî el-Emevî (ö. 244 

h.): et-Taberî onunla Basra’da görüşmüştür. İmam, hafız, sadûktur. O, İmam 

Müslim’in ve bazı sunen ehlinin ricalindendir.34  

6. Ebû Bekr Muhammed b. Beşşâr el-Abbadî el-Basrî (ö. 252 h.): 

Bundâr diye meşhurdur. Zira o, Basra’da döneminin en usta ve en büyük hadis 

hafızıdır. İmam, hafız, sikadır. Hadisleri ezberler ve ezberinden rivayet ederdi. 

Kutub-u Sitte ricalindendir. et-Taberî’nin Tefsirinde ondan rivayeti çoktur. 

Basra’da görüşmüşlerdir.35  

7. Bişr b. Mu‘âz el-‘Akadî el-Basrî ed-Darîr (ö. 245 h.). et-Taberî onunla 

Basra’da görüşmüş ve ondan Basra ricalinin yer aldığı isnadları rivayet etmiştir. 

et-Tirmizî, en-Nesâî ve İbn Mâce de el-‘Akadî’den rivayette bulunmuşlardır. İbn 

Hibbân “es-Sikât”ında ona da yer vermiştir.36  

8. Ebû Abdullah Muhammed b. ‘Abdi’l-A‘lâ es-Sana‘ânî el-Basrî (ö. 

254 h.): Basra’da görüşmüşlerdir. et-Taberî ondan hadis rivayet etmiş, tefsir 

derslerine katılmış ve Ma‘mer b. Raşîd’in (ö. 153 h.) Kitâbu’l-Meğâzî’sini 

dinlemiştir.37 Büyük sika hafızlardan biridir. Buhârî hariç, Kutub-u Sitte 

müellifleri ondan rivayette bulunmuş, Ebû Dâvûd rivayetlerine Kitâbu’l-

Kader’inde yer vermiştir.38  

9. Ebu’l-Eş‘as Ahmed b. el-Mikdâm el-Icli el-Basrî (ö. 251 h.): et-

Taberî’ye fazla etkisi olmamış hocalarından biridir. Üç kere Tehzîb’inde, iki kere 

de Tarihinde rivayetleri yer almaktadır. Uydurmacılıkla (vadda‘) maruf olmasına 

karşın Ebû Davûd es-Sicistânî (ö. 275 h.) hadis rivayetinde onu ta‘dîl etmekte ve 

İbn Hibbân es-Sikât’ında zikretmektedir.39  

                                                 
34 İbn Hacer, Tehzîb, IX. 316 – 317; Cemâluddîn Ebi’l-Haccâc Yûsuf el-Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl 

fî Esmâi’r-Ricâl, thk. Beşar ‘Avvâd Ma‘rûf, Müessesetu’r-Risâle, Beyrut 1996, XXVI. 19 – 21. 
35 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 521; ez-Zehebî, Tezkira, II. 511; Siyeru A‘lâm, XII. 144 – 149.  
36 İbn Hacer, Tehzîb, 1. 458; el-Mizzî, a.g.e., IV. 146 – 147; Gilliot, et-Taberî, s. 8; eş-Şibl, a.g.e., 

s. 15.  
37 Gilliot, et-Taberî, s. 8.  
38 İbn Hacer, Tehzîb, IX. 289; el-Mizzî, a.g.e., XXV. 581 – 583; eş-Şibl, a.g.e., s. 15 - 16.  
39 İbn Hacer, Tehzîb, I. 81 – 82; Gilliot, et-Taberî, s. 8.  



 53

10. Muhammed b. el-Musennâ b. Ubeyd b. Kays b. Dinar el-Anezi Ebû 

Musa el-Basri (ö. 250 h.): Basra’daki hocalarındandır. et-Taberî ondan 

Tehzîb’inde, Tarihinde ve Tefsirinde pek çok rivayette bulunmuştur.40 Pek cok 

hadis imamı kendisini hüccet olarak görmektedir.41 

11. Ebu’l-Hafs ‘Amr b. Ali el-Felâsî el-Bâhilî es-Sayrafî el-Basrî (ö. 247 

h.): Musned ve Tarih sahibidir.42 et-Taberî ona, İbn Abbâs Musnedi’nde on altı, 

Tarihinde ise dokuz rivayetle yer vermiştir. Tefsirinde de ondan rivayetleri 

vardır.43  

12. Muhammed b. el-‘Alâ’ b. Kureyb el-Kufî Ebû Kureyb el-Hemedânî 

(ö. 248 h.): et-Taberî onunla Kûfe’de görüşmüştür. Oranın mutkin, sika hafızıdır. 

Hıfzı ve imamlığıyla beraber Ebû Kureyb, sert ve huysuz bir insandır. et-

Taberî’nin bu hocasıyla ilgili bir hikâyesi de vardır. et-Taberî şöyle anlatır: 

“Hadis öğrencileriyle beraber bir gün evine gittik. Öğrenciler yanına girmek için 

izin istemek üzere ona seslendiler. O, onlara, hanginiz benden yazdığını ezberledi, 

diye sordu. Öğrenciler birbirlerine baktılar. Sonra bana bakarak dediler ki: Sen 

ondan yazdığını ezberliyorsun! Ben de, evet, dedim. Onlar, bu, diyerek beni 

gösterdiler. Bunun üzerine, ezberlediğini söyle, dedi. Ben, bize şöyle şöyle bir 

günde şöyle şöyle rivayette bulundunuz, dedim. Yanıma gel, dedi. Girdim ve bana 

hadisini rivayet izni verdi.”44  

13. Hennâd b. es-Seriyy et-Temîmî el-Kûfî (ö. 243 h.): İmam, hafız, 

sikadır. Zühd ehli olup ez-Zuhd isimli eserin de sahibidir. et-Taberî onunla 

Kûfe’de görüşmüş ve ondan hadis almıştır. O, Sunen ashabı ricalindendir.45  

14. Ebû Hemmâm el-Velîd b. Şuca‘ es-Sekûnî (ö. 243 h.): et-Taberî 

onunla Kûfe’de görüşmüştür. Sahîh-i Muslim’in ve Sunenlerin ricalinden sika, 

hâfız, imamdır.46  

                                                 
40 Gilliot, et-Taberî, s. 8.  
41 ez-Zehebî, Mîzânu’l-İ‘tidâl, IV, s. 24; İbn Hacer, Tehzîb, IX. 425 – 428.  
42 İbn Hacer, Tehzîb, VIII. 80 – 82; 
43 Gilliot, et-Taberî, s. 8 – 9.  
44 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 521–522; ez-Zehebî, Tezkira, II. 497; Siyeru A‘lâm, XI. 394 – 398; 

Mîzânu’l-İ‘tidal, I. 251–252. 
45 ez-Zehebî, Tezkira, II. 507; Siyeru A‘lâm, XI. 465 – 466; İbn Hacer, Tehzîb, XI. 70–71.  
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15. İsmail b. Musa el-Fezârî (ö. 245 h.): et-Taberî’nin Kûfe’de 

kendisinden istifade ettiği şeyhlerindendir. Ömer Musnedi’nde bir, Taberî 

Tarihi’nde iki rivayeti bulunmaktadır.47 Ebû Dâvud, Tirmizî, İbn Mace, Ebû 

Arûbe, İbn Huzeyme ve diğerleri ondan rivayet etmiştir. Bazıları tarafından 

Şiîlikle itham edilmiştir.48 

16. ‘Abbâd b. Yakub er-Ravâcînî el-Esedî el-Kûfî (ö. 250 h.): et-

Taberî’nin kendisinden üç kere Tehzîb’inde, bir kere Tarihinde ve birçok kere 

Tefsirinde rivayette bulunduğu şeyhlerinden olup Şiîlikte aşırı olmakla itham 

edilmiştir. ‘Abbâd’ın et-Taberî’nin ilmî müktesebatında fazlaca tesiri olmamakla 

beraber, onun bu yönüne rağmen ondan rivayette bulunması, et-Taberî’nin, farklı 

görüşlere sahip âlimlerden ilim tahsil etmekten ve hadis almaktan çekinmediği 

şeklinde yorumlanmıştır.49 

17. Abdu’l-A‘lâ b. Vâsıl el-Esedî (ö. 247 h.): Sikadır. Ebû Hâtim er-Râzî, 

et-Tirmizî ve en-Nesâî ondan rivayette bulunanlardandır. et-Taberî ondan 

Tehzîb’inde dört, Tarihinde üç kere rivayette bulunmuştur. Tefsirinde de 

rivayetleri vardır.50  

18. ‘Ubeyd b. el-Hiberî (ö. 250 h.): et-Taberî, kendisinden Buhârî ve Ebû 

Hâtim’in de rivayette bulunduğu şeyhinden51 Tefsirine pek çok rivayeti aldığı 

gibi, ona Tehzîb’inde de yedi kez yer vermiştir.52  

19. Ebû Muhammed b. Sufyân b. Veki‘ el-Cerrâh er-Ruâsî el-Kûfî (?)  

et-Taberî’nin İbn Abbâs Musnedi’nde kırk, Ali Musnedi’nde on bir, 

Tarihinde otuz, Tefsirinde ise pek çok rivayetine yer verdiği şeyhi olduğunu 

söyleyen Gilliot, bir âlimin ilmî müktesebatında çok önemli yeri olmakla beraber 

terâcime ilişkin kitaplarda kendisine yer verilmeyen bazı şeyhlerin olabildiğinden 

                                                                                                                                      
46 İbn Hacer, Tehzîb, XI, 135 – 136; el-Mizzî, a.g.e., XXXI. 22 – 28; eş-Şibl, a.g.e., s. 14. 
47 Gilliot, et-Taberî, s. 10. 
48 İbn Nedîm, a.g.e., s. 234; İbn Hacer, Tehzîb, I. 335–36.  
49 İbn Nedîm, a.g.e., s. 234; ez-Zehebî, Mîzânu’l-İ‘tidâl, II. 379. İbn Hacer, Tehzîb, V. 109; 

Gilliot, et-Taberî, s. 10.  
50 İbn Hacer, Tehzîb, VI. 101; Gilliot, et-Taberî, s. 10.  
51 İbn Nedîm, a.g.e., 234, İbn Hacer, Tehzîb, VII. 59. 
52 Gilliot, et-Taberî, s. 10. 
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bahisle, Ebû Muhammed’in de et-Taberî’nin ilmine büyük katkısı olduğu 

tesbitinde bulunur.53  

20. Yakûb b. İbrahim ed-Devrakî (ö. 252 h.): İmam, hafızdır. Musned 

sahibi olup Kutub-u Sitte ricalindendir. Hadis almak için yolculuk yapmış, hadis 

toplamış, tasnif çalışmasında bulunmuş ve bu sahada öne çıkmıştır. Sika ve sadûk 

olarak nitelendirilmiştir.54 et-Taberî hocasının Musned’ini iki kere yazdığını 

söylemektedir. Zira önce rivayetlerden seçmeler yaparak yazmış, ancak daha 

sonra halkın ihtiyaç duyabileceği şeyleri ihmal etme endişesiyle ikinci kez 

tamamını yazmayı gerekli görmüştür.55 et-Taberî, bu hocasının, Ali Musnedi’nde 

yirmi altı, İbn Abbâs Musnedi’nde otuz altı, Ömer Musnedi’nde yetmiş üç 

rivayetine yer vermiştir.56  

21. Ebû Ca‘fer Ahmed b. Menî‘ el-Begavî el-Bağdâdî (ö. 243 / 244 h.): 

Musned sahibi olup57 Ahmed b. Hanbel’in akranlarındandır. İmam, hafız, sikadır. 

Âlimlerin zühd sahiplerindendir. et-Taberî onu, İmam Ahmed’den ilim alma 

imkânını kaçırdığında Bağdat’ta dinlemiş;58 Tehzîb’inde bir, Tefsirinde birkaç 

rivayetine yer vermiştir.59 Kutub-u Sitte ricalindendir. Ancak el-Buhârî, arada biri 

olarak, ondan rivayette bulunmuştur.60  

22. Muhammed b. Ali el-Hasan b. Şakîk el-Mervezî (ö. 250 h.): et-

Taberî’nin Bağdat’taki şeyhlerinden olup Tehzîb’inde dört rivayetine yer 

                                                 
53 Gilliot, et-Taberî, s. 10. Gilliot’nun kaynak olak atıfta bulunduğu Tehzib’in ilgili pasajında Ebû 

Muhammed b. Sufyan b. Veki değil, Sufyan b. Veki’in hâl tercümesi yer almaktadır. Bkz. :İbn 
Hacer, Tehzîb, IV., 123-125., 

54 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, XII. 141 – 143; İbn Hacer, Tehzîb, XI. 381 – 382; eş-Şibl, a.g.e., s. 15.  
55 el-Hamevî, a.g.e., VI. 522. Gilliot, çalışmasında bu rivayetin Fuad Sezgin’in hadis yazımı 

konusundaki keskin, tavizsiz yöntem tasavvurunu sorgulamak için iyi bir örnek olduğunu iddia 
etmektedir. Ancak bize göre bu nakil, Sezgin’in tasavvurunu sarsıcı olmaktan ziyade seçmeler 
yapılsa dahi, yazılı bir geleneğin var olduğunu, dolayısıyla sahih bir özün varlığının 
yadsınamayacağının bir delili olabilir. Bkz.: Gilliot, et-Taberî, s. 11. 

56 Gilliot, et-Taberî, s. 23/38. dn. 
57 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, XI. 483; ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 254. 
58 eş-Şibl, a.g.e., s. 14. 
59 Gilliot, et-Taberî, s. 11, 23/ 37.dn.  
60 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, XI. 483 – 484.  
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vermiştir.61 Muhammed b. Ali’den Buharî, Müslim, en-Nesâî, gibi âlimler 

rivayette bulunmuştur.62  

23. Dâvûd b. Ali b. Halef el-İsfahânî (İsbehânî) (ö. 270 h.): et-Taberî, 

Zâhiriyye mezhebinin kurucusu olan Davûd b. Ali’nin usûl ve hadis derslerine 

devam etmiş, onun bazı Mutezilî âlimlerle halku’l-Kur’ân konusundaki 

münakaşalarına şâhid olmuştur.63 Dâvûd ez- Zâhirî birçok hadis âlimi tarafından 

görüşleri sebebiyle eleştirilmekle birlikte64 Taberî bu hocası ve şeyhinin derslerine 

devam etmiş, ayrıca pek çok kitabını da istinsah etmiştir. Ancak görüşlerini 

eleştirerek ona karşı “Kitâbu’r-Redd ‘alâ zi’l-Esfâr” isimli bir kitap da yazdığı 

belirtilmiştir.65  

24. Ebû Yakub İshak b. Ebî İsrâîl el-Mervezî (ö. 240 h.):66 Yine et-

Taberî’nin Bağdat’ta kendisinden hadis dinlediği hocalarından olup, Tarihinde 

rivayetlerine yer verdiği bir kişidir.67 el-Mervezî, halku’l-Kur’ân konusunda 

vâkıfûndan olduğu gerekçesiyle İbn Hanbel’in öfkesine maruz kalmış âlimlerden 

biri olmakla beraber, kendisinden Buharî ve Ebû Dâvûd rivayette bulunmuş, sika 

ve esbet diye tavsif edilmiştir.68  

25. ez-Zubeyr b. Bekkâr (ö. 256 h.): et-Taberî, şeyhlerinden biri olan ve 

Mekke kadılığı yapmış bulunan69ez-Zubeyr’in rivayetlerinden birkaçına Ömer 

Musnedi’nde yer vermiştir. et-Taberî’nin onun bazı rivayetlerini Tefsirinde “kâle, 

ravâ, zekera” gibi lâfızlarla naklettiğine dikkat çekilerek, hocasının yazılı 

muhtelif kaynaklarını kullanmış olabileceği de belirtilmiştir.70  

                                                 
61 Gilliot, et-Taberî, s.10, 23/34.dn.  
62 İbn Hacer, Tehzîb, IX. 349. 
63 el-Hamevî, a.g.e., VI. 540- 542;Gilliot, et-Taberî, s. 10 - 11.  
64 ez-Zehebî, Mîzânu’l-İ‘tidâl, II. 15. 
65 el-Hamevî, a.g.e., VI. 540. et-Taberî’nin bu reddiyesine karşı Dâvûd’un oğlu Muhammed’in, 

cevabî nitelikte bir başka reddiye yazdığına da dikkat çekilmektedir. Bkz.: age. VI. 541.  
66 Gilliot, ölümünün 241’den sonra olması gerektiğini zira et-Taberî’nin onu dinleyebilmiş 

olmasının ancak böyle mümkün olabileceğine dikkat çeker. Bkz.: Gilliot, et-Taberî, s. 11.  
67 Gilliot, et-Taberî, s. 11. 
68 İbn Hacer, Tehzîb, I. 223- 225. 
69 ez-Zehebî, Mîzânu’l-İ‘tidâl, II. 66; İbn Hacer, Tehzîb, III. 312 – 313. 
70 Gilliot, et-Taberî, s. 11.  
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26. Ali b. Sehl er-Ramlî (ö. 261 h.): 71 et-Taberî’nin Şam bölgesinde 

kendisinden hadis dinlediği şeyhlerinden biri olup el-Evzâî’den rivayetlerde 

bulunduğu gibi, onun mezhebini de aktarmıştır. O, bu şeyhinden Tarihinde sekiz, 

Tehzîb’inde ise otuz iki rivayet nakletmiştir.72  

27. İbrahim b. Saîd el-Cevherî el-Bağdâdî (ö. 244/47/49 h.): Aslen 

Taberistanlıdır. Oldukça geniş bir Musned’in sahibidir. Buhari dışında diğer 

imamlar kendisinden rivayette bulunmuştur.73 et-Taberî bu şeyhinden Tarihinde 

altı, Ömer Musnedi’nde sekiz rivayette bulunmuştur.74  

28. Temîm b. el-Muntasır el-Vâsıtî (ö. 244 h.): et-Taberî bu şeyhinden 

Tarihinde yedi, Tehzîb’inde yirmi dört kez rivayette bulunmuştur.75 İbn Hibbân 

Sikât’ında ona yer vermiş, Ebû Dâvûd “sahîhu’l-kitâb dâbıt” diyerek tevsik 

etmiştir.76 

Buraya kadar et-Taberî’nin kendilerinden istifade ettiği hocaları ve 

şeyhlerini sıralamaya çalıştık. Şüphesiz onun ilmini ve kültürünü borçlu olduğu 

âlimler bu kişilerden ibaret değildir. Burada onun özellikle hadis müktesebatını 

elde ettiği hocaları ve şeyhlerinden, kaynaklarda ağırlıklı olarak zikredilmeleri ve 

et-Taberî’nin eserlerinde müşterek olarak yer almaları suretiyle öne çıkanlardan 

seçmeler yaptık. Bu seçmelerde de mümkün mertebe onların, dönemleri itibariyle 

birer ilim-kültür merkezi olan bölgelere dağılımlarını da dikkate almaya çalıştık.  

Fark edileceği üzere et-Taberî’nin bu şeyhleri, onun hadislerinin senedlerini 

âlî kılan İmam Ahmed tabakasında yer almaktadırlar. et-Taberî onları ömürlerinin 

sonlarında, fakat kendisinin ilim hayatının başlangıcında dinlemiştir.77  

Hoca ve şeyhlerinin önemli bir kısmı telifat sahibi, ilimlerinde yetkin, 

rivayetlerinde güvenilir addedilmişlerdir. Elbette cerhe maruz kalmış olanları da 
                                                 
71 İbn Hacer, Tehzîb, VII. 329. 
72 Gilliot, teracim kitaplarında yer almayan bu şeyhi, et-Taberî’nin kitaplarından kendisinin tesbit 

ettiğine dikkat çekmektedir. Bkz.: Gilliot, et-Taberî, s. 13. Ali b. Sehl için ayrıca bkz.: İbn 
Hacer, Tehzîb, VII. 330 – 331.  

73 ez-Zehebî, Mîzânu’l-İ‘tidâl, I. 35. 
74 Gilliot, et-Taberî, s. 15, 27/73.dn.  
75 Gilliot, et-Taberî, s. 16, 27/84. dn.  
76 İbn Hacer, Tehzîb, I. 514 – 515. 
77 eş-Şibl, a.g.e., s. 16. 
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vardır. Ancak et-Taberî’nin Tarih, Tefsir ve Tehzîb’indeki muhtevanın zenginliği 

dikkate alındığında, cerhe uğramış ya da rivayeti itham edilmiş hocalarından 

yaptığı rivayet ya da nakillerin kullanılış ve değerlendiriliş biçimleri, bazı 

açılardan mazur görülebilir niteliktedir. Zira bu nakillerin önemli bir kısmı ya 

sahîh kabul ettiği rivayetlere şâhid olarak takviye veya dolgu niteliğinde; ya 

sadece o rivayetleri aktararak muhafaza etmek maksadına binaen ya da avamın 

ihtiyaçlarını gözetmak amacıyla nakledilmişlerdir.  

et-Taberî’nin hadis derslerini takip ettiği veya kendisinden rivayetlerde 

bulunduğu hoca ve şeyhlerinin sayılarının çokluğunun yanı sıra, gerek coğrafî 

dağılımları, gerekse fıkhî ve itikâdî görüşlerindeki farklılıkları, onun ilmî 

gelişimini derinden etkileyen önemli faktörlerdir. Her ilmî merkezin belli 

hocalar/şeyhler ve belli mezhepler etrafında kurulu ders halkalarından ayrı ayrı 

istifade etmek, şüphesiz ilmen ve fikren zenginleştirici ve derinleştiricidir. Zira 

pek çok ırmağın birleştiği havzanın zenginliği karşısında, tek bir nehirden 

beslenen havzanın veriminin aynı olmayacağı tartışma götürmeyecek bir 

durumdur. Bilhassa Bağdat, farklı görüş ve mezheplerden âlimlerin mekân tuttuğu 

yerlerden biri olarak, et-Taberî’yi etkileyen kültür merkezlerinin başında yer 

almaktadır.78 Buradaki ilmî sohbetler ve münakaşalar onun geniş ilmine derinden 

etki eden unsurlar arasındadır.  

Basra, et-Taberî’nin bir başka önemli ilim kaynağıdır. Bu bölge, aralarında 

İbn Abbâs’ın da bulunduğu pek çok fakîh ve hadis rivayetiyle meşhur sahâbî ve 

tâbiînin mekân tuttuğu,79 Mutezîlenin ortaya çıkıp etkin olduğu80 bir ilim merkezi 

olarak öne çıkmaktadır. Bazı muhaddislerce Basralılar, Medinelilerden sonra, en 

sahîh hadisleri rivayet edenler olarak nitelendirilmişlerdir.81 el-Bağdâdî’ye göre 

onların hadisleri oldukça fasîh ve başkalarında bulunmayan senedlere sahiptir.82 

                                                 
78 Gilliot, et-Taberî, s. 11. 
79 Talât Koçyiğit, Hadis Tarihi, İlmî Yay., Elif Matb., Ankara 1981, s. 93 – 94. 
80 Hüseyin Hansu, Mutezile ve Hadis, kitâbiyât, Ank. 2004, s. 10, 41, 65. 
81 Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılâhları, terc. M. Yaşar Kandenir, DİB Yay., Ankara 

1981, 3. bsk, s. 127. 
82 Muhammed Cemâludîn el-Kâsımî, Kavâidu’t-Tahdîs, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 1993, s. 83. 

Kırbaşoğlu, sahih hadislerin tasnifi bağlamındaki bu sözlerin indî görüşler olmaktan öte bir 
anlamı olmadığına dikkat çekmektedir. Bkz.: M. Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis 
Metodolojisi, kitâbiyât, Ank. 2002, s. 124.  
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et-Taberî’nin orada bulunduğu süre içinde bir çok Basralı hoca ve şeyhden 

istifadesi, yalnızca hadis alanında yetişmesinde değil farklı ekolleri ve 

taraftarlarını değerlendirme ve tercihlerinde de etkili olmuştur. Ancak et-

Taberî’nin bir diğer ilim membaı olan Kûfe ise, siyasî hususiyetleri ve tâbiûndan 

rivayette şöhret bulmuş pek çok âlimin varlığı sebebiyle bazı muhaddislerce 

Basra’ya öncelenmiştir.83 Durum ne olursa olsun, neticede et-Taberî, bu her iki 

ilim ocağından da en üst düzeyde istifade etmiş görünmektedir.  

et-Taberî’nin Şam bölgesindeki kültürel ortamdan da olabildiğince istifade 

ettiği, kıraat ve fıkıh başta olmak üzere bölgenin âlimlerinden tefsir ve hadis tahsil 

ettiği, bu durumun, müktesebatını yansıtan eserlerinde kendini gösterdiği açıktır.84 

Mısır seyahatinde ve orada bulunduğu süre içinde devrinin farklı alanlarda 

temayüz etmiş âlimleriyle görüşmeleri, birliktelikleri, onlarla yaptığı münazara ve 

hadis kritikleri de85 et-Taberî’nin bilgi ve ufkunu derinleştirmenin yanı sıra ona 

eksiklerini tamamlama imkânını da vermiştir. 

et-Taberî’nin yetiştirdiği öğrencileri de onun Hadis ilmindeki yetkinliğini 

gösteren birer unsur olarak değerlendirilebilir. Ebû Şuayb el-Harrânî (ö.295 h.), 

Abdullah b. Ahmed el-Fergânî (ö.362 h.), Ebû Bekr Ahmed b. Kâmil (ö.350 h.), 

Ebû Ahmed Abdullah b. Adiyy (ö.365 h.) gibi pek çok öğrencisi kendisinden 

hadis öğrenmiş, hadis rivayet etmiş ve bazıları bununla kalmayıp hadis sahasında 

eserler vermişlerdir. et-Taberî’nin bizzat kendisinden ilim alıp hadis dinleyenler 

arasında muhaddis et-Taberânî (ö. 360 h.) de zikredilmektedir.86 et - Taberânî’nin 

mu’cemleri, sünenleri ve çeşitli eserleri vardır. Ricâlin ahvâlini, cerh ve ta‘dîl 

bakımından iyi bilmektedir. et-Taberî’den hadis ve tefsir öğrenmiştir. Naklinde 

                                                 
83 Ekrem Ziya Umerî, Hadis Tarihi, terc. İsmail Kaya, Esrâ Yay., Konya 1990, s. 187. 
84 Gilliot, et-Taberî, s. 13. 
85 el-Hamevî, a.g.e., VI. 518, 525.  
86 Gündoğdu’nun et-Taberânî’yi çalıştığı Yüksek Lisans tezinde et-Taberî’ye hiç bir atfın olmadığı 

dikkat çekmektedir. Bu durum çeşitli ihtimalleri akla getirmektedir. Bir ihtimal hata vardır; hata 
ya et-Taberî’den rivayet edenleri sıralayan kaynaklardadır, ya da tez çalışmasında bir sehv söz 
konusudur. Tez çalışması sırasında yapılmış tesbite binaen, bilinçli bir terk ediş de bir başka 
ihtimaldir. Bkz.: Mustafa Gündoğdu, Taberânî ve Hadis İlmindeki Yeri, Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Sakarya Ü.S.B.Ens., Adapazarı 1999. 
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sikadır.87 Yine büyük Şâfiî fakîhi Muhammed b. Ali b. İsmâil’in (ö. 365 h.)88 hâl 

tercemesinde de İbn Cerîr’den hadis dinlediği belirtilmiştir.89  

Kısacası et-Taberî, ilim hayatına ve bilhassa hadis yazım çalışmalarına 

oldukça erken yaşlarda başlamış olmanın büyük kazanımına sahip olduğu gibi, 

hemen bütün İslâm ilim / kültür merkezlerinin en önde gelen âlimlerinden gerek 

yazılı gerekse şifâhî olarak elde ettiği ilim ile de kendini donatmıştır. Çağdaşı olan 

ve bilhassa Hadis ilmi sahasında ölümsüz eserler veren başta Kutub-u Sitte 

müellifleri olmak üzere, hemen bütün hadis âlimlerinin üstadları onun da üstadı 

olmuştur. O, hadis ilim geleneği içinde hicrî üçüncü asır âlimlerinin istifade ettiği, 

ana damar olarak ifade edebileceğimiz ilim havzasından nasiplenmiş, sonunda 

gerek eserleri gerekse yetiştirdiği öğrencileri ile hadis ilmindeki yetkinliğini 

aşikâr kılmıştır.  

1.1.2. et-Taberî’nin Hadis Alanındaki Eserleri  

Birinci bölümde et-Taberî’nin eserlerini genel olarak tanıtmaya çalıştık. Bu 

bölümde ise, araştırma konumuzun esası olan Tehzîb’e ilâveten Kitâbu’l-Musned, 

Kitâbu’l-Fedâil ve Kitâbu Zeyli’l-Muzeyyel isimli eserlerini onun hadis 

alanındaki yerini tesbite yarayacak şekilde ele alacağız.  

1.1.2.1. Kitâbu’l-Musned  

Muhaddislerin çok sayıda hadisi yazarak istifade ettiği, ancak hem sahîh 

hem de sakim pek çok hadisi ihtiva ettiği bildirilen bir hadis derlemesidir. Elimize 

ulaşmayan bu eserdeki hadisler üzerinde bir değerlendirme yapamamakla beraber, 

eserin telifindeki amacın tesbitine yarayacak bazı nakillerden yararlanarak, bazı 

tesbitlerde bulunabiliriz. Öncelikle et-Taberî’nin bu eserini, şeyhlerinin halka 

okuduğu rivayetleri dinleyerek derlemiş olduğu bilgisi bize onun, halkın ihtiyaç 

duyabileceği bir eser telif etme gereğini duyduğunu ihsâs ettirmektedir. Daha 

                                                 
87 ez-Zehebî, Tezkira, III. 912; Ebu’l-Abbas Şemsu’d-dîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr b. 

Hallikân, Vefeyâtu’l-A‘yân ve Enbeu Ebnei’z-Zamân, Dâru Mesâdir, Beyrut (t.y.), IV. 191. 
88 Lakabı Ebû Bekr eş-Şâşî’dir. el-Kaffâl el-Kebîr diye maruftur. Döneminin fakîh, muhaddis, 

müfessir ve usûlcü imamıdır. Bağdat’ta meskûndur. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Celâluddîn 
Abdirrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, Mektebe Vehbe, Kahire 1976, s. 
109 – 110.  

89 es-Suyûtî, Tabakât., s. 96, 109. 
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önce başka bir bağlamda onun, halkın istifadesi ve faydasını gözeterek kendisi 

için seçmeler yaptığı bir eseri ikinci kez ve tam olarak istinsah ettiği rivayetine 

değinmiştik. Bu bilgiler birlikte düşünüldüğünde et-Taberî’nin, el-Musned’ini 

halk için telif etmiş, dolayısıyla içerisinde sıhhat açısından farklı derecelerde 

rivayetlerin yer almasında her hangi bir sakınca görmemiş olabileceğini 

düşünüyoruz. İlmin havas ve avam bakımından farklar içermesi kabulünün yanı 

sıra bilhassa, terğîb ve terhîb hadislerinde muhaddislerin hoşgörülerinin nasıl da 

arttığını düşünecek olursak bu durumu anlayabiliriz. Tabiî ki, bu 

değerlendirmemiz, uydurma pek çok rivayeti anlayışla karşıladığımız anlamına 

gelmemektedir. Ayrıca eserin elimizde olmaması da önemli bir müşküldür. Zira 

et-Taberî’nin eseri yazdığı bilgisine karşılık her hangi bir rivayet 

değerlendirmesine girip girmediğini bilmiyoruz. Ancak elimizdeki mevcut 

eserlerden bilhassa Tefsir ve Tarihini göz önüne alınca bu kitapta sakim 

rivayetlerin de yer almış olduğu bilgisinin doğru olabileceğini kabul ediyoruz.  

1.1.2.2. Kitâbu’l-Fedâil 

et-Taberî’nin günümüze kadar ulaşmayan eserlerinden biridir. ez-Zehebî, 

eserin dört cilt olup yarısını gördüğünü, “Gadîr Humm” rivayetinin90 bütün 

tarîklerini ihtiva ettiğini, et-Taberî’nin zekâ ve rivayetteki vüs‘atinin kendisini 

hayrete düşürdüğünü, sonunda söz konusu olayın vuku bulduğundan emin 

olduğunu belirtmektedir.91 İbn Kesîr (ö. 774/ 1373) de söz konusu eseri 

görmüştür.92 O, “Gadîr Humm” hadisinin bütün tarîklerini ihtiva eden iki büyük 

ciltten söz etmektedir. Bu aktarımlar bizi, eserin iki cildinin Hicrî sekizinci 

yüzyıla kadar mevcut olduğu bilgisine ulaştırmaktadır. Ayrıca İbn Kesîr’in her 

hangi bir eksiklikten söz etmemesi de önemli bir noktadır. Bu durumda eser ya 

dört cilttir, İbn Kesîr eksik olduğunu zikretmemiştir, ya da ez-Zehebî’deki bilgide 

bir hata vardır.  

Eser muhteva olarak Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer’in fazileti ile başlayıp “Gadîr 

Humm” rivayetinin sıhhatini tesbit ve Hz. Ali’nin faziletini teyidle devam 
                                                 
90 Rivayet, Hz. Peygamber’in Veda haccından dönerken Gadîr Humm denen yerde Hz. Ali’yi 

kendisinin vasisi tayin ettiğiyle ilgili olup, çokça tartışılan bir rivayettir.  
91 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3368. 
92 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Mektebetu’l- Meârif, Beyrut 1977, 2. bsk., XI. 147.  
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etmektedir. Eserin İslâm Tarihinde ve bilhassa Şia ve Ehl-i Sünnet arasında çok 

tartışılan bir olayı ve rivayetini muhtevi olduğu bilgisi doğrusu bizim de ilgimizi 

itikâdî/siyasî yöne kaydırmaktadır. Ancak biz burada konuyla ilgili tartışma ve 

değerlendirmelere girmemekle beraber, et-Taberî’nin söz konusu rivayeti93 Hz. 

Ali’nin Hz. Peygamber’den sonraki halifesi, dolayısıyla velayetin onun soyuna 

tahsisi şeklindeki kabulü desteklemek için değil, Hz. Ali ve soyuna karşı gösterile 

gelen yanlış tutum ve davranışların haksızlığını ortaya koyucu bir delil olarak, 

ehl-i beyt savunusu saikı ile derleyip kitaplaştırdığını düşünüyoruz. Zira eserin 

Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in faziletine de ilişkin muhtevası hakkındaki bilgiler, 

ayrıca et-Taberî’nin hilâfet ve halifeler hakkındaki onaylayıcı, hatta –eğer 

doğruysa- onların imametlerinin hidayet üzere olduğuna itiraz eden kişinin katline 

hükmeden94 ve pek de makul olmayan görüşü bize, bunu düşünme imkânı 

vermektedir. Bazı kaynaklarda eserin telif ediliş amacı hakkında anlatılanlar da 

düşüncemizi destekler niteliktedir. Söz konusu kaynaklarda Hz. Ali hakkında 

olumsuz söz söyleyenleri duyan et-Taberî’nin eseri kaleme aldığı belirtilmekte, 

ayrıca memleketi olan Taberistan’a gittiğinde oradaki aşırı Şiî ve Râfizîlerin 

tutumlarına karşı fedâillerini yazmaya başladığı ve “Gadîr Humm” rivayeti 

sadedinde de Hz. Ali’nin faziletini dile getirdiği de ifade edilmektedir.95 Eserin 

telif amacı hakkındaki bu aktarımlar yoruma ihtiyaç duyulmayacak kadar açık 

görünmektedir.  

Eserin muhtevası hakkında önceki bölümde verdiğimiz bilgilere ek olarak, 

konumuz özelinde dikkate değer bir başka husus ise, et-Taberî’nin bu eserinde 

hadisçiliğini büyük bir ustalıkla sergilemiş olmasıdır. Zira rivayetlerin tarîklerine 

olan vukûfiyetinin ve yorumlarının takdir ile karşılanması, eserden övgüyle söz 

edilmesi bunun önemli bir delilidir. Ancak İbn Kesîr, onun bu eserini telif 

amacının Şiîlğiyle değil hadisçiliğiyle ilgili olduğuna değinmiş; ne yazık ki 

                                                 
93 Gadîr Humm rivayeti ve bazı değerlendirmeler için bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye V. 208 – 214; 

Ethem Ruhî Fığlalı, Gadir-i Hûm md., DİA, İst. 1996, XIII. 279 – 280.  
94 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3368. 
95 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 545; ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3368. 
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hadisçilerin sahîh ya da zayıf ayrımı yapmadan kendilerine ulaşan her haberi 

aldıklarını söyleyerek, et-Taberî’yi de bu eseri bağlamında eleştirmiştir.96  

1.1.2.3. Kitâbu Zeyli’l-Muzeyyel 

“Târîhu’r-Ricâl” olarak da isimlendirilen97 Kitâbu Zeyli’l-Muzeyyel’den 

elimizde bulunan yaklaşık üç yüz sayfalık kısım, el-Muntehab min Kitâbi 

Zeyli’l-Muzeyyel adı altında Taberî tarihinin on birinci cildinin sonuna eklenmiş 

olarak basılmıştır. 98 Kısa bir inceleme dahi eserin rical tarihi açısından önemini 

fark etmeye yeterlidir. et-Taberî’nin tıpkı diğer kitaplarında da olduğu üzere, elde 

edebildiği telifâtı kullanarak yazdığı eser, ağırlıklı olarak el-Vâkıdî (ö. 207 h.), 

İbn Sa‘d (ö. 230 h.), Ali b. el-Medinî (ö. 233 h.) gibi tabakât sahasında akla ilk 

gelen kaynaklara dayanmaktadır.99 Yine Hişam b. Muhammed de tıpkı Tarihinde 

olduğu gibi kaynaklarından biri olarak dikkati çekmektedir100 et-Taberî, “kâle”, 

“zekera”, “huddistu ‘an” ve “zukira ‘an” lâfızlarıyla el-Vâkıdî, Ebû Nu‘aym (ö. 

219 / 834),101 İbn Sa‘d, Ali b. el-Medînî ve Yahya b. Ma‘în (ö. 233 h.)102 gibi 

âlimlerden pek çok nakle yer vererek bize eserinin yazılı kaynakları ve rivayet 

metodu hakkında da işaretler sunmaktadır.  

Umerî, tabakât edebiyatına ait müellif ve eserleri verirken “et-Taberî’nin 

Muntehabı” başlığıyla eserin muhtevası hakkında bilgi vermektedir.103 et-Taberî, 

mevcut kısmıyla, eserine Hicret’ten önce vefat eden Hz. Hatice’nin tanıtımıyla 

başlar, Hicret’in sekizinci yılında vefat eden Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kızı 

Zeynep hakkında bilgi vererek devam eder. Ashabdan seçtiklerini ölüm yılı 

                                                 
96 İbn Kesîr, el-Bidâye, V. 208.  
97 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367. 
98 el-Muntehab, et-Taberî’ye isnadla söz konusu baskıda yer almakla beraber, M. Ebu’l-Fadl 
İbrahim, Tarihin mukaddimesinde, Muntehab’ın kime ait olduğunun bilinemediğini 
söylemektedir. Ancak ez-Zuhaylî bunun Taberî’nin tarihine de zeyl yazmış olan ‘Urayb b. 
Sa‘d’a (ö. 370 / 980) ait olduğunu belirtir. Bkz.: Muhammed ez-Zuhaylî, el-İmâm et-Taberî, 
Dâru’l-Kalem, Dımeşk 1990, s. 206. Biz baskı nüshadaki müellif ismini dikkate alarak 
Muntehab’ı et-Taberî’ye isnadla kullanacağız.  

99 Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri, s. 291, 293. 
100 et-Taberî, el-Muntehab min Kitâbi Zeyli’l-Muzeyyel min Târîhi’s-Sahâbe ve’t-Tâbi‘în, 

(Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim tahkîkli Târîhu’t-Taberî ile beraber), m.y., Beyrut 1967, XI. 
506, 521, 545, 562, 613, 647. 

101 Ebû Nu‘aym için bkz.: M. Yaşar Kandemir, Ebû Nuaym md., DİA, İst. 1994, X. 200 – 201. 
102 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 522, 525, 535, 646, 647, 650. Yahya b. Ma‘în, hadis ricaliyle ilgili 

Kitâbu’t-Târîh’in sahibidir. Bkz.: Uğur, Hadis İlimleri, s. 24.  
103 Umerî, a.g.e., s. 99. Eserin bütün mutevası için ayrıca bkz.: el-Hamevî, a.g.e., VI. 517, 535. 
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esasınca tanıtmaya çalışır. Dolayısıyla her yılı ve herkesi kapsamayan eser, et-

Taberî’nin önemli bulduğu olaylar ve kişiler çerçevesinde gelişir. Hicrî 161’de 

ölenlerin tanıtımı ile ilgili bölüm, yıl dikkate alınarak yapılmış son tabakadır. 

Ashabın hâl tercümelerinden sonra, tâbiûn ve etbâ tabakalarındaki âlimleri ve 

râvîleri vefat tarihlerine göre tanıtır. Bunları verirken mümkün olduğunca 

rivayetlerinden de örnekler aktarır. Ardından erkekleri ve kadınları ayrı ayrı 

künyelerine göre ve tabakalarını dikkate alarak sıralar. O, kullandığı başlıklarla da 

kişi ya da tabakaları bir tertip ile yaptığını gösterir; râvî ve seçme rivayetlerini bir 

arada nakletmeye çalışır:104 “ به اصحاهللا عليه و سلم من اهللا صلي اش بعد رسول اء من عاسماذآر 

و نقل عنه علمافروي عنه  / ashabından Rasûlullâh’tan (s.a.v.) sonra yaşamış ve 

kendisinden ilim rivayet edilmiş ya da nakledilmiş olanların isimleri”, başlığı 

altında râvî sahabîleri tanıtırken, “ هللا عليه و اهللا صلي ارث عن رسول الحاروي  اذآر بعض م

ر اثالاسلم من  / el-Hâris’in Rasûlullâh’tan (s.a.v.) rivayet ettiklerinden bir kısmının 

zikri” başlığı altında onların bazı hadislerini sıralar.  

et-Taberî, hâl tercümesini verdiği kişi hakkında bazen kısa bir tanıtımla 

yetinirken, bazen çok daha uzun ve ayrıntılı hikâyeleri aktarma yoluna gider, yer 

yer şiirlerden de istifade eder.105 Bazen farklı kaynaklardan kişiyle ilgili bilgileri 

verirken araya girer, “ بو جعفرال اق ” diyerek tamamlamalar yapar.106 O, zaman 

zaman bulduğu bilgi yanlışına dikkat çeker; kendi görüş ve yorumunu yine “ بو ال اق

 diyerek ifade eder. el-Misvâr b. Mahrame’nin hâl tercümesinin sonunda ”جعفر

ölüm tarihini (h. 64) olarak verir. Ardından “Yahya b. Ma‘în’den107 el-Misvâr’ın 

h. 73’de vefat ettiği rivayet edilmektedir” dedikten sonra “bu yanlış bir 

sözdür/bilgidir” ifadesiyle kendi tarihini tevsik eder.108 O, bazen kişi hakkında 

naklettiği bir olayın farklı anlatımlarını farklılığa dikkat çekerek, nakil sahiplerini 

de belirterek verir.109 Mevcud kısmıyla el-Muntehab’daki kişilerin siyasî/mezhebî 

tercih ve duruşlarına yönelik tanıtım ibareleri önemli bir şekilde dikkat 

çekmektedir. Bazen et-Taberî, kişiyi tanıtırken varsa Şiîliğini, Râfizîliğini ya da 

                                                 
104 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 548–550 
105et-Taberî, el-Muntehab, XI. 646, 495–497, 534 -535, 543.  
106 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 533. 
107 Yahya b. Ma‘în (ö. 233 h.), hadis ricaliyle ilgili Kitâbu’t-Târîh’in sahibidir. Bkz.: Mücteba 

Uğur, Hadis İlimleri Edebiyatı, T.D.V. Yay., Ank.1996., s. 24. 
108 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 522. 
109 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 545, 659. 
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Mutezîleden olduğunu söyler; hakkındaki farklı görüşleri nakleder.110 Bazen “ من

قاهل عرا ”, “ ءارجاهل امن  ”, “ مليالامن شيعة علي عليه  ”, “ ملسالاعليه  ب علياصحامن   من “ ,”

ملسالالمؤمنين علي عليه امير اب اصحا ” diyerek kişinin ait olduğu ilim çevresi ve 

meşrebini gösterir ifadeler kullanırken, zaman zaman kişinin Ali’den inhiraf etmiş 

ya da Ehl-i beyt sevgisine meyilli biri olduğunu söyler.111  

et-Taberî bazen, meşrebini söylediği kişilerin varsa aşırılıklarına dikkat 

çektiği gibi, “sika, emin” olduğunu söylediği kişinin Şia’dan olduğuna ilişkin 

nakilleri de verir.112 Görüşleri sebebiyle çeşitli ithamlara maruz kalan bazı kişileri 

savunmaktan uzak durmaz. İkrime, el-Hasan el-Basrî ve Katade bunlardandır.113 

et-Taberî söz konusu kişilerin yer aldığı rivayetlere Tehzîb’inde de yer vermekten 

kaçınmaz. O, Hammad b. Ebî Süleyman (ö. 120 h), Ebû Hanîfe (ö.150 h.), Ebû 

Yusuf (ö. 182 h.), Muhammed eş-Şeybânî (ö.189 h.)gibi fıkıhta Ehl-i re’y 

ekolünün önde gelenlerinin hâl tercümelerini de aleyhte hiçbir nakil ya da görüş 

aktarmadan verir.114 Hatta Şiî birinin hâl tercümesinde, kişinin yalancı olduğuna 

ilişkin Ebû Hanife’nin görüşünü nakleden bir rivayete yer verir.115 Bütün bunlar 

onun, söz konusu âlimleri tevsik ettiğini gösterir. O, bazen bir kişiyi birden fazla 

yerde tanıtır. Bunun sebebini de “ölüm tarihinde ihtilâf olduğu için burada da 

tekrarladım” diyerek açıklar.116 Bazen de tek bir yerde ölüm tarihiyle ilgili 

ihtilâfları aktarır.117 Bazen bir nakilde bulunurken ortaya çıkan tereddüd ve 

ihtilâfın kendisinden kaynaklandığını, sebebiyle beraber verir. el-Hasan el-

Basrî’den nakledilen bir rivayette “…Mekke âlimi Abdullah b. Ömer veya 

‘Amr…” ifadesinden sonra et-Taberî şüphenin kendisinden kaynaklandığını, 

ancak kitabında İbn Ömer olarak geçtiğini belirterek duruma açıklık getirmeye 

çalışır.118  

                                                 
110 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 646, 649, 659. 
111 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 628, 646, 649, 650, 656, 657, 663, 666.  
112 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 648 – 649, 666. 
113 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 633, 636 – 638, 643.  
114 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 643, 653 -654, 661. et-Taberî, Ebû Yusuf’un vefat tarihini Hicrî 

193 olarak belirtir. a.y. 
115 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 646. 
116 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 629. 
117 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 643, 650. 
118et-Taberî, el-Muntehab, XI. 638.  
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et-Taberî, yer yer cerh ve ta‘dil lâfızlarını kullanır. Mevcut kısımda yer alan 

şahısların önemli bir kısmı ta‘dil edilmiştir. Ta‘dil lâfızlarından sıklıkla kullandığı 

“sika” lâfzıdır. Bazen yalnızca “sika”, bazen “sika emin”, “sâlih sika biridir”, 

“kesîru’l-hadîs”, “kalîlu’l-hadîs sika” gibi bir iki kelime kullanırken, bazen de 

oldukça ayrıntılı bir değerlendirmede bulunarak tanıttığı kişinin sahip olduğu 

ilimler, dinde züht ve takvası, rivayet aldığı ve ilim naklettiği kimselerin 

durumunu gösterir ifadeler kullanır:119 Süfyân b. Saîd es-Sevrî’nin (ö. 161 h.) hâl 

tercümesinde “fakîh, âlim, âbid, kesîru’l-hadîs, Rasûlullâh’dan (s.a.v.) ve dinde 

güvenilir kişilerden rivayet ettiklerinde emin ve sika” gibi ifadeleri peş peşe 

sıralar. Çok az da olsa rastlayabildiğimiz “rivayetine güvenilmez” sözü, onun 

tarafından bir cerh ifadesi olarak kullanılmış görünmektedir.120 

et-Taberî bu eserinde de tekrara düşmemek için, tıpkı diğer eserlerinde 

yaptığı gibi, kendi kitaplarına atıfta bulunur. Hz. Ali hakkındaki haberleri ve Zeyd 

b. Ali’nin öldürülmesini kitabı el-Muzeyyel’de zikrettiğini belirterek anlatımı 

oraya havale eder. Yine Muhammed b. el-Hanefiyye hakkındaki ayrıntılı bilgi için 

de el-Muzeyyel’ine yönlendirme yapar. 121 Bu anekdotlar bize, et-Taberî’nin el-

Muzeyyel isimli bir başka eseri olduğu ve ez-Zeylu’l-Muzeyyel’in de onun bir 

zeyli şeklinde telif edildiğini düşündürtmektedir. Söz konusu şahıslar dikkate 

alındığında da ilk anda akla el-Muzeyyel’in Ehl-i Beyt’e ait bir eser olabileceği 

gelmektedir.122  

Eser, kaynaklara göre yirmi cilt olduğu göz önüne alındığında seçmelerden 

günümüze ulaşan kısmıyla dahi bizi, Hadis ilmi sahasında ne kadar önemli olduğu 

bilgisine ulaştırmaktadır. Ayrıca, kısaca dikkat çekmeye çalıştığımız özellikleriyle 

et-Taberî’nin rical tarihindeki müktesebatı hakkında da önemli ipuçları 

vermektedir. Aynı zamanda Kitâbu’z-Zeyl, kaynakları dikkate alındığında et-

Taberî’nin diğer eserleri gibi, sahasında kendi zamanına kadar yazılmış pek çok 

                                                 
119 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 641, 643, 646 –648, 650, 654–658, 666. 
120 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 656. 
121 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 512, 644, 628.  
122 Kitâbu Zeyli’l-Muzeyyel’den söz eden hemen bütün kaynaklarda yalnızca ez-Zeyl ve 

muhtevasına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. İki ayrı eserin varlığına değinen bir- ikisi ise hep 
aynı muhtevaya atfen aslında ez-Zeyl’den söz etmektedirler. Bkz.: et-Taberî’nin eserlerinin 
baskılarındaki önsözler, eserleri bölümümüzdeki kaynaklar, ayrıca Ahmed Abdulbaki, et-Taberî 
el-Fakîh el-Muerrih, Muerrihu’l-Arabî, (m.y.), Bağdat 1988, s. 161. 
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telifin koruyucusu ve taşıyıcısı olma hususiyetine de sahip görünmektedir. Hiçbir 

eserin müellifinin sübjektiviteden uzak kalamadığı gerçeğinin farkında olmakla 

beraber et-Taberî, rical ilmindeki bilgi ve birikimini esere yansıtırken farklı görüş 

ve kanaatlere yer vermekten çekinmemiş, farklı siyasî ve mezhebî görüşten kişiler 

hakkındaki bilgileri rivayet kaynaklarına dayanarak aktarmaya çalışmış, kişileri 

sadece siyasî/mezhebî aidiyetlerinden dolayı ta‘dil ya da cerh etme yolunu 

seçmemiş görünmektedir. Ancak onun Râfiziyye, Mu‘tezile ve Cehmiyye’ye karşı 

mesafeli bir tutum içinde olduğu, bu mezhep mensubu olduklarını söylediği 

kişilerle ilgili doğrudan kendi görüşünü açıklar ifadeler bulunmasa da naklettiği 

rivayet ve anlatımlarla olumsuzlamayı tercih etmiş olduğunu zikretmiştik. Bu 

bağlamda Râfizîlerle ilgili olarak onların küfrüne ilişkin bir rivayeti nakletmesi, 

bu görüş sahiplerine karşı olumsuzlamanın ötesinde bir kabule sahip olduğuna da 

işaret eder.123  

1.1.2.4. Tehzîbu’l-Âsâr 

et-Taberî’nin hadis alanındaki en meşhur eseri şüphesiz Tehzîb’idir. Tez 

konumuzun doğrudan doğruya Tehzîb merkezli olması sebebiyle daha önce zaten 

eseri genel özellikleriyle tanıtmaya çalışmıştık. Ancak burada et-Taberî’nin Hadis 

ilmindeki yerini tesbitte bize yardımcı olacak yönlerin değerlendirmesini yapmaya 

çalışacağız.  

Eser hakkında pek çok âlim gibi İbn Asakir’in de söyledikleri, bizim için et-

Taberî’nin Hadis ilmindeki ustalığını özetleyici niteliktedir: “O, kitaplarının en 

güzel olanlarındandır. O, kitabına Ebu Bekr Sıddık’ın kendi nezdinde sened 

bakımından sahîh olarak kabul ettiği rivayetleriyle başlar. Ondaki her hadis 

hakkında konuşur; illetleri ve tarîklerini sıralar, hadisteki fıkhî özellikler, 

sünnetler, âlimlerin ihtilâfları ve huccetleri üzerinde durur, meâni ve garibini 

açıklar. Mülhidlerin o hadis hakkında söylediklerini, onlara cevaplarını ve tan 

edilen şeylerdeki fesadı aktarır. Aşere-i mübeşşere ve Ehl-i Beyt’in musnedinden 

tahricde bulunur. İbn Abbas musnedinden büyük bir bölüme yer verir. Bu kitapla 

yapmak istediği şey, Rasulullah’dan (s.a.v.) sahîh olarak gelen hadislerin hepsini 

                                                 
123 et-Taberî, el-Muntehab, XI. 650 – 651, 660 – 661. 
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bir araya getirip, hepsi üzerinde daha önce yaptığı gibi konuşmaktır. Ta ki, tan 

edicinin, bu ilim hakkında tan edebileceği bir şey kalmasın (diye). İlim ehlinin de 

ihtiyaç duyacağı her şeyi toplamak ve sunmak (için); tıpkı Tefsirinde yaptığı gibi; 

çünkü Kur’ân ve Sünnet şeriat ilimleri olarak gelmektedir. Fakat onu 

tamamlayamadı. Ondan sonra da tek bir hadisi tefsir etmeye ve tefsir ettiğinin 

üzerinde konuşmaya da kimsenin gücü yetmedi.124  

 Müellifinin bu övgülerle anlatıldığı Tehzîb’de yer alan rivayetlerin 

nitelikleri ve değerlendirmesi ise şüphesiz et-Taberî’nin Hadis ilmindeki yerini 

tesbitte en önemli veri kaynağımızı teşkil etmektedir. Bu sebeple öncelikle Tehzib 

hakkında genel bilgileri verip, Hadis ilmi bağlamında muhtevasını ortaya 

koymaya çalışacağız. 

1.2. Tehzîbu’l-Âsâr Hakkında Genel Bilgiler  

et-Taberî, hemen bütün eserlerinde, bilhassa tefsirinde pek çok hadise ve 

rivayete yer vererek hadis konusundaki müktesebatını ortaya koymuştur. 

Tehzîbu’l-Âsâr ise, onun hadis alanında müstakil olarak telif ettiği en önemli 

eseridir. O, öğrencilerine, kendisiyle devamlı meşgul olup tedris etmeleri gereken 

ve onlara bu ilimde yeterli gelebilecek bir kitap olarak Tehzîb’ini tavsiye 

etmekle125 eserine verdiği değeri ifade etmiştir. 

Eser, et-Taberî’nin kendi isimlendirmesiyle “Kitâbu Tehzîbi’l-Âsâr ve 

Tafsîli’s-Sâbit ‘an Rasûli’l-lâh (s.a.v.) mine’l-Ahbâr” şeklinde bilindiği gibi, 

kısaca Kitâbu Tehzîbi’l-Âsâr, Tehzîbu’l-Âsâr, Kitabu’t-Tehzîb, Şerhu’l-Âsâr, 

Tehzîbu’l-Âsâr ve Tafsîlu Meâni’s-Sâbit ‘an Rasûli’lâhi mine’l-Ahbâr isimleriyle 

de kaynaklarda geçmektedir.126  

Tehzîbu’l-Âsâr’ın et-Taberî’ye nisbeti bir rivayet senedi ile teyid 

edilmektedir: “Bize Ebû Ali el-Fâdılî sözlü izin ile bildirdi ( فهةامش اذنا...  اخبرنا ) ki, o 

                                                 
124 Ebu’l-Kâsım Ali b. el-Hasan b. Hibetillâh b. Abdillâh İbn Asâkir, Târîhu Medinetu Dımeşk, 

Dâru’l-Beşîr, (y.y.) (t.y.), XVIII. 351. 
125 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 539.  
126 İbn Nedîm, a.g.e., s. 341; Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, Dâru’l-Fikr (Dâru’l-Kutubi’l-
İlmiyye), Beyrut (t.y.), II. 163; el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 515, 538; Ali b. Yusuf Kıftî, İnbâhu’r- 
Ruvât ‘alâ Enbâi’n-Nuhât, DÂru’l-Kutubi’l-Mısriyye, Kahire 1955, s. 90; ez-Zehebî, Siyeru 
A‘lâm, III. 3367; eş-Şibl, a.g.e., s. 74. 
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Cafer b. Ali’den, o da Muhammed b. Abdirrahman el-Hadramî’den, o da 

Abdurrahman b. Muhammed b. ‘Attâb’dan, babam bize Ebû Mutarrif 

Abdurrahman b. Mervân el-Kunâzu‘î’den haber verdi ki, o da Ahmed b. ‘Amri’l-

Harîrî’den rivayet etmiştir ki, et-Taberî ona, kitabın kendisine ait olduğunu 

bildirmiş.”127  

Tehzîb’in rivayeti konusunda iki râvîden söz edilmektedir. Birinci râvî Ebû 

Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Cafer el-Fergânî’dir. el-Fergânî onu et-

Taberî’den Tefsîr’inin bir cüz’ü olarak dinlemiş ve kendi hattıyla da yazmıştır. 

İkinci râvî ise, Ebû Tayyib Ahmed b. Süleyman b. Ahmed b. Amr el-Harîrî’dir. 128 

Eser, Endülüs’e Hafız Ebu’l-Velîd Abdullah b. Muhammed İbnu’l-Faradî (ö. 403 

/ 1012) tarafından Ebû Zekeriya Yahya b. Mâlik el-‘Âizî, Ebû Muhammed el- 

Fergânî yoluyla et-Taberî’den; yine Ebu’l-Mutarrif Kunâzu‘î tarafından, Ahmed 

b. Amr el-Harîrî yoluyla et-Taberî’den rivayet edilerek intikal etmiştir.129  

İbn Hayr, Tehzîbu’l-Âsâr’ın Kitâbu İhtisâri Tehzîbi’l-Âsâr li’t-Taberî adıyla 

bir muhtasarından da söz etmektedir. İhtisâru Tehzîbi’l-Âsâr ismiyle bilinen kitap, 

dört cilt olarak Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed b. İsmail en-Nahhâs en-Nahvî 

tarafından telif edilmiştir. Söz konusu muhtasar eser Endülüs’e Ebû Muhammed 

Mekkî b. Ebî Tâlib yoluyla girmiştir.130 İbn Nedîm ise, kitabın bir tahricinin 

yapıldığından söz etmekte, fakat daha fazla bilgi vermemektedir.131 

Elimize ulaşan, daha doğrusu gün yüzüne çıkarılabilmiş kısmın 

muhtevasıyla eser, oldukça geniştir. Esere bir şekilde atıfta bulunan pek çok âlim 

ve müellif, gerek kemiyetinin büyüklüğü ve gerekse muhtevasının derinlik ve 

                                                 
127 Ebu’l-Fadl Ahmed b. Muhammed b. Ali b. Hacer el-‘Askalânî, el-Mu‘cem el-Müfehres ev 

Tecrîdu Esânîdi’l-Kutubi’l-Meşhûra ve’l-Eczâi’l- Mensûra, thk. Muhammed Şekkûr, Mahmud 
el-Hâcî, el-Meyâdînî, Beyrut 1998/1418, s. 165.  

128 Ebû Bekr Muhammed b. Hayr b. Ömer b. Halife, el Fehrese, Mektebetu’l-Hancî, Kahire, 
1997, 3. bsk., s. 200-201; Muhammed b. Suleyman er-Rûdânî, Sılatu’l-Halef bi Mevsûli’s-Selef, 
thk. Muhammed Hâciyy, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut 1988, s. 151; Muhammed b. Ca‘fer el-
Kettânî, Hadis Literatürü, terc. Yusuf Özbek, İz Yay., İst. 1994, s. 38/13. dn.; Muhammed 
Kâmil, es-Sınâ‘atu’l-Hadîsiyye ınde’l-İmâm et-Taberî fî Kitâbihi Tehzîbu’l-Âsâr ve Tafsîli’s-
Sâbit an Rasûlillâhi (s.a.v.) mine’l-Ahbâr, (Basılmamış Yüksek Lisans tezi), Kulliyetu’d-
Dirâsâti’l-Ulyâ el-Câmiatu’l-Urdüniyye 2004, s. 34.  

129 İbn Hayr, a.g.e., s. 201; Ali Vasfi Kurt, Endülüste Hadis ve İbn Arabî, İnsan Yay., İst. 1998, s. 
202 – 203; Muhammed Kâmil, a.g.e., s. 34.  

130 İbn Hayr, a. g. e., s. 201; Kurt, Vasfi, a. g. e., s. 203; Muhammed Kâmil, a.g.e., s. 34.  
131 İbn Nedîm, a.g.e., s. 341. 
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farklılığına işaret ederek, onun sıra dışı bir hadis kitabı olduğunu ve alanında eşsiz 

bir yere sahip olduğunu belirtmişlerdir. İbn Nedim, et-Taberî’nin eserleri arasında 

sıraladığı Tehzîb için, tamamlanmadığı bilgisini verir.132 İbn Asâkir, “O, 

kitaplarının en güzel olanlarındandır;”133 İbn Kesîr, “O, usûl ve furû‘ konusunda 

pek çok eser telif etmiştir, ancak en güzeli Tehzîbu’l-Âsâr’dır. Eğer 

tamamlanabilmiş olsaydı, her hangi bir konuda bilgiye ihtiyacı olacak kişi için 

yeterli olabilirdi, ne yazık ki tamamlanamamıştır”;134 Kıftî, tam olmayan eser için, 

“Âlimler onu tamamlamaktan âciz kalmışlardır”;135 el-Hamevî, “Kitap, âlimleri 

benzerini yapma konusunda aciz bırakmıştır ve tamamlamak da onlara zor 

gelmiştir”136 diyerek övgülerini dile getirmişlerdir. Öğrencisi Ebu Bekr Kâmil ise, 

hocasını örnek alarak İbn Mesûd’un müsnedini yazmak istemiş ama 

başaramadığını itiraf ederek hocasının eseri karşısındaki acziyetini belirtmiş,137 

Kâtib Çelebi, eserin sahasında biricik olduğunda şüphe olmadığını söylemiştir.138 

1.2.1. Tehzîbu’l-Âsâr’ın Telif ve Tasnifi 

et-Taberî telif ettiği her kitabının başında, o kitabı yazmaktaki maksadını 

açıklayan bir giriş yapar, ardından da kitabını, bu girişteki amaç ve muhtevaya 

uygun bir şekilde tanzim eder.139 Bu, onun bütün kitaplarındaki telif ve tasnif 

metodunu gösterir bir durumdur. Buradan hareketle, tahmin ediyoruz ki, 

Tehzîbu’l- Âsâr’da da benzeri bir metodu benimseyerek, eserin yazılış amacı ve 

tasnifini ele alan bir giriş yer almaktaydı. Ancak eser, et-Taberî’nin ömrünün son 

yıllarında telif etmeye çalıştığı ve tamamlamaya ömrünün vefa etmediği, yarım 

kalan teliflerinden biri olduğu gibi, daha önemlisi, eserin başından telif edildiği 

kadarıyla da olsa sonuna kadar olan bütün kısımları, ne yazık ki, elimizde tam 

olarak mevcut da değildir. Dolayısıyla, et-Taberî’nin eserini telif amacı ve 

tasnifini kendi dilinden ayrıntılı ve doğrudan ifade edebilme imkânımız 

                                                 
132 İbn Nedîm, a.g.e., s. 341.  
133 İbn Asâkir, a.g.e., XV. 165.  
134 İbn Kesîr, el-Bidâye, XI. 194. 
135 Kıftî, a.g.e., s. 90. 
136 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 538. 
137 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 538. 
138 Kâtib Çelebî, Keşfu’z-Zunûn, Dâru Seâdet, (y.y.) (t.y). I. 514; Mahmud Muhammed Şâkir, 

[Ebû Ca‘fer et-Taberî, Musnedu Ali, Matbaatu’l-Medenî, Kahire 1982] Mukaddime, s. 8. 
139 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 532. 
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bulunmamaktadır. Ancak et-Taberî’nin, Tehzîb’in muhtelif yerlerinde, hadisi 

kabul, değerlendirme ve anlama çabasını gösterme sadedinde yaptığı sanal 

tartışmalar sırasında, eserine yalnızca sahîh hadisleri alacağını belirttiğine ilişkin 

atıflar yer almaktadır140 ki, bu atıflar bizde öncelikle, et-Taberî’nin Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) sahîh hadislerini derleme amacını taşıdığı kanaatini 

uyandırmaktadır. Buna ilâveten onun bir hadisin anlaşılması bağlamında söylediği 

öyle bir ifadesi de vardır ki, bu ifadenin anlaşılması, aynı zamanda daha sonraki 

âlimlerin eserin telif amacı hakkında söylediklerini de doğrular nitelikte 

görünmektedir. et-Taberî, Mürcie ve Kaderiye hakkındaki hadisin anlaşılması 

sadedinde imanın tanımı konusunda âlimlerin farklı yaklaşım ve görüşlerini 

nakledip tercihini belirttikten sonra, konuyu özetler nitelikte bağlamaya çalışır. 

Burada o, kendi tercih ettiği görüş dışındaki üç yaklaşımı “ ... اولاق ” “ ... الواق ” 

diyerek verir. Ardından “  اهذ ابنان آتاذ آاهللا اء ان شايفرد  اباقولهم آت ان عن خطان للبياف 

هل ال اقوالنقل دون اهل السلف من اهب اهللا عليه و سلم علي مذاهللا صلي ار رسول اثان عن اللبي امخصوص

لجدلا هلاهب اخر من مذالاثة لثالاهب انت هذه مذالجدل و آا / onların görüşlerinin yanlışlığı 

bir başka kitapta açıklanacak, inşallah; çünkü bizim bu kitabımız, Rasûlullâh 

(s.a.v.)’ın âsârı hakkında ehl-i cedelin ne dediğinin değil seleften ehl-i naklin 

görüşlerini açıklamaya tahsis edilmiştir ve bu diğer üç görüş ise ehl-i cedelden 

olanların görüşüdür.”141 et-Taberî bu ibarede açıkça Rasûlullâh’ın (s.a.v.) âsârını 

anlama yolunda seleften ehl-i naklin görüşlerini esas alacak bir çalışmayı amaç 

edindiğini belirtmektedir.  

Sonraki âlimler, et-Taberî’nin Tehzîb’i telif amacını, onun eserine cennetle 

müjdelenen on kişinin musnedleriyle başlaması ve İbn Abbâs Musnedi’nin önemli 

bir kısmını rivayet etmesini de dikkate alarak, Hz. Peygamber’den gelen bütün 

sahîh hadisleri nakletmek, onlar hakkında izahlarda bulunmak, hadisler üzerindeki 

çeşitli tenkitleri bertaraf etmek ve tıpkı Tefsirinde olduğu gibi, âlimlerin ihtiyaç 

duyacağı bilgileri onlara sunmak şeklinde ifade etmeğe çalışmışlardır.142  

                                                 
140 et-Taberî, Tehzîbu’l-Âsâr, Nâsır b. S‘ad er-Raşîd, Metâbi‘u’s-Safâ, Mekke 1404; I. 212; 

Musnedu Ali, s. 271 (Ş). 
141 et-Taberî, Tehzîb, II. 199; Musnedu İbn Abbas, thk. Mahmud Muhammed Şâkir, Matbaatu’l-

Medenî, Kahire 1982 II.687 – 688 (Ş). 
142 es-Subkî, a.g.e. III. 122; İbn Asâkir, a.g.e., VIII. 351; Kurt, a.g.e., s. 30. 
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ez-Zehebî, et-Taberî’nin Tehzîb’i telif amacını “mülhidlere cevap vermek” 

olarak ifade eder. 143 ed-Dâvûdî, mülhidlerin hadise yaptıkları ta’nlara karşılık 

olarak et-Taberî’nin, onların bu ta’nlarını cevaplama ve sözlerinin yanlışlığını 

ortaya koyma çabasına giriştiğini ifade ile bunu da Tehzîb’i telif ederek 

gerçekleştirdiğini söyler:144 “Onun amacı, Rasûlullâh’dan (s.a.v.) sahîh olarak 

gelen bütün hadisleri sunmak, tıpkı Tefsîrinde olduğu gibi, ta’n edenin ta’nını 

boşa çıkarmak ve ilim ehlinin ihtiyaç duyduğu bütün bilgi ve delilleri bir arada 

sunmaktı.”  

Eserin tasnifi hakkında bilgi veren muhtelif kaynaklar, çoğunlukla, onun, 

hadis edebiyatında musned145 türü olarak nitelenen tasnif yöntemiyle yazılmış 

olduğunu belirtirler.146 Eser incelendiğinde de görüleceği üzere hadisler, hadis 

rivayet zincirlerinin ilk halkalarına, yani hadisleri Hz. Peygamber’den rivayet 

eden sahabîlerin adlarına göre tanzim edilmiştir.147 Kettânî, Tehzîb’i fıkıh 

bâblarına göre tertib edilmiş kitaplar başlığı altında zikretmiştir.148 Her ne kadar 

fıkıh bâblarına göre tasnif edilmiş sahîh eserlere de musned ismi verilmişse de, bu 

ismin şöhret bulmaması bir tarafa,149 Kettânî’nin de Tehzîb’i sınıflamasında bunu 

kasdetmediği açıktır. Zira kitabının daha önceki bölümlerinde musned türü 

eserleri ayrıca sıralamaktadır. O, daha ziyade, Tehzîb’in tertibinden çok 

muhtevasını dikkate alarak böyle bir sınıflama yapmış görünmektedir. Ayrıca 

Kettânî, Tehzîb’i, Hasan eş-Şeybânî’nin (ö.189 h.) el-Âsâr’ı, eş-Şâfiî’nin (ö.204 

h.) el-Umm’ü, Tahâvî’nin (ö.321 h.) Şerhu Me‘âni’l-Âsâr’ı ile birlikte 

                                                 
143 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, 14 / 273. 
144 Muhammed b. Ali b. Ahmed ed-Dâvudî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, thk. Ali Muhammed Umer, 

Mektebetu Vehbe, Kahire, 1972, 2 / 111–112. 
145 Musned kavramının iki türlü kullanımı söz konusudur. Biri bizzat hadisin isnad şekli, yani 

hadisin muttasıl olup olmaması, Hz. Peygambere ulaşması vs. gibi özellikleri dikkate alınarak 
hadis türü olarak tarif ve kullanımı; diğeri ise, hadis kitaplarının ‘ale’l-mesânid denilen özel bir 
tertip metoduna dayanan ve Hicrî üçüncü asırda ortaya çıkan kitap tasnifi tarifi ve kullanımıdır. 
Burada kasdedilen ikinci kullanımdır. Musned kavramı hakkında geniş bilgi için bkz. Talat 
Koçyiğit, Hadis Istılahları, Ank. Ü.İ.F. Yay., Ank. 1985, 2. bsk., s. 313-320, Hadis Tarihi, s. 
233-242; Mücteba Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, T.D.V. Yay., Ank. 1992, s. 
281–282. 

146 Muhammed Ravvâs Kal‘âcî, Mevsûatu Fıkhı Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Dâru’n-Nefâis, 
Beyrut 1994, s.17; Ali Abdulbasit Mezid, Menâhicu’l-Muhaddisîn fi’l-Kârni’l-Evvel el-Hicrî ve 
hattâ Asrina’l-Hâdır, el-Hey’etu’l-Mısriyyeti’l-‘Âmme li’l-Kitâb, Kahire 2002, s. 256; ez-
Zuhaylî, a.g.e., s. 262.  

147 Sezgin, Târîhu’t-Turâs, I/2. 166; Işıltan a.g.e., XI. 595. 
148 Kettânî, a.g.e., s. 38.  
149 Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 317. 
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zikretmektedir150 ki, bu da onun yaptığı sınıflamada muhtevayı esas aldığının açık 

bir delilidir.  

Tehzîb üzerine yapılmış çağdaş bir çalışmada ise, eserdeki asıl hadislerin 

yanı sıra, sıralanan onlarca hadis ve bunların illetleri, ihtilâfları, delâlet ettikleri 

mâna ve fıkıh konusundaki farklar ve benzerliklerin et-Taberî tarafından ustaca 

işlenmesine dikkat çekilmekle beraber, eserin hangi tür hadis kitabı olduğu 

konusunda açık bir ifadeye rastlanmamaktadır. Ancak mukayese edildiği kitaplar 

göz önüne alınınca, Tehzîb’in muhteva açısından bir muhtelifu’l-hadîs türü olarak 

kabul edildiği söylenebilir.151 Zahirde müteârız olan hadisleri derleyip muhtemel 

telif yollarını dikkate alarak hadisler arasındaki tearuzu ortadan kaldırma çabası, 

âlimlerimizin bir özelliğidir. Nitekim bu bağlamda telif edilmiş eserler 

sıralanırken et-Taberî’nin Tehzîb’i de önemli bir kaynak olarak zikredilmiştir.152  

Bize göre eser, hadislerin tertibi bakımından musned denilen tertip 

metoduna göre telif edilmiştir. Nasıl ki, musned türü eserler her konudaki 

hadisleri muhtevi olup, rivayet edilen çeşitli hadislerin râvîsi olan sahabînin ismi 

altında sıralanmasıyla oluşturulmuşsa,153 Tehzîb de aynı yöntemle telif edilmiştir. 

Musned telif çalışmalarının önemli bir kısmının Hicrî üçüncü asırda yapıldığı, 

bölge olarak da Bağdat’ın ilk sırayı aldığı154 dikkate alınacak olursa, 

müellifimizin tertip metodunun musned türü olması, içinde bulunduğu dönem ve 

çevreyle bağlantılı olarak tabii karşılanabilir. Belli bir sahabîye göre tertib edilen 

musnedlerin telif gayesi, kaybolmasından korkulduğu için sahabe, tâbiun ve 

etbâda bulunan çeşitli konulardaki hadisleri toplamak olarak ifade edilse de155 

Tehzîb’i incelediğimiz zaman et-Taberî’nin, hadisleri toplamanın yanı sıra ve 

belki de çok ötesinde bir gayeye de sahip olduğunu rahatlıkla tespit edebiliriz. O, 

hadisleri Peygamberî bir mirasın korunmasından öte, zengin bir fıkıh malzemesi 

                                                 
150 Kettânî, a.g.e., s. 38 -39.  
151 Muhammed Kâmil, a.g.e., s. 35 - 38.  
152 Muhammed Avvâme, İmamların Fıkhî İhtilâflarında Hadislerin Rolü, terc. Mehmed H. 

Kırbaşoğlu, Kayıhan Yay., İst. 1980, s. 78. 
153 Abdullah Aydınlı, [Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân ed-Dârimî, Sunen-i Dârimî, terc. 

thk. Abdullah Aydınlı, Madve Yay., İst. (t.y.) ], Giriş, I. 34.  
154 Zekeriya Güler, İlk Yedi Asırda Hadis İlimleri Literatürü, Adal – Ofset, Konya 2002, s. 38 – 

39. 
155 Güler, a.g.e., s. 39. 



 74

ve kaynağı olarak da görmektedir. Bu sebeple et-Taberî’nin, eserinde, hadisleri 

sadece râvîleri olan sahabe isimlerine göre sıralamakla kalmayıp çeşitli fıkhî 

konulara değinmesi, ahkâmını ele alması, hadislerin illetlerinden bahsetmesi, 

gerek hadis rivayeti gerekse muhteva ve hükümleri açısından varsa ihtilâfları 

zikredip bunları çözüme kavuşturması, hadislerde geçen garîb kelimeleri 

açıklaması ve delillendirmesi onu diğer musnedlerden ayırmaktadır. Eserdeki 

hadislerin tamamının hadis türü olarak musned olup olmadıkları ve hemen 

tamamının ittisal hususiyetini hâiz bulunup bulunmadığı ise daha sonraki ilgili 

bölümde ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Tehzîb’in fıkıh bâblarına göre tertib edilmiş kitaplar sınıfında sayılması 

meselesi ise, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, muhtevadaki fıkha ilişkin bilgi 

yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Tehzîb’de, öncelikle, râvî sahabînin 

rivayetleri, bölüm başlığı sayılabilecek tarzda bir ibare altında zikredilmektedir. 

Meselâ: “ لنبي اهللا عليه عن ان اني عن علي رضوالحمار ثعلبة بن يزيد اخباذآره من  لم يمض اذآر م

هللا عليه و سلماصلي  ” denildikten156 sonra asıl hadis verilmekte ve bütün alt başlıklarla 

konu tamamlandıktan sonra yeni hadise “ بن يزيد عن علي بن / ة ر ثعلباخباخر من اذآر خبر 

هللا عليه وسلمالنبي صلى الب عن ابي طا ” denilerek157 geçilmektedir. Yani konu değişse de 

eser, söz konusu râvî sahabînin bir başka rivayeti ile devam etmektedir. 

Dolayısıyla eserin sahabe isimleri esas alınarak düzenlenmiş bir musned olduğu 

açıktır. Ancak, bize göre eserde, et-Taberî’nin en büyük hususiyetlerinden biri 

olarak da kabul edeceğimiz bir özellik var ki, bu, eserin türünü belirleme 

konusunda önemli bir ihtiyatı da beraberinde getirmektedir. Nasıl ki musnedlerde, 

farklı konulardaki hadisler râvî sahabînin adı altında sıralanmakta ise, Tehzîb’de 

farklı olarak râvî sahabînin belli bir konudaki rivayetinin altında o konuyla ilgili 

bütün rivayetler, gerek muhteva gerek sened farklılıklarıyla birlikte, peş peşe 

sıralanmaktadır. İşte bu hususiyet, eseri, bir hadis ansiklopedisi hâline getirdiği 

gibi, bir fıkıh ansiklopedisi hâline de dönüştürebilmektedir. Öyle ki eser, et-

Taberî’nin fıkhını tespit bağlamında müstakil bir kaynak işlevi görebilmektedir.158  

                                                 
156 Şâkir, (Musnedu Ali) Mukaddime, s. 3.  
157 et-Taberî, Musnedu Ali, s. 45 (Ş)  
158 Araştırmamızın Fıkhu’l-hadîs başlığını çalışırken bu konuda daha geniş açıklamalar 

yapılacaktır.  
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Tehzîb’in, fıkıh bâblarına göre tertib edilmiş kitaplar başlığı altında beraber 

zikredildiği eserler dikkate alındığında ise yukarda söylediklerimize ilâveten işaret 

edeceğimiz hususiyet, söz konusu eserlerin gerek isim gerekse muhteva 

bakımından ortaklıklar ihtiva etmesidir. eş-Şeybânî’nin (ö.189 h.) el-Âsâr’ı ve 

Tahâvî’nin (ö.321 h.) Şerhu Me‘âni’l-Âsâr’ı birer hadis kitabı olarak fıkhî 

hadisleri muhtevî olup, özellikle Tahavî’nin eseri imamların görüşleri, ihtilâfları 

ve karşı delillerinin yer aldığı bir eser olarak öne çıkmaktadır. Tahâvî’nin eserinin 

ismi dikkate alındığında da, söz konusu ismin, tıpkı Tehzîb gibi, yalnızca bir hadis 

rivayeti ya da derlemesi niteliğindeki bir hadis eserine değil, hadislerin gerek 

sened, gerek nâsih-mensûh, gerekse fıkıh bakımından incelendiği, içerisinde hem 

mevkûf hem de merfû haberlerin yer aldığı eserlere verildiği yönünde bir ima 

içerdiği de söylenebilir. eş-Şâfiî’nin (ö.204 h.) el-Umm’ü ise bir fıkıh kitabı 

olmakla beraber içindeki hadisler ve meseleleri bakımından dikkate şayan olup159 

Tehzîb ile benzerlik taşımaktadır.  

et-Taberî’nin, ihtilâflı rivayetlerin telifinde gösterdiği titiz, derin çaba ve 

delillendirmeleri, eserin, muhtelifu’l–hadîs türü için de bir örnek teşkil ettiği 

fikrini beraberinde getirmesi tabii görünmektedir.  

1.2.2. Tehzîbu’l-Âsâr’ın Muhtevası 

et-Taberî, eserine musned-i aşerenin ilki olan Hz. Ebû Bekr es-Sıddîk’ın 

rivayet ettiği hadislerden kendisince sahîh olanlar ile başlamış, Ehl-i Beyt’in 

musnedleri ve Rasûlullâh’ın (s.a.v.) âzâd ettiklerinin musnedleri ile devam etmiş 

ve onu İbn Abbâs Musnedi’nden büyük bir bölüm ile bitirmiştir.160 et-Taberî’nin 

Tehzîb’indeki sıralamada Ahmed b. Hanbel’i örnek aldığı belirtilerek,161 eğer 

tamamlanabilseydi yüz cilde ulaşabileceği söylenen162 eserin yazılabilen bu 

                                                 
159 Kettânî, a. g. e., s. 38 – 39; Abdulaziz b. Şah Veliyullah Dehlevî, Bustânu’l-Muhaddisîn, terc. 

Ali Osman Koçkuzu, T.D.V. Yay., Ank. 1997, s. 160; Koçyiğit, Hadis Tarihi, s. 265; Tanevî, 
Mukaddimetu İlais sunen, . I. 19. (Mehmet Emin Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, Ankara 
Okulu Yay., Ank. 2000, s. 31’den naklen.). 

160 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367. ez-Zuhaylî, râcih kavle göre İbn Abbâs’ın Benî Hâşim’in 
sonuncusu olduğu kabulünü ve Ahmed b. Hanbel’in musnedindeki sıralamayı da dikkate alarak, 
Benî Hâşim’e ait başka dört musnedden daha söz etmektedir. Bkz.: ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 263-
264.  

161 ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 262 – 263; Kal‘âcî, a.g.e., s. 17.  
162 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367. 
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kısımlarının Suyutî’nin (ö. 911 h.) yaşadığı asra kadar da mevcut olduğu bilgisi 

dikkat çekicidir.163  

el-Ferğânî’nin Kitâbu’t-Tehzîb’den dinlediği kısımlar olarak musned-i aşere 

ve İbn Abbâs Musnedi’ndeki son rivayet olan miraç hadisine kadar olan kısmı 

zikretmesinden164 yola çıkılarak et-Taberî’nin musnedinin diğer musnedler gibi 

Ehl-i Beyt ve Mevâlî musnedlerini muhtevi olmayabileceği ima edilmektedir165 

ki, biz buna katılmıyoruz. Zira bu imanın et-Taberî ile ilgili mezhebî bir taassubu 

içerdiğini düşünüyoruz. Tehzîb’in, müellif et-Taberî’nin insanı şaşırtan ve 

hayranlığa yönelten kitaplarından olduğuna dikkat çekilerek, eserin, Ebû Bekr 

rivayetleriyle başladığı, musned-i aşere, Ehl-i Beyt, Mevâlî musnedleriyle İbn 

Abbâs Musnedi’nden bir bölüm ile devam ettiği ancak tamamlanamadığı 

görüşü166 bize daha makul gelmektedir. Zira et-Taberî’nin ilmî dehası, birikimi ve 

geleneğe yakınlığı aksini nefyedecek düzeydedir. 

et-Taberî Tehzîb’inde, merfu‘, mevkûf ve maktu‘ pek çok habere yer 

verirken, zaman zaman isnadında ihtilâf bulunan munkatı ve müşkil haberlere de 

yer vermektedir.167 Tehzîb’inde kullandığı bu tür haberleri ya şevahid sadedinde 

ya da haberleri anlama yolunda ve hadisteki fıkhı ortaya koyup tartıştığı 

bölümlerde kendine göre daha sahîh olanın bulunmadığı durumlar için, 

destekleyici nitelikte kullanmaktadır. O, bunu yaparken, rivayetlerin isnadına 

dikkat etmek gerektiğini veya rivayetin isnadında ihtilâf bulunduğunu da mutlaka 

belirtmektedir. Dolayısıyla o, bu uyarıları yaparak naklettiği rivayetlerin 

durumunu çok iyi bildiğini de bize göstermiş olmaktadır.  

Tehzîb’de çoğunluğu fıkhî meseleler olmak üzere, “asıl hadisler” ve asıl 

hadislerin konularıyla ilgili gerek şâhid hadisler gerekse mânaya muvafık ya da 

muhalif rivayetler168 şeklinde “ilgili hadisler” olarak nitelendirilebilecek hadisler 

yer almaktadır. Sırasıyla Ömer Musnedi’nde toplam 51 asıl, 1370 ilgili hadis, Ali 

Musnedi’nde 44 asıl, 448 ilgili hadis, İbn Abbâs Musnedi’nde eksik kısım hariç 
                                                 
163 eş-Şibl, a.g.e., s. 75. 
164 el-Hamevî, Mu‘cem, VI. 517.  
165 Nâsır b. S‘ad er-Raşîd, [et-Taberî, Tehzîb, 1. Kısım] Mukaddime, s. 6 -7.  
166 es-Subkî, a.g.e., III. 121. 
167 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi., D.İ.B. Yay., Ank., 1988, II. 150. 
168 Tanım için bkz.: Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 404-405; Uğur, Hadis Terimleri, s. 370-371.  
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40 asıl, 1248 ilgili hadis bulunmaktadır.169 Yine eksik kısım hariç Abdurrahman b. 

‘Avf Musnedi’nde 12 asıl, 314 ilgili hadis, Talha b. ‘Ubeydullâh Musnedi’nde 16 

asıl, 421 ilgili hadis, Zübeyr b. ‘Avvâm Musnedi’nde 12 asıl, 267 ilgili hadis 

olmak üzere musnedlerin tamamında toplam 174 asıl, 4069 ilgili hadis yer 

almaktadır.  

1.2.3. Tehzîbu’l-Âsâr’ın Yazma Nüshaları 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, eser yazıldığı kadarıyla dahi 

korunamamış, yakın tarihlere kadar ise, mevcut el yazmaları ilim çevrelerine 

meçhul kalmıştır.170 Eserin başının Endülüs’teki el-Eskûryâl Kütüphanesi’nde 

olduğu, İngiltere-Oxford’dan elde edilmiş bir film nüshasının Melik Faysal 

Merkezi’nde 1083. numarada kayıtlı bulunduğu ifade edilmekle beraber,171 

tarafımızca elde edilemediği için, söz konusu bölümün hangi musned olduğu ve 

muhtevası konusunda üzülerek belirtelim ki herhangi bir bilgi verememekteyiz.  

Bütün bunlarla beraber, ülkemizin el yazmaları bakımından zenginliği göz 

ardı edilemeyecek bir hazineye sahip olduğumuzun delili olduğu kadar, Tehzîb’in 

el yazma nüshaları hakkında bilgiye ulaşabilmek için de önemli bir veridir. 

Nitekim Tehzîb’in bazı el yazma nüshaları Türkiye kütüphanelerindedir:172  

Ömer b. Hattâb Musnedi: Köprülü Kütüphanesi, 413. numarada yer almakta 

olup 133 varaktır. Hattı h. 5. asrın hattına benzetilmektedir.173  

Ali b. Ebî Tâlib Musnedi: Köprülü Kütüphanesi, 270. numarada kayıtlı olup 

84/85 varaktır. Hicrî 8. asrın hattına sahiptir. Hattın noktalarının azlığına dikkat 

çekilerek daha eski bir tarihe, h. 4/5. asra aid olduğu da söylenmektedir. Sonunda, 

arkasından gelecek musnedin Abdurrahmân b. ‘Avf Musnedi olduğunu belirtir 
                                                 
169 “Asıl” ve “ilgili hadisler” şeklindeki isimlendirme tarafımızca yapılmış olup, bunların sayısı 
Şakir baskısındaki numaralama esas alınarak tesbit edilmiştir.  

170 Ne yazık ki şu ana kadarki araştırmamız esnasında mahdut bölümlerin ne zaman, kim 
tarafından tesbit edildiğine dair her hangi bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz.  

171 eş-Şibl, a.g.e., s. 75.  
172 Carl Brockelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, Ar. çev. Mahmud Fehmi Hicâzî, el-Hey’etu’l-

Mısriyye el-Âmme li’l-Kitâb, (y.y.) 1993, II. 50; Sezgin, Târîhu’t-Turâs, I/2. 166; Şâkir, 
(Musnedu Ali) Mukaddime, s. 6; er-Raşîd, (Tehzîbu’l-Âsâr) Mukaddime, s. 2. 

173 Şâkir, Ömer, Ali ve İbn Abbâs Musnedlerinin hattlarının birbirinden farklılığına dikkat çekerek 
üç ayrı nüshadan söz etmekte, her nüshadan ayrı bir cüzün bize ulaştığını belirterek hatt 
tarihlerini de farklı asırlara atfetmektedir.Bkz.: Şâkir, (Musnedu Ali) Mukaddime, s. 7. 
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bilgi yer almakla beraber, nüsha yine et-Taberî’ye aid olan Lâtîfu’l- Kavl fî 

Ahkâmi Şerâi‘i’l-İslâm adlı eserinden muhtasar bir bölüm ile bitmektedir. 

Abdullah b. Abbâs Musnedi: Köprülü Kütüphanesi, 269. numaradadır. 196 

varak olup h. 8/9. asra aid hatt ile yazılmış olabileceği belirtilmektedir.  

Abdurrahman b. ‘Avf, Talha b. ‘Ubeydullâh ve ez-Zubeyr b. el-Avvâm’ın 

musnedlerinin yer aldığı 173/175 varaklık bir el yazması da h. 8. asra ait hattıyla 

Feyzullah Efendi Kütüphanesi’ndedir. Devamında S‘ad b. Ebî Vakkâs’ın musnedi 

ile devam edileceği bilgisi de yer almaktadır.174 Nüsha Ahmed b. Hanbel’in 

Musned’inin kayıtlı gözüktüğü 336. numaraya sahiptir.175  

Yazma nüshalar ayrıca, Âtıf Efendi Kütüphanesi 186 -190, Beyazıd 

Kütüphanesi 183 -186 ve Fatih Kütüphanesi 169 -172 kayıt numaralarında da 

kayıtlı görünmektedir. 

1.2.4. Tehzîbu’l-Âsâr’ın Baskı Nüshaları 

Tehzîbu’l-Âsâr’ın iki baskı nüshası vardır: 

a. Mahmud Muhammed Şâkir’in tahkîkını yaptığı nüsha: İki cilt hâlinde 

oldukça geniş bir tahkîk ve tahric çalışmasının neticesinde hazırlanan Ömer b. 

Hattâb Musnedi’nin her iki cildinin sonunda kitaptan istifadeyi oldukça 

kolaylaştıran içindekiler fihristi de yer almaktadır. Üçüncü cilt ise, kapsamlı bir 

fihristten müteşekkildir. Bu fihrist isnad ve râvîler olmak üzere et-Taberî’nin 

şeyhleri dâhil beş tabakayı, âyetleri, musned dışı hadisleri, sahabe ve tabiûn 

sözlerini, Arap söz ve mesellerini, şiirleri, şair isimlerini, isnad dışı özel isimleri, 

kabile, ümmet ve taifeleri, mekânları, önemli gün ve gazveleri, lügat ve garîb 

kelimeleri muhtevidir. Baskı Kahire’deki Matbaatu’l-Medenî’de 1983 yılında 

gerçekleştirilmiştir.  

                                                 
174 et-Taberî, Tehzîbu’l-Âsâr, el-Cuz’u’l-Mefkûd, Dâru’l-Me’mûn li’t-Turâs, thk. Ali Rıdâ b. 

Abdillah b. Ali Rıdâ, Dımışk, 1995, s. 572. 
175 Ali Rıdâ b. Abdillah b. Ali Rıdâ, [et-Taberî, Tehzîbu’l-Âsâr, el-Cuz’u’l-Mefkûd], Mukaddime, 

s. 5; Özbek (Kettânî), a.g.e., s. 39. 
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Ali b. Ebî Tâlib Musnedi, 1982 yılında fihristli tek bir cilt olarak Ömer 

Musnedi’nden önce Kahire’deki Matbaatu’l-Medenî’de basılmıştır. Fihrist, 

içindekilerle beraber tıpkı Ömer Musnedi’nin müstakil fihrist muhtevasına 

sahiptir. Ali Musnedi’nde fihristten önce, 289–291 sayfaları arasında, et-

Taberî’nin fikıh kitaplarından biri olan Muhtasaru Lâtîfi’l-Kavl fî Ahkâmi 

Şerâi‘ı’l-İslâm’dan “Arazilerin kısımları ve ilgili hükümler” başlığı altında kısa 

bir bölüm de yer almaktadır.  

İki cilt olan İbn Abbâs Musnedi ise, 1982 yılında aynı yerde basılmıştır. Her 

iki ciltte içindekiler kısmı yer almakla beraber, ikinci ciltte yine ayrıntılı bir fihrist 

de mevcuttur. Mahmud Muhammed Şâkir, mukaddimesinde, bu musnedin, et-

Taberî’nin Tehzîb’den telif edebildiği son kısım olduğuna ve onu 

tamamlayamadan vefat ettiğine dikkat çeker.176 

b. Dört cilt hâlinde, Matâbi‘u’s-Safâ’da (Mekke) 1402–1404/ 1982–84 

yıllarında basılan ikinci bir nüshanın iki cildinin tahkîkini Nâsır b. Sa‘d ve 

Abdulkayyım Abdu Rabbi’n-Nebî beraber, geri kalan iki cildin tahkîkini de Nâsır 

tek başına yapmıştır. Bu baskıda eser, iki cildi “Kısım” iki cildi de “Cüz” 

bölümlemesiyle basılmıştır. İki cild hâlindeki “Kısım” bölümü Ömer Musnedi’ni, 

“Cüz” bölümünün birinci cildinin ilk yarısı Ali Musnedi’ni, geri kalan kısım ve 

ikinci cildin tamamı ise İbn Abbâs Musnedi’ni teşkil etmektedir.177 

c. el-Cüz’u’l-Mefkûd: Muhakkikı’nın el-Cüz’u’l-Mefkûd ismini verdiği bir 

ciltlik bölüm, Abdurrahman b. ‘Avf, Talha b. ‘Ubeydullâh ve ez-Zubeyr b. el-

Avvâm’ın musnedlerinden müteşekkildir. Ali Rıdâ b. Abdillâh b. Ali Rıdâ 

tarafından tahkîki gerçekleştirilmiştir. Bir cüz hâlinde, 1995 yılında Şam’daki 

Dâru’l-Me’mûn li’t-Turâs’da basılmıştır. Ayrıntılı bir fihristi de bulunan kitabın 

güzel bir baskısı yapılmıştır.  

Yukarıda teknik ayrıntıları üzerinde durduğumuz Tehzîb’in bu tahkikli 

baskıları, et-Taberî’nin kullandığı rivayetlerin durumu hakkında bize geniş bilgi 

                                                 
176 Mahmud Muhammed Şâkir, [ Ebû Ca‘fer et-Taberî, Musnedu İbn Abbas, Matbaatu’l-Medenî, 

Kahire 1982 ] Mukaddime, s. 3.  
177 Talat Sakallı, Kitap Tanıtma, Erciyes Ü. İ. F. Dergisi, Kayseri 1987, sayı 4, s. 357 (Bazı 

karşılaştırma ve tashihlerimizle beraber).  
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sağlamaktadır. Bu eserlerde ravi bilgisi ve senet tenkidi, hadislerin tahricleri ve 

sıhhat dereceleri hakkında bolca bilgi ve değerlendirmeler yer almaktadır. Eserler 

kendi aralarında muhakkiklerin ağırlık verdiği hususlar açısından 

farklılaşmaktadır. Mesela el-Cüz’u’l-Mefkûd muhakkiki Ali Rıdâ tahkik ettiği 

rivayetlerin hangisinin merfu‘, hangisinin mevkûf, hangisinin maktu‘ olduğunu 

belirtmekte ayrıca, haberin sahîh, zayıf ya da uydurma olduğu hakkındaki 

görüşlerini de sebepleriyle birlikte ortaya koymaktadır. Şâkir nüshası ise 

muhakkikin rivayetlerin tahricleri konusundaki gayreti ve raviler hakkındaki 

ayrıntılı bilgilerin nakledilmesi ile temayüz etmektedir.  

1.3. Tehzîbu’l-Âsâr’ın Sistematiği 

et-Taberî bu eserinde, hadis alanında kendisinden önce telif edilmiş ve 

çağdaşı sayılan müelliflerce ortaya konulmuş hadis kitaplarının sistematiğinin 

dışında, oldukça özgün bir sistematik ortaya koymuştur. Eser hakkında erken 

dönem kaynaklarında dahi söylenen övücü sözler, sistematiği ifade eden bilgiler 

bu konuda et-Taberî’nin özgünlüğünü, bir hadisi seçme ve değerlendirmede ne 

kadar geniş bir müktesebata dayandığını ortaya koymaktadır.  

İlk hadis musannefatı arasında özel bir yere sahip olan eser, hususî 

sistematiği ile de türdeşlerinden ayrılmıştır.178 Âlimlerin, alanında bir benzerini 

görmediklerini belirttikleri eserin179 sistematiği hakkında, kitabın tahkîk ile 

neşrini gerçekleştiren Mahmud Muhammed Şâkir, Tehzîbu’l-Âsâr’ın müellifin en 

güzel kitabı olduğunu, bu eserde hem kendisinden önce hem de kendisinden sonra 

yazılmış eserlerde olmayan çok özgün ve seçkin bir metod kullandığını, ömrü 

vefa edip tamamlayabilmiş olsaydı, bu eserin hadis âlimlerinin ve fıkıh 

imamlarının gözdesi olacağını ifade etmiştir.180  

Eserin sistematiği sadedinde yaptığımız araştırma sonucunda gördüğümüz 

üzere, Tehzîb’den bahseden veya muhtevasına bir şekilde değinen çeşitli 

                                                 
178 Mücteba Uğur, Hadis İlimleri Edebiyatı, s. 27.  
179 el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II. 163, Kâtip Çelebi, a.g.e., I. 350. 
180 Şâkir, (Musnedu Ali) Mukaddime, s. 7. 
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kaynaklarda181 neredeyse nakarat gibi tekrarlanan bir ibare yer almaktadır ki bu 

ibare bize, eserin sistematiği hakkında önemli bilgiler vermektedir. ez-Zehebî’den 

nakledilen ifadeye göre et-Taberî, ilgili sahabînin hadislerinden, kendi ölçülerine 

göre sened bakımından sahîh olanlarını ele almakta, her hadisin illetleri ve 

tarîklerini vermekte, fıkhını açıklamakta, âlimlerin konu ile ilgili ihtilâflarını ve 

delillerini beyan etmekte, hadiste geçen lâfızların meâni ve garîblerinden söz 

etmektedir.182 Şimdi biz bu kısa değinilerden de faydalanarak adım adım eserin 

sistematiğini tesbite çalışacağız. 

et-Taberî, musnedlerinde, daha önce de belirttiğimiz gibi, asıl hadis ve ilgili 

hadisler olarak nitelendirilebilecek iki grup hadise yer vermektedir. Asıl hadisler 

et-Taberî’nin kendince sened bakımından sahîh kabul ettiği hadislerdir. O bunu, 

bizzat kitabının başında “ سنده من حديث اصح عندن اذآر م ... / senedi bize göre sahîh 

olan hadisin zikri” ifadesiyle belirtir.183  

Asıl hadisi verdikten sonra, “ لخبرا اعلل هذ) قول(ذآر   / bu haberin illetlerinin 

zikri (bahsi)”184 ara başlığına yer verir.185 et-Taberî burada, “Bu hadis bize göre 

sened bakımından sahîhtir; onu zayıf kabul etmek için bir sebep ve bir illet 

yoktur…” ifadeleriyle söze başlar ve “Eğer hadiste bir za‘f olacaksa ya da onu 

zayıf kılmak mümkün olabilirse şu hususlar illet kabul edilebilir”, gibi bir ifadeyle 

yine kendince sened açısından sıralanabilecek illetleri sıralar.186 Çoğunlukla 

kullandığı bu ibarenin yanı sıra bazen bu kabulünü “ Bu, senedi bize göre sahîh 

bir haberdir; onda kendini zayıflatıcı bir illet ve za‘fa uğratıcı bir sebep yoktur. 

‘Amr b. Meymûn’un Ömer’den yaptığı rivayet konusunda ‘Amr’a birden çok kişi 

muvafakat etmiştir” 187 gibi ifadelerle çok daha kuvvetli bir şekilde dile 

getirmekten de kaçınmaz. Daha sonra hadisin şâhidleri diyebileceğimiz farklı 

                                                 
181 es- Subkî, a.g.e., III. 121; Kal‘âcî, a.g.e., s. 17; Ebû Ubeyde Meşhûr b. Hasan b. Selmân - Ebû 

Huzeyfe Râid b. Sabrî, Mu’cemu’l-Musannefâti’l-Vâride fî Fethi’l-Bârî, Dâru’l-Hicre, Riyad 
1991, s.144.  

182 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3367. 
183 Ebû Cafer et-Taberî, Musnedu Ömer b. el-Hattâb,. thk. Mahmud Muhammed Şâkir, 

Matbaatu’l- Medenî, Kahire, 1983, I. 3. Konu ile ilgili referanslar çoğunlukla, elimizdeki 
mevcut kısımlara göre ilk musned olan Ömer Musnedi’nden örnekleme olarak yapılmıştır.  

184 et-Taberî, Musnedu Ömer, I. 4, 208 (Ş). 
185 et-Taberî, Musnedu Ömer, I. 4, 208 (Ş). 
186 et-Taberî, Musnedu Ömer, I. 4–5 (Ş). 
187 et-Taberî, Musnedu Ömer, II. 923 (Ş). 
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tarîklerini verir. Öyle ki bu farklı tarîklerin sıralaması sayfalar tuttuğu gibi, 

onlarca farklı rivayet senedleri de sıralanır. Eğer metinlerde farklılık varsa rivayet, 

metin ve senediyle beraber verilir. Benzer metinler ise senedin sonuna “ ثم ذآر بنحو

 benzerini zikretti, aynı şekilde” gibi ibareler eklenerek yalnızca / 189بنحو 188,

senedlerle sıralanır.  

et-Taberî, kendince sahîh kabul ettiği hadise yöneltilebilecek ve illet teşkil 

edebilecek özellikleri sıraladıktan sonra, bu illetlere delil olabilecek rivayetlere 

yer verir. Bazen karşı delil niteliğindeki bu haberleri/hadisleri değerlendirmeye 

tâbi tutarken, bazen de sadece zikretmekle yetinir.190 Aslında et-Taberî, bütün 

bunları yapmakla zımnen, bize göre, hem alandaki vukûfiyetini hem de karşı delil 

ve illetleri bilmekle beraber bu hadisi sahîh kabul ettiğini de göstermiş olmaktadır. 

et-Taberî, “ لفقهالخبر من ا افي هذ ان عمالبيالقول في ا / Bu haberdeki fıkhın açıklaması 

sadedinde söz” diyerek yeni bir bölüme geçer. Fıkhu’l-hadîs diyebileceğimiz bu 

bölümde, hadisin muhtevası üzerinde çeşitli fıkhî görüşlere, sahabe ve tâbiûnun ve 

önde gelen âlimlerin kavillerine yer veren et-Taberî, bu görüş ve kavillerin 

delillerine de ayrıntılı bir şekilde girer. Neredeyse bu bölüm söz konusu hadis 

bağlamında bir fıkıh hazinesi mesabesindedir. Hadisin delâlet ettiği fıkhî mesele, 

ihtiva ettiği cevaz ya da tahrim, âlimlerin ihtilâfları, meselenin hükmü konusunda 

görüş belirtmeyip çekimser kalanlar (vâkıfûn) ve delilleri vs. derken sıra kendi 

görüşüne gelir. “ بي جعفراعند ... لقول في اب اصو / bu konuda Ebû Cafer’e göre doğru 

görüş şudur” diyerek, konu hakkındaki görüş ve tercihini, sebeplerini izah eder, 

muhaliflerin görüşlerini tartışıp yanlışlığını ortaya koymaya çalışır.191  

En sonunda “ لغريبار من اخبالافي هذه  القول فيما ,192 ر من اخبالافي هذه  ان عمالبيالقول في ا 

لغريبا  193 / bu haberlerde yer alan garîb lâfızlar hakkında söylenecek söz, 

açıklama” ara başlığı altında, rivayetlerdeki garîb lâfızlar üzerinde açıklamalar 

yapar. O, bu açıklamalarını yaparken kelimenin harekesini belirtir, dildeki mâna 

                                                 
188 et-Taberî, Musnedu Ömer, I. 5 (Ş).  
189 et-Taberî, Musnedu Ömer, I. 13 (Ş).  
190 et-Taberî, Musnedu Ömer, I.4–8, 149–152 (Ş). 
191 et-Taberî, Musnedu Ali, s. 16 – 34; Musnedu Ömer, I. 168, 175–178, 184–185, 188 (Ş).  
192 et-Taberî, Musnedu Ömer, I. 135 (Ş).  
193 et-Taberî, Musnedu Ömer, I. 267 (Ş). 
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ve kullanımını bazen şiirlerden, bazen âyetlerden istişhâd ile ortaya koyar.194 

Bazen de bütün bunlara ilâveten “ ...بو جعفر ال اق  / Ebû Ca‘fer dedi ki…” notuyla 

bizzat kendisi kelimenin ne mânada kullanıldığını belirten açıklamayı yaptığı 

gibi195 farklı mânalardan hangisini tercih ettiğini de belirtir.196  

et-Taberî, Tehzîb’inde bu sistematiği büyük bir başarıyla uygularken, hadis 

ilminin bütün inceliklerine vâkıf bir muhaddis mahareti göstermekle beraber, 

fıkıh, dil ve edebiyat, sarf ve nahiv, şiir gibi alanlardaki bilgi ve birikimini de 

mahirce kullanmış görünmektedir. Aşağıda ele alacağımız bölüm et-Taberî’nin 

sistematiğinin daha iyi kavranmasına yardımcı olacaktır:  

“ ‘Amr b. Hâris’in Ömer b. Hattâb’dan, onun da Nebî (s.a.v.)’den rivayet 

ettiği bir hadisin senedi bize göre sahîh olanın zikri:  

 =لسلمي اد بن يحيى حدثني خال: قي لدورابن ال اق =لمكي ابي مسرة ابن او هيمابراحمد بن احدثني 

لد ، عن عمرو ابي خاعيل بن اسمالثوري ، عن ان اعن سفي= د بن يحيى خال احدثن: بي مسرة ان بال اوق

لابن حريث ، عن عمر ، ق  : / Rasûlullâh (s.a.v.) dedi: Sizden birinin karnını irin ile 

doldurması, kendisi için şiirle doldurmasından daha hayırlıdır. Bu haberdeki 

illetler hakkında söz: Bize göre bu senedi sahîh bir haberdir; onu zayıf kabul 

etmek için bir sebep ve bir illet yoktur. Diğerlerinin görüşüne göre iki illet 

nedeniyle sahîh olmayabilir. Birincisi: Onu bir cemaat/topluluk İsmail b. Ebî 

Hâlid’den rivayet etmiş, fakat Nebî’ye (s.a.v.) ref‘ etmemiş, aksine onu Ömer’e 

vakfederek Ömer’in sözü olarak zikretmişlerdir. Diğeri: ‘Amr b. Hâris’in Ömer b. 

Hattâb’dan, onun da Nebî’den (s.a.v.) rivayet ettiği bu haberin bu vecih dışında 

mahreci bilinmiyor. Haber, tek kaldığı zaman münferid sayılır, dolayısıyla onlara 

göre bunun araştırılması gerekir.” 197 

et-Taberî bunları söyledikten sonra haberin merfu‘ değil mevkûf olarak 

rivayet edildiğini gösteren (birinci illet) haberi verir. Ardından da ikinci illete 

cevap olmak üzere, Rasûlullâh’ın ashabından Ömer’in bu rivayetine muvafakat 

                                                 
194 et-Taberî, Musnedu Ömer, I. 138–139 (Ş). 
195 et-Taberî, Tehzîb, I. 438; Musnedu İbn Abbâs, I. 315 (Ş). 
196 et-Taberî, Musnedu Ali, s. 38 (Ş). 
197 Burada vereceğimiz bölüm ara başlıklar da dikkate alınarak şematize edilmeye çalışılmıştır. 

Bkz.: et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 1 - 48; Musnedu Ömer, II. 616 - 691 (Ş). 
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edenlerin senedi kendisine göre sahîh olanlarını, değerlendirmeyi de toplu olarak 

yapacağını söyleyerek sıralamaya geçer.  

“Rasûlullâh’ın ashabından Ömer’in bu rivayetine muvafakat edenlerin 

zikri” diyerek haberleri verdikten sonra, “bu haberin mânası üzerine söz” diyerek 

fıkhî değerlendirme, ihtilâflar, hadisin kapsam ve kastı hakkındaki farklılıkları 

yine hadislerle delillendirerek sunmaya geçer. “ خرونال ال بعضهم ، قاق ” gibi 

ifadelerle görüşleri ve delillerini aktarır.  

Kullandığı bazı ara başlıklarla, “Bizim zikrettiğimiz haberlere muarız olduğu 

iddia edilen haberlerin zikri”, “Selefden şiir söylemenin ve aktarmanın nehyine 

ilişkin görüşlerin zikri” diyerek başka başka rivayetleri vermeye devam eder. 

Kendi görüş ve tercihini açıklarken de yine uzun tartışmalar yapar, görüşünü 

destekleyen yeni rivayetleri aktarır, şiir söyleyen sahabî ve tabiûndan nakillerde 

bulunur. Bu rivayet aktarımları asıl hadisin metniyle uzaktan da olsa ilgi 

kurulabilecek pek çok rivayeti kapsar. Bu bölümde kullanılan rivayet sayısının, 

bir asıl hadise karşılık tam doksan üç olması, sözümüzün abartıdan uzak 

olduğunun delilidir. et-Taberî, naklettiği rivayetlerdeki garîb kelimelerin 

açıklamasını yaparak bölümü sonlandırır.  

Tehzîb’deki asıl hadis bölümleri, az önce ortaya koymaya çalıştığımız üzere 

genel olarak belli bir işlenişe sahiptir. Ancak hadislerin muhtevası, fıkıh içerip 

içermemesi, sahabeyi öven veya bir konuda yalnızca haber veren hadisler 

bağlamında farklı bir anlatıma da rastlanmaktadır:  

a. Bazı asıl hadisler yalnızca rivayet edilir; herhangi bir illet belirtilmediği 

gibi açıklama ve değerlendirme de yapılmaz.198 Muhtemelen müellife göre bu 

hadis hem gayet açık, hem de Kur’ân’ın beyanına bire bir uygundur. 

b. Bazı asıl hadisler rivayet edilir; illetler hakkında bir önceki hadisin 

illetleriyle aynı olduğu belirtilerek konu tamamlanır. Sadakanın günahları 

temizlediğine ve Hz. Peygamberin sevdiği duaya ilişkin haberlerin verilişi 

                                                 
198 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 225; Musnedu Ömer, II. 962 (Ş). 
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böyledir. 199 Hz. Ali’nin faziletinden söz eden hadislerin bir kısmı da 

açıklamaların daha öncekilerde yapıldığı, illetlerin benzer olduğu ve tekrarın hoş 

olmadığına dikkat çekilerek verilmiştir.200  

c. Bazı asıl hadisler rivayet edilir ve illetler sıralanır. Ancak konuyla ilgili 

açıklamalar tekrar olacağı gerekçesiyle yapılmaz, atıfla yetinilir. Çalışıp 

kazanmanın istemekten daha hayırlı olacağına ilişkin verilen bir asıl hadisin 

illetini verdikten sonra et-Taberî şöyle söyler: “Bu konuda Rasûlullâh’ın ashâbı 

yoluyla gelip ez-Zubeyr’e muvafakat eden haberleri daha önce zikretmiş, mâna ve 

fıkhını açıklamıştık. Tekrarını hoş görmüyoruz.”201 Yine Taif muhasarası ve Hz. 

Ali’nin fazileti hakkındaki asıl hadisi ve illetlerini naklettikten sonra şöyle der: “ 

Bu haberin bir benzeri daha önce geçmişti. Bu konuda tekrarı hoş 

görmüyoruz.”202  

d. Bazı asıl hadisler rivayet edilir ve illetler sıralanarak, bunlara ilişkin diğer 

rivayetlerde yapıldığı gibi ne bir delillendirme, ne de bir değerlendirmeye gidilir. 

Hicâbe göreviyle ilgili hadis bu şekilde verilmiştir.203  

e. Bazı asıl hadisler rivayet edilir; illetler sıralanarak illette ilişkin delil 

olabilecek haber ya da haberler verilir, değerlendirme yönüne gidilmez. Ayvanın 

faydası, ölüm anında kelime-i tevhidi söyleme hakkındaki hadislerde olduğu 

gibi.204  

f. et-Taberî bazen de yalnızca hadisi verip illet, delil ve değerlendirmeleri 

telif ettiği başka bir kitabında yaptığını söyleyerek, tekrar olmaması için, oraya 

başvurulmasını önerir. Kıraat farklılıkları hakkında rivayet ettiği üç asıl haberin 

ardından şöyle söyler: “Bu, mânasını beyan ettiğimiz, Ömer’in Rasûlullâh 

(s.a.v.)’den rivayet ettiği, tarîklarını ve muvafakatlarını zikrettiğimiz bir haberdir. 

                                                 
199 et-Taberî, Tehzîb, I. 186, 176; Musnedu Ali, s. 235, 222 (Ş). 
200 et-Taberî, Tehzîb, I. 140 – 141; Musnedu Ali, s. 167 – 168 (Ş). 
201 et-Taberî, Musnedu ez-Zubeyr b. ‘Avvâm, s. 523–524. Bkz.: et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’l-

evvel, s. 27 – 30, 33 – 43; Musnedu Ömer, I. 37– 41, 50 – 66. 
202 et-Taberî, Musnedu Abdurrahman b. ‘Avf, s.159 – 161. Bkz. et-Taberî, Tehzîb, I. 54–58; 

Musnedu Ali, s. 60 – 64 (Ş). 
203 et-Taberî, Tehzîb, I. 185; Musnedu Ali, s. 233 – 234 (Ş). Mahmud Muhammed Şâkir, 

dipnotunda Ebû Cafer’in bu ihtisarının faydasız bir ihtisar olduğunu söyler. Bkz.: Aynı yer.  
204 et-Taberî, Musnedu Talha b. ‘Ubeydullâh, s. 358 – 366.  
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Mâna üzerindeki ihtilâfları ve bu konuda bizim görüşümüze muhalefet edenlerin 

sözlerinin yanlışlığının sebeplerini Câmi‘u’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân 

isimli kitabımızda ayrıntılı olarak inceleyerek beyan ettik. Bunları tekrarlayarak 

(bu) kitabı uzatmayı hoş görmüyoruz. Bu konuyu bilmek isteyenler ona 

başvururlarsa, Allah’ın izniyle, aydınlatıcı bilgiyi orada bulurlar.”205  

g. et-Taberî, Hz. Ömer’in halefini belirlemek üzere altı kişiyi tayini ile ilgili 

iki rivayeti, bu haberin illetleri hakkında söz başlığını atmasına rağmen hiçbir illet 

belirtmeden, yalnızca “Bize göre bu, kendisini zayıf kılacak bir sebep ve illetin 

olmadığı senedi sahîh bir haberdir; ‘Amr b. Meymûn’un Ömer’den yaptığı bu 

rivayet konusunda ona, birden fazla kişi muvafakat da etmiştir.” diyerek 

nakletmiştir. Bu hadisler, tespitimize göre, kitapta bu özelliğe sahip tek 

haberdirler. Yani haklarında ileri sürülebilecek her hangi bir illet 

bulunmamaktadır. Bölüm, muvafakat haberleri, fıkhu’l-hadîs ve garîbu’l-hadîs ile 

tamamlanmıştır.206  

1.4. et-Taberî’nin Tehzîb’indeki Üslûbu 

et-Taberî’nin Tehzîb’indeki üslûbu ve anlatım özellikleri şüphesiz dil ve 

edebiyat, şiir ve mantık alanlarındaki müktesebatıyla doğrudan ilişkilidir. O, Arap 

dilini ve edebiyatını bütün alt dallarıyla beraber en ileri düzeyde tahsil ettiği gibi, 

gerek Câhiliye şairlerinin şiirlerini gerekse Müslüman şairlerin şiirlerini 

ezberlemiş, eserlerini telif ederken bunlardan şevâhid olarak istifade etmekten de 

geri kalmamıştır.  

Eser dil açısından dikkatlice incelenecek olursa, et-Taberî’nin, oldukça 

uzun, devrik cümleler kurduğu ve genel olarak mütecanis bir üslûbu sürdürdüğü 

görünmektedir. Dil, Arap olmayanlar bir kenara, Arap olanlar için dahi ağır, 

anlamayı zorlaştıran hususiyete sahip olmakla beraber, üslûbun akıcılığı, yoğun 

şekilde karşılıklı tartışma ve derin bir cedel dilinin kullanılmış olması sebebiyle 

dikkati uyanık kılıcı ve sürükleyicidir. Eser bu yönüyle eş-Şâfiî’nin er-Risâle 
                                                 
205 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 105 – 106; Musnedu Ömer, II. 776 – 778 (Ş). Ayrıca 

Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l- Kur’ân, thk. Ahmed Abdurrezzâk el-Bekrî, 
Muhammed Âdil Muhammed, Muhammed Abdullâtîf Halef, Mahmud Mursî Abdulhamîd, 
Dâru’s-Selâm, Kahire 2005, I. 60 – 86. 

206 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 198 – 210; Musnedu Ömer, II. 922 – 938 (Ş). 



 87

isimli eserini çağrıştırmaktadır. Sanki et-Taberî, Tehzîb’inde yıllarca mezhebi 

üzere fetva verdiği imamını bu üslûb ile takibe devam etmektedir. Cedel dilini “ و

ئل ـ قيلاق ال لنان قا ” tarzında soru cevap üslûbu ile icra eden et-Taberî’nin, namazda 

sütre kullanma konusundaki hadisleri ve fıkhını değerlendirdiği bölümden kısacık 

bir örnek, çok sık rastladığımız bu üslubu kavramamıza yardımcı olacaktır: 

“Biri derse: Mânaları farklı olmasına rağmen bütün bunların (hadislerin) 

sahîh olması nasıl câizdir? Denilir ki: Elhamdulillâh, bunlarda birinin mânasının 

diğerini ifsad edeceği her hangi bir mâna yoktur. Eğer derse: O halde bize bunu 

açıkla, onda yer alan mânaların sebepleri ne olabilir? Denilir ki: Nebî (s.a.v.)’in 

namaz kılana semerin tahtasını sütre olarak kullanmasını emretmesi nedb ve 

ihtiyari bir emirdir, vücûb niteliğinde değil… ” 207 

et-Taberî, hadisi anlama, fıkhını ortaya koyma ve tercihini delillendirme 

çabasını gösterirken Kur’ân âyetlerine başvurmaktan uzak durmamaktadır.208  

Bilhassa garîbu’l-hadîs başlığı altında yer alan şairler ve şiirleri, beyitler, 

Arap meselleri et-Taberî’nin önemli bir başvuru kaynağı özelliğini taşımaktadır. 

Onun eserlerinde kullandığı şiirler üzerine yapılmış müstakil doktora çalışmasının 

varlığı, bu alanda bize ne kadar büyük bir zenginliği aktardığının da delilidir.209 

Arap dilindeki kelimelerin etimolojisini derin sarf ve nahiv bilgisiyle210 

ortaya koyan et-Taberî, kelimenin uzak yakın muhtemel bütün anlamlarını 

sıralamakla kalmamakta, kullanıldığı yer bağlamında en uygun mânayı tercih 

ederek dilde her hangi bir karışıklığa meydan olmadığını göstermektedir.211  

1.5. Tehzîbu’l-Âsâr’daki Hadisler 

Tehzîbu’l-Âsâr’daki hadislerin bir değerlendirmesini yapabilmek için 

öncelikle, et-Taberî’nin eserine verdiği ismin muhtemel mânaları üzerinde durmak 

istiyoruz. Tam adıyla “Tehzîbu’l-Âsâr ve Tafsîlu’s-Sâbit ‘an Rasûlillâhi (s.a.v.) 

                                                 
207 et-Taberî, Musnedu Talha b. ‘Ubeydullâh, s. 318. 
208 et-Taberî, Musnedu ez-Zubeyr b. el-‘Avvâm, s. 548.  
209 Leylâ Tevfik Umerî, eş-Şi‘ru’l-Câhilî fî Tefsîri’t-Taberî, (Basılmamış Doktora tezi), el-

Câmi’atu’l-Urduniyye, Ammân 1988. 
210 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’l-evvel, s. 154; Musnedu Ömer, I. 273 (Ş). 
211 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’l-evvel, s. 221; Musnedu Ömer, I. 399 (Ş). 
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mine’l-Ahbâr” olan esere müellifi tarafından bu ismin verilmesi şüphesiz özel 

mâna ve maksatlara binaen olmalıdır. Yukarda, eserin telif ve tasnifi başlığı 

altında değindiğimiz üzere, isim tesadüfî veya rast gele değil, tıpkı benzerleri gibi, 

muhtevayı işaret edecek şekilde seçilmiş görünmektedir. Bu özelliğin yanı sıra 

eserin ismi, ihtiva ettiği hadislerin özellikleri konusunda da bize ipucu 

vermektedir. Buhârî tarafından telif edilen el-Câmi ‘us- Sahîh’in tam isminin “el-

Câmi‘u’l-Musnedu’s- Sahîhu’l-Muhtasar min ‘Umûri Rasûlillâhi (s.a.v.) ve 

Sunenihi ve Eyyâmih” olduğuna212 dikkat çekilerek, ittisal yönünden sahîh 

hadislere musned denildiği kanaati beyan edilmektedir.213 Bu çıkarım, bizi, et-

Taberî’nin eseri için tercih ettiği isimdeki “es-Sâbit ‘an Rasûlillah” ibaresinden 

hareketle, eserin, Rasûlullâh’dan geldiği sabit olan haberleri içerdiği iddiasına 

ulaştırmaktadır… Ancak ‘an ibaresini, harf-i cer olmanın ötesinde bir eda lafzı 

olarak kabul edecek olursak, ibarenin taşıdığı zan ve râvînin Rasûlullah’tan bizzat 

işitmiş olmama durumunu içermesi sebebiyle, 214 hadislerin muttasıl olmama 

ihtimalini de akla getirdiğini söyleyebiliriz. Bu bilgi, eserdeki hadislerin sıhhati 

konusundaki temkinli yaklaşımımız için küçük bir işaret sayılabilir. Ancak, et-

Taberî’nin kendisi için kitabında mutlak olarak koyduğu “senedin sıhhati” şartını 

dikkate aldığımızda215 onun ‘an ibaresiyle genel manada Rasûlullâh’dan (s.a.v.) 

geldiği sabit olan haberleri kasdettiğini söyleyebiliriz. 

Hadis münekkidlerinin, sahîh ya da hasen olarak isimlendirdikleri, bununla 

beraber makbûl ve ihticâca elverişli olduğunu da göstermek istedikleri hadisler 

hakkında kullandıkları farklı lâfızlara işaret eden Subhi es-Sâlih, “ceyyid”, “kavî”, 

“sâlih” gibi lâfızlar arasında “sâbit”i de zikretmektedir. Ona göre, bütün bu 

lâfızlar bir arada düşünüldüğünde, bunlar, hadisçi tarafından sadece değişik bir 

tabir söylemek için kullanılan aynı mâna ve derecedeki hadisleri niteleyici 

ibarelerdir. Yani, aralarında mâna bakımından bir fark olmayıp, sahîh ya da hasen 

olsun, makbûl hadislerin216 sıfatları olarak kullanılmaktadırlar.217 Bize göre, et-

                                                 
212 Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 317. 
213 Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 317. 
214 Uğur, Hadis Terimleri ‘an md. s. 21.  
215 et-Taberî, Tehzîb, I. 212; Musnedu Ali, s. 272 (Ş). 
216 Makbûl tabiri için bkz.: Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 208; Uğur, Hadis Terimleri, s. Âhâd ve 

makbûl maddeleri, s. 7, 206. 
217 Subhi es-Sâlih, a.g.e., s. 134 - 135. 
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Taberî’nin bu lâfzı seçmesi hem bir hadis münekkidi olması gibi özel bir yönünü 

izhar ederek haberlerden tercih ettiklerine, hem de belirtildiği üzere, eserindeki 

hadislerin kendince makbûl görüldüğüne delâlet etmektedir.  

Tehzîbu’l-Âsâr’da yer alan asıl hadisler, muhtevalarına göre şöyle 

sıralanmaktadır:218 

1.5.1. Ömer b. el-Hattâb Musnedi (birinci kısım) 

a. Dilencilik ve konuya ilişkin diğer meseleler: İki asıl hadis (Ş: 3 – 147 / 10 – 85)  

b. İsrâiloğullarından mesh olunanlar ve keler yeme konusu: Bir asıl hadis 

(Ş: 148 – 205 / 85 – 118)  

c. Namazın kısaltılması: Dört asıl hadis (Ş: 206 – 273 / 119 – 154) 

d. Çocuğa verilmesi yasak olan isimler: Bir asıl hadis (Ş: 274 – 288 / 154 – 162) 

e. Hiç iftar etmeden oruç tutmanın hükmü, aşurâ orucu ve benzeri diğer 

oruçlar: Bir asıl hadis (Ş: 289 – 403 / 162 – 223)  

f. Muvâfakât-ı Ömer: Beş asıl hadis (Ş: 404 – 437 / 224 – 238)  

g. Kabirdeki ölülerin insanları duyması, kabir ve defin şekilleri: Bir asıl hadis. 

Bu konudaki hadis, Mahmud Muhammed. Şakir baskısında Ömer Musnedi’nin 

ikinci cildinin ilk hadisi olarak yer almaktadır. (Ş: 485 – 615 / 239 – 310) 

1.5.2. Ömer b. el-Hattâb Musnedi (ikinci kısım) 

a. Şiir hakkında: Bir asıl hadis (Ş: 616 – 691 / 1 – 48)  

b. Hz. Peygamberin açlığa tahammülü, az ve basit yiyeceklerle idare etmesi: 

Bir asıl hadis (Ş: 692 – 726 / 48 – 70)  

c. Ribâ: Altı asıl hadis (Ş: 727 – 760 / 70 – 94) 

                                                 
218 İlk üç musneddeki hadislerin konuları, karşılaştırma ve düzeltmelerimizle beraber, önemli 

ölçüde Talat Sakallı’nın makalesinden alıntıdır. Bkz.: Sakallı, a.g.e., s. 361 - 363. 
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d. Teheccüd namazı: İki asıl hadis (Ş: 761 – 775 / 95 – 105) 

e. Kıraat vecihleri: Üç asıl hadis (Ş: 776 – 778 / 105 – 106)  

f. Kölenin imâmeti: Bir asıl hadis (Ş. 779 – 783 / 107 – 110)  

g. Niyet: Beş asıl hadis (Ş: 784 – 813 / 110 – 129)  

h. Kıyamete kadar yardıma mazhar olacak zümre: Bir asıl hadis (Ş: 814 – 

837 / 129 – 144)  

ı. Tavşan eti yemenin hükmü ve her aydan üç gün oruç tutmak: Bir asıl 

hadis (Ş: 838 – 869 / 144 – 164)  

i. Muhsanın recmi konusu: Bir asıl hadis (Ş: 870 – 880 / 164 – 172) 

j. Müzdelife’den ayrılış: Beş asıl hadis (Ş: 881 – 893 / 172 – 180)  

k. Namazı kısaltmada mesafe: Dört asıl hadis (Ş: 894 – 921 / 180 – 197) 

l. Halef tayini meselesi: İki asıl hadis (Ş: 922 – 938 / 197 – 210) 

m. At ve kölenin zekâtı: Bir asıl hadis (Ş: 939 – 961 / 210 – 225)  

n. Sarhoşun namazı: Bir asıl hadis (Ş: 962 – 963 / 225)  

1.5.3. Ali b. Ebî Tâlib Musnedi 

a. Uğursuzluk hadisleri: Bir asıl hadis (Ş: 3 – 44 / 3 – 39)  

b. Ticaret: Bir asıl hadis (Ş: 45 – 59 / 39 – 53)  

c. Hz. Peygamber’in borcunun ödenmesi ve zararı tazmin: Üç asıl hadis (Ş: 

60 – 69 / 54 – 62)  

d. Kâtilin yakılıp yakılmayacağı ve asılması meselesi: Bir asıl hadis (Ş: 70 – 

89 / 62 – 78) 
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e. Hz. Peygamber’in yola çıkacağı zaman yaptığı dua: Bir asıl hadis (Ş: 90 – 

103 / 78 – 89) 

f. “Ben hikmet eviyim Ali de onun kapısı” hadisi: Bir asıl hadis (Ş: 104 – 

105 / 89 – 91)  

g. Sa‘d b. Ebî Vakkâs’ın faziletine dair: Dört asıl hadis (Ş: 106 -118 / 91 – 100)  

h. “Harp hiledir” hadisi ve yalan meselesi: Bir asıl hadis (Ş: 118 – 154 / 100 – 130)  

ı. Hz. Ali ve bazı sahabîlerin faziletine dair hadisler: Toplam on bir asıl 

hadis (Ş: 155 – 206 / 131 – 165) 

i. Müşrikten hediye kabulu: İki asıl hadis (Ş: 207 – 222 / 165 – 175) 

j. Hz. Peygamberin sevdiği tesbih / dua: Bir asıl hadis (Ş: 222 / 176) 

k. Benu Tağlib hakkında: Bir asıl hadis (Ş: 223 – 232 / 176 – 185) 

l. Hicabe görevi: Bir asıl hadis (Ş: 233 – 234 / 185) 

m. Sadakanın günahları temizlemesi: Bir asıl hadis (Ş: 235 / 186) 

n. Hz. Ali ile Hz. Peygamber’in putları kırmaları: Üç asıl hadis (Ş: 236 – 

243 / 186 – 192)  

o. Muhtelif hadisler: Toplam dokuz asıl hadis (Ş: 244 – 282 / 193 – 220)  

ö. Sevgi ve kinde aşırıya kaçmama: Bir asıl hadis (Ş: 283 – 288 / 220 – 225) 

1.5.4. Abdullah b. Abbâs Musnedi 

a. Harem dâhilinde hayvan otlatmak: Bir asıl hadis (Ş: 7 – 54 / 228 – 265) 

b. Hz. Peygamber’in binekliyken Kâbe’yi tavafı ve Hacer-i Esved’i 

selâmlaması: Üç asıl hadis (Ş: 55 – 88 / 265 – 290)  

c. Hz. Peygamber’in seferde Ramazan orucunu tutmaması: Bir asıl hadis (Ş: 

89 – 162 / 291 – 336) 
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d. Hz. Peygamber’in İbn Abbâs’a te’vil ve hikmetin verilmesi için yaptığı 

duâ: Üç asıl hadis (Ş: 163 – 186 / 336 – 351)  

e. Burun üzerine secde etmek: Bir asıl hadis (Ş: 187 – 215 / 352 – 372) 

f. Hac esnasında yapılan bazı vazifelerin sırası: İki asıl hadis (Ş: 216 – 237 / 

372 – 389)  

g. Biriktirmeyip infâk etmek: İki asıl hadis (Ş: 238 – 315 / 389 – 438)  

h. Namazda kunut okumak: Bir asıl hadis (Ş: 316 – 394 / II. 1 – 47) 

ı. Duayı çoğaltmak: Bir asıl hadis (Ş: 395 / 47 – 48) 

i. Hacc suresi, 1. âyetin tefsîri: Bir asıl hadis (Ş: 396 – 407 / 48 – 55)  

j.İsrâ hadisi: Bir asıl hadis (Ş: 408 – 470 / 55 – 96)  

k. Göze sürme çekme: İki asıl hadis (Ş: 471 – 487 / 96 – 103) 

l. Kan aldırmak: İki asıl hadis (Ş: 488 – 536 / 103 – 128) 

m. Hayvan üzerinde vitir namazı kılmak: Bir asıl hadis (Ş: 537 – 549 / 128 – 135)  

n. Hayvana tecâvüz: Bir asıl hadis (Ş: 550 – 576 / 135 – 149)  

o. Büyük günah işleyen mü’minin durumu: Bir asıl hadis (Ş: II. 605 – 652 / 

150 – 177) 

ö. Mürcie ve Kaderiyye hakkında: Bir asıl hadis (Ş: 653 – 690 / 178 – 201)  

p. “ Su necis olmaz” hadisi: Altı asıl hadis (Ş: 691 – 755 / 201 – 240) 

r. Ramazan hilâli için şâhitlik: İki asıl hadis (Ş: 756 – 771 / 240 – 250) 

s. Yol ve bina yapımı hakkında: Beş asıl hadis (Ş: 772 – 797 / 250 – 267) 

ş. Ölü hayvanın derisinin hükmü: İki asıl hadis (Ş: 798 – 837 / 267 – 288)  
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1.5.5. Abdurrahman b. ‘Avf Musnedi (Başı eksik musned) 

a. Hılfu’l – Fudûl’ü övme: Asıl hadis sayısı?219 (…17–32)  

b. Namazda yanılma veya unutma: Dört asıl hadis (33 – 70) 

c. Taun hastalığı bulunan yere girmeme: Bir asıl hadis (70–102) 

d. Had uygulanan hırsıza tazminat olmaması: Bir asıl hadis (102 –119)  

e. Hz. Peygamber’in doyuncaya kadar arpa ekmeği yiyemediği: Bir asıl 

hadis (120 – 121) 

f. Allah’ın Rahmân olup rahmi yaratması: Bir asıl hadis (121–159)  

g. Taif muhasarası ve Hz. Ali’nin fazileti: Bir asıl hadis (159 – 161)  

h. Cenaze duası: İki asıl hadis (161 – 196) 

ı. Muhtelise (zimmetine mal geçiren kişiye) kat‘ (el kesme) cezasının 

olmaması: Bir asıl hadis (197- 204) 

1.5.6. Talha b. ‘Ubeydullâh Musnedi (Tam musned) 

a. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) salat ve selâm getirme: Üç asıl hadis (207 – 267)  

b. Namazda sütre kullanımı: İki asıl hadis (267 – 329)  

c. Medine hurmalarının aşılanması: Bir asıl hadis (329 – 333)  

d. Sözünü, vadini tutan kimse; Talha’nın fazileti hakkında: Bir asıl hadis 

(333 – 340)  

e. Hayvanın yüzüne dövme yaptırmanın kerahati/nehyi ve yüze vurmanın 

nehyi: Bir asıl hadis (340 -357)  

f. Ayvanın faydası üzerine: İki asıl hadis (357 – 360) 

                                                 
219 Musned’in başı eksik olduğu için asıl hadis sayısı tesbit edilememiştir.  
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g. Ölüm anında kelime-i tevhidi söylemek: Bir asıl hadis (360 – 366)  

h. Sâlih amelin fazileti: Bir asıl hadis (367- 375) 

ı. Müjdelenen emir/lider hadisi: İki asıl hadis (375 – 379) 

i. Hz. Peygamber’in (s.a.v) isim ve künyesinin herhangi bir kişide cem‘i 

meselesi: Bir asıl hadis (379 – 406)  

j. Zengine ve sağlama sadakanın helâl olmaması: Bir asıl hadis (407 – 419) 

1.5.7. ez- Zubeyr b. el-‘Avvâm Musnedi  

a. ez-Zubeyr b. el-‘Avvâm ve komşusunun davalaşması hakkında: Asıl 

hadis sayısı: Üç asıl hadis. (423 – 436) 

b. Hz. Peygamber’in hadislerinde nesh: Bir asıl hadis (437 – 441)  

c. Hasan b. Sâbit’in Hz. Peygamber’e (s.a.v) şiirini arzı: Bir asıl hadis (442 – 450) 

d. Ağaran saçın boyanması / Yahudilere benzememe: Bir asıl hadis (451 – 523)  

e. Çalışıp kazanmanın istemekten daha hayırlı olduğu: Bir asıl hadis (523 – 524) 

f. Bedir ganimetinin taksimi: Bir asıl hadis (524 – 544) 

g. Hz. Peygamber’in (s.a.v) bir Yahudi’nin sözünü rivayeti: Bir asıl hadis 

(544 – 547)  

h. Hz. Peygamber’in (s.a.v) bir kılıcı teslim edeceği şahsı seçmesi: Bir asıl 

hadis (548 – 568) 

ı. Uyarıcı olarak Hz. Peygamber (s.a.v) ve bir hutbesi: Bir asıl hadis (568 – 572)  

Buraya kadar çeşitli açılardan incelemeye çalıştığımız Tehzîbu’l-Âsâr et-

Taberî’nin hadisçiliğini bütün boyutlarıyla ortaya koymayı hedeflediği bir eser 

görünümündedir. Kendine özgü sistematiği ve üslubu, hadislerin anlaşılması ve 

illetlerin tespiti, en önemlisi de pek çok hadisin bir araya toplandığı bir hadis ve 

fıkıh ansiklopedisi olma niteliğiyle temayüz etmiştir. Dolayısıyla esere atıfta 



 95

bulunan pek çok âlim ve müellifin de belirttiği gibi eser, hadis alanında özel bir 

yere ve değere sahiptir.  

2. ET-TABERÎ’NİN HADİS İLMİNDEKİ YERİ VE HADİS ANLAYIŞI 

et-Taberî’nin yaşadığı Hicrî üçüncü asır220 her ne kadar muhtelif ilimler 

açısından oldukça verimli bir dönem olarak kabul edilse de, Hadis Usûlü’ne 

ilişkin eserler bakımından henüz bir olgunlaşma söz konusu değildi. Hadislerin 

telif ve tasnifi çalışmaları –rivâyetu’l-hadîs ilmi- pek çok âlim tarafından 

gerçekleştirilirken, usûle ilişkin çalışmalar –dirâyetu’l-hadîs-,221 hadis 

musannefatı içerisinde oluşmuş bir takım geleneği de esas alarak, her âlime has 

hususiyetlerle birlikte sürdürülmekteydi.222 Bu ilmin en esaslı konusu olma 

bağlamında isnad sisteminin Hz. Peygamber’den (s.a.v.) sonra Hicrî ikinci asır 

başlarında yavaş yavaş ortaya çıktığı genel kabulüyle birlikte,223 bazılarınca, 

usûlu’l-hadîse ilişkin ilk eser olarak da eş-Şâfiî’nin er-Risâle’si 

zikredilmektedir.224 Muhaddislerce, hadis rivayeti, rivayet şartları, çeşitleri, 

râvîlerin durumu, merviyyatın sınıfları gibi konuları muhtevî bu alandaki ilk 

eserin Hicrî dördüncü asırda tedvîn edildiği benimsenmiştir. Bu eser er-

Râmehurmızî’ye (ö. 360 h.) ait olup el-Muhaddisu’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâ‘î 

ismini taşımaktadır.225  

Görüldüğü üzere hadis usûlüyle ilgili müstakil çalışmaların geç döneme ait 

oluşu ve müelliflerin eserlerindeki usûl / şartlarının ağırlıklı olarak daha sonraki 

                                                 
220 et-Taberî’nin vefat tarihi bazılarınca, bir sehv neticesi olsa gerek, 321 olarak verilirken, Tehzîb 

hicrî dördüncü asır hadis edebiyatı başlığı altında tanıtılmaktadır. Bkz.: Uğur, Hadis İlimleri 
Edebiyatı, s. 27.  

221 Canan, a.g.e., s. 403. 
222 Kırbaşoğlu, hadis usûlünün oluşum süreci konusunu işlerken, genel kabullerin dışında farklı bir 

yaklaşımla, meşhur müelliflerin bile hadis eserlerini telif ederken hadis kabulünde belirli ve 
tutarlı her hangi bir şart gözetmedikleri, üstelik tanım çalışmalarının da oldukça geç bir 
dönemde gerçekleştiği görüşünü delilleriyle tesbite çalışmaktadır. Geniş bilgi için bkz.: 
Kırbaşoğlu, Hadis Metodolojisi, s. 22 vd. 

223 Kırbaşoğlu, Hadis Metodolojisi, s. 22.  
224 İbrahim Canan, Hadis Usûlü ve Tarihi, Akçağ Bas. Yay. Paz., Ank. 1998, s. 406. Kırbaşoğlu, 

er-Risâle’nin ne ilk fıkıh usûlü ne de ilk hadis usûlü eseri olduğunu söyleyerek bu konudaki 
kabulleri reddetmektedir. Bkz.: M Hayri Kırbaşoğlu, İslami İlimlerde Şâfiî’nin Rolü Üzerine, 
İslamiyat, c.II- sayı:1, s. 15 – 33. 

225 Talât Koçyiğit, Hadîs Usûlü, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ank. 2006, Önsöz XII; Canan, a.g.e., 
s. 406. Kırbaşoğlu, Hadis Metodolojisi’nde onun, bize ulaşan ilk eser olduğunu belirtmektedir. 
Bkz.: s. 26. 
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çalışmalarla tesbit ediliyor olmasından hareketle biz de et-Taberî’nin hadis 

usûlüne ilişkin bazı konulardaki ilke ve yaklaşımlarını, muhteva olarak oldukça 

geniş ve kapsamlı hadis eseri Tehzîb’inden hareketle belirlemeye çalışacağız.  

2.1. Hadis – Haber – Eser / Sünnet 

Şüphe yok ki bir müellifin eserlerinde kullandığı bazı sözcük ya da ifadeler, 

o müellifin düşünce dünyasını, yaklaşımlarını, ilmî derinlik ve yetkinliğini ortaya 

koymada en önemli verilerdendir. Hadis Usûlü kaynaklarımızda kavramsal 

çerçeveyi tesbit ve kavram terminolojisini oluşturma bağlamında öncelikle ele 

alınan terimler hadis, haber, eser olmakla beraber hadis ve sünnet öncelikli olarak 

kapsam ilişkisi bağlamında peş peşe tanımlanmakta, terimleşme süreçleri izaha 

çalışılmaktadır. Bu noktadan hareketle söz konusu terimlerin Tehzîb’de 

kullanılışları ve onlara yüklenen anlamları ortaya koymaya çalışacağız. Bunu 

yaparken lûgavî bir yaklaşımdan ziyade terimlerin tarihî süreçlerine kısa atıflarda 

bulunmayı, çalışmamız açısından daha uygun buluyoruz. Ayrıca başlıkta da 

dikkati çektiği üzere, sünnet kavramını sadece bir terim olmanın ötesinde et-

Taberî’nin fakîh bir muhaddis olmasından kaynaklanan yönü itibariyle daha 

ayrıntılı bir değerlendirmeye tâbi tutmaya çalışacağız.  

2.1.1. Hadis 

Hadis,226 “tahdîs’ mastarından bir isimdir, haber vermek mânasınadır; 

sonraları Rasûlullâh’a (s.a.v.) nisbet edilen bir söze veya fiile yahut bir takrîre 

hadîs denmiştir”227 şeklinde tarif edilirken bazı kaynaklarca daha Hz. Peygamber 

devrinde, ona isnad edilen bir hadis metni içinde geçtiği hâliyle,228 sanki bir 

terimmiş gibi kabul görmüştür.229 Ancak bu görüş, kelimelerdeki farklılaşma ve 

                                                 
226 Hadis ve diğer kelimelerin ayrıntılı lûgavî açıklamaları için hemen bütün hadis ve usûl 

kitaplarına bakılabileceği gibi, ayrıca bkz.: Subhî es-Sâlih, a.g.e., s. 1 – 8; Koçyiğit, Hadis 
Usûlü, s. 1 -13; Ali Osman Koçkuzu, Rivayet İlimlerinde Haber-i Vâhitlerin İtikât ve Teşri 
Yönlerinden Değeri, D.İ.B. Yay., Ank. 1988, s. 19 – 21; İsmail Hakkı Ünal, Hadis, M.E.B. 
Devlet Kitapları, İst. 2005, s. 16 – 23; Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, s. 29 – 31. 

227 Ebu’l-Beka’ el-Huseynî el-Kefevî el-Hanefî, Külliyyâtu Ebi’l-Beka’, Matbaatu’l - ‘Âmîra, İst. 
1287, s. 271. 

228 Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, Çağrı Yay., İst. 1992, I. 33.  
229es-Sâlih, a.g.e., s. 3. Bu iddia her hangi bir tenkide tâbi tutulmadan kabul görmüş 

görünmektedir. Bkz.: Koçyiğit, Hadis Usûlü, s. 11; Canan, a.g.e., s. 417; Özafşar, Hadisi 
Yeniden Düşünmek, s. 30. Bununla beraber bir nüansa sahip olarak ve söz anlamına istinaden 
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gelişimi dikkate alanlarca tenkide uğramış; hadis metnindeki kullanımın henüz 

terim hüviyeti kazanmamış bir kelime olarak sözlük anlamıyla 

değerlendirilmesinin daha uygun olduğu belirtilmiştir.230 Zamanla gelişen 

anlamıyla hadis lafzı, Hz. Peygamber’in sözleri için kullanılır olsa da kelime, 

İslâm âlimlerince, delâlet ettiği mâna itibariyle bazı farklılıklar gözetilerek 

kullanılır olmuştur. Buna göre hadis, bazılarınca, sünnetin müradifi olarak Hz. 

Peygamber’in söz, fiil ve takrîrlerini ifade için kullanılırken, bazılarınca da sadece 

Hz. Peygamber’den değil, sahabe ve tâbiûndan nakledilen mevkûf ve maktu‘ 

haberler için de kullanılır olmuştur.231  

2.1.2. Haber 

Çoğulu “ahbâr” şeklinde gelen, her hangi bir olay, nesne veya konuya dair 

elde edilen bilgi olarak tarif edilen haber kelimesi232 ıstılâhî anlamıyla, 

bazılarınca, hadisle aralarında umum – husus ilişkisi kurularak hadisten daha 

kapsamlı kabul edilmiştir. Bu durum, her hadis haber, fakat her haber hadis 

değildir233 şeklinde formüle edilerek birbirlerinden farkları izaha çalışılmıştır. Bu 

tanımlamada hadis, yalnızca Hz. Peygamber’e ait söz, fiil ve takrîrlerin rivayeti 

olarak kabul görmektedir. Haber, Hz. Peygamber’le beraber sonraki iki neslin, 

hatta daha sonrakilerin rivayetleri de dâhil olarak nakledilen bütün bir 

malzemenin adıdır. Bazılarınca haber ile hadisin arası iyice ayrılarak Hz. 

Peygamber’den nakledilenler hadis, sahabe ve tâbiûndan nakledilenler ise haber 

diye isimlendirilmiştir.234 Bu farklı yaklaşımlarla beraber Hadis ilminde haber, 

hadisin müradifi olarak kullanılmış ve haber denildiğinde hadis anlaşılmıştır.235 

                                                                                                                                      
“Peygamber’in kendi sözü için ‘hadis’ kelimesini kullandığına ilişkin olarak da bkz.: Mehmet 
Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, T.D.V. Yay. 
Ank., 1997,s.230.  

230 Ünal, Hadis, s. 22 – 23.  
231 Koçyiğit, Hadis Istılahları, Hadis md., s. 121; Sünnet md., s. 401.  
232 Uğur, Hadis Terimleri, Haber md., s. 106. 
233 Subhi es- Sâlih, a.g.e., s. 7  
234 Uğur, Hadis Terimleri, Haber md., s. 106 – 107. 
235 Subhi es-Sâlih, a.g.e., s. 7; Koçyiğit, Hadis Istılahları, Haber md., s. 118; Koçkuzu, a.g.e., s. 25. 
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2.1.3. Eser 

Çoğulu “âsâr” ve “âsûr” şeklinde gelen ve bir sözü nakletmek anlamında 

kullanılan eser kelimesi, ıstılâhî olarak haber mânasında kullanılmaktadır. Eser, 

“Sahabeden rivayet edilenlere eser denildiği gibi, Rasûlullâh’ın (s.a.v.) sözlerine 

ıtlakı da câizdir” şeklinde de tanımlanmaktadır.236 Bazı hadis âlimlerine göre 

haber ve hadis eş anlamlı kabul edildiği için eser, aynı zamanda, hadis 

anlamındadır. Eser ile haber arasında bazı farklar görülmekle beraber, genel kabul 

bu kavramların birbirinin müradifi olduğu yönündedir.237 Tahâvî’nin (ö. 321 h.) 

Muşkilu’l-Âsâr ve Şerhu Me‘âni’l-Âsâr’ında olduğu gibi bazı âlimlerin 

kitaplarına vermiş oldukları isimlerden de anlaşılacağı üzere eser, hadis anlamında 

kullanılmış görünmektedir.238  

Gerek et-Taberî’nin (ö. 310 h.) gerekse Tahâvî’nin (ö. 321 h.) kitaplarının 

isimleri konumuz açısından ipuçları taşımaktadır. Zira bu kullanımlar söz konusu 

kavramların ıstılâh anlamlarıyla yerleşmiş olduklarını gösterdiği gibi, özellikle 

eserlerin hem merfu‘, hem mevkûf hem de maktu‘ rivayetleri muhtevî 

muhtevaları dikkate alındığında, en geniş anlamlarıyla birbirlerinin yerine 

kullanıla geldiğinin de işaretini vermektedir.239  

et-Taberî kitabına, tam adıyla Tehzîbu’l-Âsâr ve Tafsîlu’s- Sâbit ‘an 

Rasûli’l-lâh (s.a.v.) mine’l-Ahbâr ismini vererek sanki naklettiği rivayetler için 

hadis, haber ve eser farkı gözetmeksizin bütün muhtevaları kapsayacak şekilde bir 

kavramlaştırmadan yana olduğunu göstermeye çalışmıştır. O, kitabının isminde 

olduğu gibi muhtevada da, rivayetleri verirken asıl hadisleri takdim sadedinde söz 

konusu kavramları bir arada kullanmaktan çekinmemiştir.  

Asıl hadislerin başlıkları bazen “ لك ، عن عمر ، عن انس بن ماخر من حديث اذآر خبر 

هللا عليه وسلمالنبي صلى ا ”240 ifadesiyle geçtiği gibi, bazen “ سنده من حديث  اصح عندن اذآر م

                                                 
236 Ebu’l-Beka’, a.g.e., s. 271. 
237 Subhi es-Sâlih, a.g.e., s. 7 – 8; Koçyiğit, Hadis Istılahları, Eser md., s. 101 - 102; Koçkuzu, 

a.g.e., s. 25; Uğur, Hadis Terimleri, Eser md., s. 83; Canan, a.g.e., s. 421.  
238 Haldûn Ahdeb, Esbâbu İhtilâfi’l-Muhaddisîn, ed-Dâru’s-Suûdiyye, Suud 1985, 2. bsk., I. 23.  
239 Ahdeb, a.g.e., I. 23;Tânevî, Mukaddimetu İlâi’s-Sunen, I. 19, (Özafşar, Hadisi Yeniden 

Düşünmek, s. 31’den naklen.) 
240 et-Taberî, Musnedu Ömer, II. 485 (Ş). 
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هللا عليه وسلمالنبي صلى اب ، عن الخطاعمرو بن حريث ، عن عمر بن  ”241 ifadesiyle de yer 

alabilmiştir. Yine “ حديثلا القول في علل هذا ” başlığından sonra “ اخبر عندن اوهذ  ...”242 

şeklinde devam edilmiş; bazen “ حديثلا القول في علل هذا ” yerine “ لخبرا القول في علل هذا ” 

kullanılmış;243 bazen de “ هللا اهللا صلى الخبر عن رسول ا اية هذافق عمر في رواية عمن والرواذآر 

 başlığında olduğu gibi “Rasûlullâh’dan bu haberin rivayeti 244”عليه وسلم

konusunda Ömer’e muvafakat edenlerin rivayetlerinin zikri” denilerek yine haber 

hadisle müradif olarak kullanılmıştır. 

Yine o, bir konu ile ilgili olarak merfû‘, mevkûf ve maktû‘ haberleri peş 

peşe aynı kavram altında sıralayarak kullanım ortaklığını da göstermiştir. 

Tehzîb’in genel muhtevası itibariyle bu hususiyeti haiz olması sebebiyle, biz 

burada yalnızca bir misâl vererek örnekleme ihtiyacını gidermeye çalışacağız. O, 

Müslümanların ve kâfirlerin kabirlerinin durumu hakkındaki rivayetleri verirken 

“ به وغيرهماصحاعة من ار عن جماخباوبنحو ذلك رويت   " ara başlığından sonra Hz. 

Peygamber’den (s.a.v.),245 sahabeden246 ve tâbiûndan247 rivayet edilen haberleri 

ard arda sunmuştur.  

2.2. Sünnet kavramı hakkında bazı yaklaşımlar ve et-Taberî’nin 
Sünnet tanımı 

Şüphesiz Sünnet kavramının anlamı, kavramsal farklılığı ve gelişim seyri 

hakkında yapılmış çok değerli çalışmalar söz konusudur. Biz burada bütün bu 

çalışmalardaki bilgilerden istifade ile Sünnet’in tanımı, muhtevası üzerinde 

durduktan sonra et-Taberî’nin tanım ve yaklaşımını tesbite çalışacağız. Bunu 

yaparken onun, Sünnet kavramının Peygamberî rolü öne çıkaran anlamı 

kazanmasındaki öncülüğüne değinecek ve teklifî hükümler açısından Hz. 

Peygamber’in söz ve fiillerinin fıkhen ifade ettiği değere değinerek konuyu 

sonuçlandırmaya çalışacağız.  

                                                 
241 et-Taberî, Musnedu Ömer, II. 616 (Ş). 
242 et-Taberî, Musnedu Ömer, II. 486 (Ş). 
243 et-Taberî, Musnedu Ömer, II. 617 (Ş). 
244 et-Taberî, Musnedu Ömer, II. 487 (Ş). 
245 et-Taberî, Musnedu Ömer, II. 530 – 532 (Ş). 
246 et-Taberî, Musnedu Ömer, II. 532 – 535 (Ş). 
247 et-Taberî, Musnedu Ömer, II. 536 – 537 (Ş). 
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Başta Hadis Usûlü ya da Istılâhlara ilişkin Hadis kitapları olmak üzere, bir 

şekilde “Sünnet” kavramıyla ilgili çalışmalarda Sünnet, birbirine benzer tanım ve 

açıklamalara sahip olarak ve (s-n-n-) kök fiili ya da masdarının çeşitli türevlerini 

kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır:“Şekil vermek; dökmek-akıtmak, sîret-

gidişat; yemek-otlamak; yüz-vech; diş, yaş; mızrak ucu; huy, yol, âdet; tahdit 

etme, sınır getirme, kural koyma, belli bir düzene sokma.” Yine Sünnet lûgavî 

olarak “iyi ya da kötü olsun tarîk / yol, sîre mustemirre / devamlı gidiş; iyi veya 

kötü bir yol tutmak” 248 olarak açıklanırken, bu anlamlarıyla kelimenin Kur’ân’da 

ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadislerinde yer aldığı,249 davranışlarla ilgili olarak 

orijinallik (yeni ya da ilk olma), süreklilik ve düzenlilik (akıp giden, süre giden, 

sürekli yapma), nötrlük ya da olumluluk ve doğruluğun (belli bir standarda sahip 

olma)250 yanı sıra şuurluluk, örneklik, mutedillik ve kuralsallık gibi karakterlere 

sahip olduğu da ifade edilmektedir.251 

Sünnet kelimesinin lûgavî olarak geçirdiği süreç ve kavramlaşması meselesi 

gerek usûlcüler gerek dilciler ve gerekse müfessirler dikkate alınarak belirlenmeye 

çalışılmıştır. Hammâdî Zueyb dilciler, usûl âlimleri ve müfessirlerin 

yaklaşımlarına değinerek, Sünnetin lûgavî anlamını belirleme konusunda Hicrî V. 

asra kadar Fıkıh Usûlü literatüründe beş yaklaşımın göze çarptığını belirtir ve bu 

yaklaşımları şöyle sıralar:252 

a. Kâdî Abdulcebbâr (ö. 415 / 1025)253: (Mutezilî) Devamlılık. 

b. İbn Hazm (ö. 456 / 1064)254: (Zâhirî) Bir şeyin dış yüzü. 

                                                 
248 Sünnet kelimesinin kökü ve anlamı ve kulanım şekilleri hakkında geniş bilgi için bkz.: 

Koçkuzu, a.g.e., s. 21 – 24; Ömer Özsoy, Sünnetullâh, Fecr Yay., Ank. 1994, s. 47 – 53; M. 
Hayri Kırbaşoğlı, İslâm Düşüncesinde Sünnet, Ankara Okulu Yay., Ank. 2002, 6. bsk., s. 55 – 
57; Görmez, a.g.e., s. 219 – 224; Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, s. 41 – 44, 48 – 58; 
Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ank. 2007, 4. bsk., s. 
14 - 43.  

249 Cemaluddin Ebu’l-Fadl İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, (s-n-n md.), Dâru Beyrut, Beyrut 1956, 
XII. 220 – 229; Uğur, Hadis Terimleri, Sünnet md., s. 367; Canan, a.g.e., s. 417.  

250 Özsoy, a.g.e., s. 50 – 53; Görmez, a.g.e., s. 222 – 224. 
251 Görmez, s. 222 – 224. 
252 Hammâdî Zueyb, a.g.e., s. 22 – 29.  
253 Basra Mutezile’sinin ünlü kelâmcısı ve Şafiî fakîhidir. Hakkında bilgi için bkz.: Metin 

Yurdagür-İlyas Çelebi-Tahsin Görgün-Mustafa Sinanoğlu, Kâdî Abdülcebbâr md., DİA., İst. 
2001, XXIV. 103 – 113.  
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c. el-Cuveynî (ö. 478 / 1085)255: (Şâfiî) Yol. 

d. el-Kelvezânî (ö. 510 / 1116)256: (Hanbelî) Uyulması, takip edilmesi 

gereken yol. 

e. el-Pezdevî (ö. 493 / 1100)257: (Hanefî) Süreklilik ve yol anlamlarının 

birleştirilmesi. 

Hammâdî Zueyb, sıraladığı bu yaklaşımların ardından Sünnî düşünce 

sahiplerinin Sünnete “ ريةالمعيا  / ölçü ve model” anlamını yüklediklerine dikkat 

çeker. O, bu anlamın yerleşmesinde Sünnete “izlenen örnek ve kendisine uyulan 

model / imam” anlamını veren et-Taberî’nin öncü rolü üstlendiği tesbitinde 

bulunur. Zira ona göre et-Taberî, bütün gayret ve çabasını İslâm ümmetinin 

birliğini sağlamaya adamıştı. Bu amaçla tek bir yorum (ortodoksi) üzerinde 

ilerlemek gerektiğini düşünüyordu. Dolayısıyla bu düşüncesi onu, “Sünnet”in 

çeşitli anlamlarından kendi ideolojik tercihine en uygun olanını, yani “ ريةالمعيا  / 

ölçü ve model” anlamını seçmeye yöneltti. Bu suretle o, bütün Müslümanların tek 

bir modeli takip etmesini sağlamayı amaçlamıştır ki, bu tek modelin de “Ehl-i 

Sünnet’in yolu” olduğunda kuşku yoktur.258 

Bu durum Sünnetin “olumluluk” karakterini kazanmasıyla da yakından ilgili 

görülmektedir. et-Taberî’nin, Sünnete “izlenen örnek ve kendisine uyulan model / 

imam” anlamını vererek kavramın delâletinde bulunmayan “ ريةالمعيا  / ölçü ve 

model” mânasını kazanması yolunu açtığı ve bunun, İslâmî vicdanda, Kur’ân’daki 

“Sünnetullâh” tabirinin tefsirinin muktezasına da uygun bulunarak kabul gördüğü 

tesbiti yapılmıştır. Buna göre Sünnet, artık “ ليةالمثارية المعيا لسنةا  / Sünnet, ölçü, örnek 

                                                                                                                                      
254 Zâhirî mezhebinin en büyük temsilcisi, usulcü, fakîh, muhaddis, tarihçi, edip ve şâirdir. 

Hakkında bilgi için bkz.: H. Yunus Apaydın, İbn Hazm md., DİA., İst. 1999, XX. 39 -52. 
255 Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakîhidir. Hakkında bilgi için bkz.: Abdülazîm ed-Dîb, Cüveynî md., 

DİA., İst. 1993, VIII. 141 – 144. 
256 Hanbelî fakîhidir. Hakkında bilgi için bkz.: Ahmed Özel,Kelvezânî md., DİA., İst. 2002, XXV. 

217 – 218. 
257 Mâtürîdî kelâmcısı ve Hanefî fakîhidir. Hakkında bilgi için bkz.: Muhammed Aruçi, Pezdevî 

md., DİA., İst. 2007, XXXIV. 266 – 267. 
258 Hammâdî Zueyb, es-Sunne beyne’l-Usûl ve’t-Târîh, el-Merkezu’s-Sekâfî el-‘Arâbî, Beyrut 

2005, 27 – 28. 
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model, davranış”tır.259 Yine et-Taberî’nin, Kur’ân’da, Ahzâb, 32 / 38’de geçen 

“Sunnetullah” ibaresini tefsiri de bunu destekler nitelikte görülmüştür. “Sünnet” 

kelimesinin sahip olduğu süreklilik anlamıyla irtibatlı olarak “Allah’ın beşerle 

ilişkisinde süre gelen âdeti” yerine o, “ هللامن  احق: علي معني  )هللا سنَة(قوله  ” anlamını 

vererek kelimeyi Hz. Allah (c. c.) ile irtibatlı olarak sabit ve yalnızca olumlu 

anlamla kullanmıştır.260 Netice itibariyle kelimenin aslında var olan olumlu ve 

olumsuzluk karakteri de böylece yalnızca “olumluluk” anlamına hasredilerek dinî 

bir kavram hüviyetine bürünmüştür. Ayrıca kelimenin “ ريةالمعيا  / ölçü ve model” 

anlamına tahsisi neticesinde de kelime aslında var olan canlılık / hareketlilik 

hususiyetini kaybederek sabit bir olguya dönüşmüştür.261 

Kendi içinde oldukça uyumlu ve mantıklı görünen bu Sünnet tasavvuru 

sahip olduğu ana fikir açısından oldukça değerli, ancak bazı argümanlar yönünden 

eleştiriye açıktır. Sünnet kavramının olumluluk karakterini Din-İslâm ile irtibatlı 

olarak kazanmasını ve sonuçta “ ليةالمثارية المعيا لسنةا   / Sünnet ölçü, örnek model, 

davranış” olarak tarif edilir olmasını oldukça dikkate değer ve önemli 

görmekteyiz. Ancak Hammâdî Zueyb’in kendisine bu konuda temel aldığı ve 

kavramın yeni anlamı için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdiği et-

Taberî’nin “Sünnet”i tarifi yalnızca olumlu karakteri değil olumsuzluğu da içerir 

niteliktedir. Müellifin et-Taberî’nin tefsirine istinaden yaptığı değerlendirme, bize 

göre eksik bir okumayı ihsas ettirmektedir. Zira et-Taberî, Hammâdî Zueyb’in 

alıntı yaptığı Âl-i İmrân, 3 / 138. âyetin tefsiri sadedinde “Sünnet” kavramını 

olumlu ve olumsuz yönü içerecek şekilde zikretmektedir: “Ebû Cafer şöyle dedi: 

Sünen kelimesi sünnetin çoğuludur. Sünnet ise, izlenen örnek ve kendisine uyulan 

model / imam anlamındadır. O (sünnet): Birisi hayır ya da şerden kendisine 

uyulacak bir amel işlediğinde ‘falanca bize güzel ya da kötü bir sünnet koydu’ 

şeklinde ifade edilir.” 262 

                                                 
259 Kırbaşoğlu da, Sünnet kelimesini, İslâm sonrası kullanılışında davranış ile ilgili yönünün ön 

plâna çıktığına dikkat çekerek, gerek zihnî gerek fizikî olsun, “model davranış veya örnek tavır” 
olarak tanımlanabileceğini belirtir. Bkz.: Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Sünnet, s. 55. 

260 Nitekim âyetin tefsirinin devamında da “ اذلك سنة من افعلن: ل انه قاآ ” ibaresi yer almaktadır. Bkz.: et-
Taberî, Câmiu’l-Beyân, VIII. 6669. 

261 Hammâdî Zueyb, a.g.e., 28 – 30, 43 - 44. 
262 et-Taberî, Câmi‘ul-Beyân, III. 1977. Onun, Nisâ, 4 / 26. âyetindeki “ لذين ِمْن قبِلكما سنَن ” ibaresini; 

“  Yani sizden önce Allah’a ve Peygamberlerine / هَجهمائه و منانبياهللا و ان بايمالاهل اسبَل َمْن قبَلكم ِمْن : يعني 
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et-Taberî iki ayrı şâirden birer beyt ile tanımını delillendirir: “ من معشر سنت

 Nice topluluk var ki, çizmiştir onlara izlenecek bir yol / امهامائهم و لكل قوم سنة و ابالهم 

ataları-Nitekim vardır her topluluğun izleyeceği bir yolu ve önderi” “ لي الان او

اسيالتام اللكر افسنو اسواشم ـ تال هالطف من اب  / Hâşimîlerin önderleri Kerbelâ’da – Örnek 

oldular ancak kerem ehlinin uyacağı bir yolda.” 263 

et-Taberî’nin Tehzîb’de, iman konusunu tartışırken kullandığı bazı 

rivayetlerin değerlendirmesi sırasında onun Sünneti buna benzer şekilde 

tanımladığını da görüyoruz.264 Ayrıca o yer yer “sunnetu ehli’l- Câhiliyye, 

sunnetu ehli’ş-şirk” tabirlerini de kullanmaktan geri durmamaktadır.265  

Yine et-Taberî’nin, “Sunnetullâh” ve türevlerinin tefsiri sadedinde yaptığı 

açıklamalar dikkate alındığında onun kelimeye “aslında süre gelen âdet, kanun” 

anlamlarını verdiği gibi, el-İsrâ, 17 / 77. âyetin tefsirinde de; “Çünkü bunun 

anlamı şudur: Senden önce göndermiş olduğumuz peygamberlerin ümmetlerine 

uyguladığımız âdet gereğ,i onlara da kısa zaman sonra azab edeceğiz. Nitekim 

bizim uygulayageldiğimiz âdetimizde bir değişiklik bulamazsın.” ve “Yani, 

ümmetlerin ve peygamberlerin âdetleri; elçilerimizi yalanlayacak ve onları 

yurtlarından çıkartacak olurlarsa, aynısı onlar için de geçerlidir.” diyerek266 bize 

göre, kelimenin sahip olduğu süreklilik ve menfilik karakterlerini ihmâl etmiş 

görünmemektedir. Ancak “süreklilik” de olsa bunun “aynı ve değişmez bir 

süreklilik” olduğu gözden uzak değildir.  

Ayrıca Hammâdî Zueyb’in bizzat kendisi el-Ezherî (ö.370 / 980)267 ve el-

Hattâbî’nin (ö. 388 / 998)268 Sünneti, “dosdoğru, övülmüş yol” olarak tarif 

ettiklerini, eş-Şevkânî’nin (ö. 1250 / 1834)269 ise bu durumu “ister övülmüş ister 

                                                                                                                                      
inananların yollarını, hayat tarzlarını, usûllerini (gösterir)” şeklinde açıklayarak Sünnet 
tanımını teyid ettiğini görüyoruz. Bkz.: et-Taberî, Câmi‘ul-Beyân, III. 2253. 

263 et-Taberî, Câmi‘ul-Beyân, III. 1977 – 1978. 
264 et-Taberî, Tehzîb, II. 201; İbn Abbâs Musnedi, II. 690 (Ş).  
265 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’l-evvel, s. 221; Ömer Musnedi, I. 397 – 398 (Ş). 
266 et-Taberî, Câmi‘ul-Beyân, VII. 5225. 
267 Arap dili âlimi, edip ve fakîhtir. Hakkında bilgi için bkz.: Selahattin Kıyıcı, Ezherî md., DİA., 
İst. 1995, XII. 65. 

268 Muhaddis ve lûgatçidir. Hakkında bilgi için bkz.: Salih Karacabey, Hattâbî md., DİA., İst.1997, 
XVI.489 – 491. 

269 Muhaddis ve fakîhtir. Hakkında bilgi için bkz.: Hayrettin Karaman, İslâm Hukuk Tarihi, Nesil 
Yay., İst. 1989, 2.bsk., s. 310 – 313. 
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zemmedilmiş yol olsun, her ikisi de dilde Sünnet demektir” diyerek eleştirdiğini de 

belirtmiştir.270 

Bütün bu bilgiler bize Sünnet kavramının tarihî süreç içerisinde yalnızca 

olumlu anlama tahsisi hakkında farklı yaklaşımların olduğunu göstermektedir. 

Nitekim biz de konumuzun baş tarafında yaptığımız sıralamayı “nötrlük ya da 

olumluluk” şeklinde yaparak, iki ayrı karaktere atfı ifadelendirmeyi hedefledik. 

Bununla bu konuda bir ittifakın olmadığına dikkat çekmek istedik. Zira Sünnet 

kelimesinin karakteristiğini ortaya koymaya çalışanlardan biri olan Ömer Özsoy, 

Sünnetin, olumlu ve olumsuz davranışlar için ortak olarak, fakat iyiyi ya da 

kötüyü ifade için kullanılacağı zaman bir sıfatla tamamlanmasından ötürü 

“nötrlük” özelliği olduğunu dile getirir. Ancak, Mehmet Görmez bunu doğru 

bulmayarak kelimenin ikinci kavramlaşma süreciyle beraber “olumluluk” 

karakterini kazandığını belirtir. Biz, Özsoy’un bütünüyle lûgavî anlamı tesbite 

yönelik tanımlamasından hareketle kelimenin aslen nötrlük karakterine sahip 

olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda Sünnet kelimesinin bütünüyle olumlu olarak 

ريةالمعيا “ / ölçü ve model” olma anlamını kazanmasının doğrudan “Din-İslâm” ile 

ilişkilendirilmesiyle mümkün olduğu tesbitini de dikkate değer buluyoruz.271 Bu 

tesbit bize Görmez’in Sünnetin “nötrlük”ün aksine “olumluluk” karakterini 

kabulünün tarafımızca izahını da mümkün kılar görünmektedir. Daha açık ifade 

ile Sünnet ancak Hz. Allah (c.c.) ya da Hz. Peygamber’e (s.a.v.) nisbeti ile272 

“olumluluk” karakterine sahip olabilir. Dolayısıyla Sünnet kelimesinin söz konusu 

“olumluluk” karakterini, Görmez’in kendi deyimiyle ikinci kavramlaşma 

sürecinin ardından –ki bu, İslâm sonrası dönemi ifade eder- ve “Din-İslâm” ile 

ilişkilendirilmesiyle kazanmış olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Sünnetin “ ريةالمعيا  / 

ölçü ve model” olma veya et-Taberî’nin ifadesiyle“izlenen örnek ve kendisine 

uyulan model / imam” şeklindeki tanımı da, eğer Din / İslâm veya doğrudan Hz. 

Allah ya da Hz. Peygamber’le (s.a.v.) irtibatlanlandırılmadığı takdirde, 

                                                 
270 Hammâdî Zueyb, a.g.e., s. 28. 
271 Hammâdî Zueyb, a.g.e., s. 28. 
272 Nitekim Koçyiğit de Sünnetin, Hz. Peygamber’e nisbetle, negatif bir niteliğinin mümkün 

olmadığını, dolayısıyla yalnızca övülen ve örnek alınmaya lâyık olan davranışları muhtevi 
olduğunu belirtmektedir. Bkz.: Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 400. 
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olumsuzluk karakterini taşımaya müsaittir. Zira izlenen örneğin, kendine uyulan 

imamın / önderin “olumlu rol modeli” olması zorunlu değildir.273  

Yine Sünnete yüklenen olumluluk karakterinin, az yukarda kendilerine atıfta 

bulunduğumuz el-Ezherî ve Hattâbî’nin tercihleri dikkate alındığında –ki her ikisi 

de Şâfiî’dir, hadisin yalnızca Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözlerine has kılınmasının 

ve hadis, Sünnet, Sünnet de hadistir fikrinin önderi olan eş-Şâfiî’nin274 tutumunun 

sonuçlarıyla ilgili olabileceğini de düşünmekteyiz.  

Hammâdî Zueyb, Sünnetin delâletinde bulunmayan “ ريةالمعيا  / ölçü ve 

model” anlamının İslâmî düşünce ufkuna et-Taberî ile girdiğini de söylemektedir 

ki bu, tarihî olarak Hicrî 3. asrın ikinci yarısına tekabül etmektedir. “Kelimenin 

delâletinde bulunmayan” vurgusu doğrusu hayret vericidir. Zira yukarıda 

vermeye çalıştığımız lûgavî anlamlar bir yana, daha Hz. Peygamber (s.a.v) 

hayattayken hatta kelimenin İslâm öncesi edebiyatta kullanımları275 dahi dikkatle 

değerlendirilecek olsa bu iddianın zayıflığı anlaşılacaktır. Belki et-Taberî’nin bu 

anlamın İslâm düşüncesinde daha doğrusu Sünnî gelenekte yerleşmesindeki rolü 

için, kelimenin pek çok anlamından bu anlamı öne çıkarıp yaygın karakter arz 

eder hâle gelmesinin önünü açmıştır, demek daha makul olabilir. Ancak durum ne 

olursa olsun sonuçta tefsirlerdeki yorum yoluyla kelimenin, hareket ve canlılığı 

içeren anlamının sabitlenmesi ile “ ريالجالعمل ا  / yaşayan Sünnet” mefhumundan 

uzağa düşüldüğü tesbiti276 haklılığını korur niteliktedir.  

İslâm öncesi dönem olan Câhiliye’de Arapların kullana geldikleri “Sünnet” 

kelimesinin, tıpkı diğer pek çok kelime gibi,277 İslâm düşüncesinde 

kavramsallaşıp hususî anlamını kazanana kadar kök / asıl anlamına bağlı kalmakla 

beraber bir takım gelişmeler ve değişmelere uğraması çok normaldir. Ancak 

burada dikkatimizi çeken Sünnet kelimesinin, lûgat anlamlarına bağlı olarak 

                                                 
273 İbn Manzûr, Lisanul Arab, XII. 225 – 226. 
274 Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslâmî Metodoloji Sorunu, terc. Salih Akdemir, Ankara Okulu 

Yay., Ank. 1997, s. 34; Görmez; a.g.e., s. 63 – 64; Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, s. 97 – 
106; Hammâdî Zueyb,a.g.e.,s. 39 – 43.  

275 Konuya ilişkin daha önce verdiğimiz kaynaklar bunun örnekleriyle doludur.  
276 Hammâdî Zueyb, a.g.e., s. 29 – 30. 
277 Kelimelerin sahip oldukları esas ve farklılaşan mânaları üzerine örnek bir çalışma olarak 

bakınız.: Toshihiko Izutsu, Kur’ân’da Allah ve İnsan, terc. Süleyman Ateş, Metis Yay., Ank. 
(t.y.). 
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geçirdiği değişim ve gelişimin zamanla bir fikrî / düşünsel tek tipleştirmenin 

izlerini haber verir nitelikte görülmesidir.278  

Hz. Peygamber’den (s.a.v.) sonra gerek “hadis” gerekse “Sünnet” 

kavramlarının âlimlerce kullanımları, her hangi bir hüküm ifadesi ya da hükme 

delâletine yaklaşımlar Hicrî II. asrın ortalarına kadar çeşitlilik arz eder 

görünmektedir. Zira her iki kelime de kavramlaşıp belli hususiyetlerle sabitlenene 

kadar daha geniş ve rahat bir kullanım imkânına sahiptirler. Hz. Peygamber 

(s.a.v.), sahabe ve tâbiûn sözleri –ki bu sonuncular fakîhler nezdinde fıkhî 

anlamda normatif bir değeri haiz olmamakla beraber, erken dönem kitâbiyâtında 

“hadis” olarak ifade edilebildiği gibi, “hadis-eser-rivayet” birbirinin yerine de 

kullanılabilmektedir.279  

Benzer bir durum “Sünnet” için de geçerlidir. Yine erken dönem 

kitâbiyâtında “Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünneti, Ebubekir ve Ömer’in sünneti ya 

da genel olarak ashabın sünneti, Medine ya da Şam ehlinin sünneti” gibi 

kullanımlara oldukça sık rastlanabilmektedir.280  

Bütün bu gelişmeler başlangıçta birbiriyle aynı olmayan hadis ve Sünnet 

kelimelerinin zaman içinde aynîleştirilmesi sonucunu doğurmuş,281 böylece hadis 

ve Sünnetin her ikisi de Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrîrleri şeklinde 

tanımlanır olmuştur.282 Her ne kadar Sünnetin bir hadisle sabitlenmesi yani 

Sünnetin standart bir hâle getirilmesiyle bu sahadaki dağınıklığın giderilmesi ve 

birliğin sağlanması hedeflenmiş olabileceği ifade edilmiş olsa da283 zaman 

içerisinde İslâm düşüncesinin yaşayan bir damarı, uyulması gereken “ilke” 

esasından “form / şekil” hâline dönüşerek zihnî bir körelmenin ya da donukluğun 

da sebebi olmuş görünmektedir. Bilhassa kavramın yalnızca “olumluluk” 

karakterinin öne çıkarılıp, ihdas edilen her yeniliğin ise Sünnetin karşıtı 

                                                 
278 Hammâdî Zueyb, a.g.e., s. 21 – 59. 
279 Konuya ilişkin pek çok örnek için bkz.: Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, s. 45 – 48. 
280 Konuya ilişkin pek çok örnek için bkz.: Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, s. 50 – 89; 

Sönmez Kutlu, İslâm Düşüncesinde İlk Gelenekçiler, kitâbiyât, Ankara 2000 s. 47 – 49; 
Hammâdî Zueyb, a.g.e., s. 31 – 37. 

281 Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, s. 42- 44, 48, 77. 
282 Canan, a.g.e., s. 416. 
283 Kırbaşoğlu, İslâmî İlimlerde Şafiî’nin Rolü Üzerine, s. 27 – 28. 
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“bid’at”284 olarak nitelenmesi bu durumun habercisi niteliğinde 

değerlendirilebilir.285  

Ancak, Sünnete “izlenen örnek ve kendisine uyulan model / imam” anlamını 

veren et-Taberî’nin bu konuda öncü rolü üstlendiği, bunu yaparken Sünnetin 

çeşitli anlamlarından kendi ideolojik tercihine en uygun olanını, yani “ ريةالمعيا  / 

ölçü ve model” anlamını seçtiği yönündeki tesbiti kayda değer buluyoruz. Bize 

göre onun bu tercihi, eş-Şafiî’yle başlayan bir Sünnette birlik fikrinin izlerini 

taşımakla beraber, onun bu yaklaşımı eş-Şâfiî’den daha köklü ve şümullü de 

görünmektedir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki hadis, fıkıh ve fıkıh usûlünde et-Taberî’nin 

üzerinde tesiri olan en önemli şahsiyet eş-Şâfiî’dir.286 Ancak et-Taberî, elimizde 

mevcut bulunduğu hâlleriyle dahi eserlerinden fark edebileceğimiz bir gelişim 

(tekâmül) ve genişlik ile bu tesirin esiri ya da tâbiî olmadığını göstermiştir. O, 

eş-Şâfiî’den farklı olarak rivayetleri hadis, haber ve eser farkı gözetmeksizin 

bütün muhtevaları kapsayacak ve birbirini destekleyecek nitelikte Tehzîb’inde 

kullanarak bütün bir gelenekten istifade etme yolunu seçmiş gibidir. Aklın 

alanını daraltan bir yaklaşımın aksine, akla zaman zaman re’y ehli olduğu fikrini 

uyandıracak derecede yer verir bir tutumda olmuş, bu sebepledir ki Tefsîri 

ağırlıklı olarak rivayet ve dirayeti birleştiren bir eser, Tehzîb’i bir fıkıh 

ansiklopedisi niteliğinde287 görülmüştür.  

et-Taberî’nin Sünnet tanımındaki tercihi fakîh muhaddis olmasıyla da 

yakından ilgilidir. O, hadisleri / Sünneti İslâm fıkhının çok önemli bir kaynağı 

olarak görmekte, kendince sahîh gördüğü hemen bütün rivayetleri ihmal edilmesi 

gereken değil îmal edilmesi zorunlu birer fıkhî malzeme olarak görmekte, fıkhını 

üretirken zaman zaman zorlama açıklamalara, yer yer lâfızcı denebilecek düzeye 

de gelse bunu sürdürmektedir. Fıkhının çok önemli bir kaynağı olarak 

görülebilecek Tehzîb’indeki bu tutumla beraber, rivayetlerin kabulü ya da 

                                                 
284 Özsoy, a.g.e., s. 50; Kutlu, a.g.e., s. 47 – 49; Hammâdî Zueyb, s. 58. 
285 Hammâdî Zueyb, s. 58.  
286 Claude Gilliot, Le Traitement du Hadît(s) Dans le Tahdîb al-Ât(s)ar de Tabari, Arabica, E.J. 

Brill, Leiden 1994, s. 349.  
287 Gilliot, Le Traitement, s. 348.  
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anlaşılması yolunda zaman zaman da aklı sonuna kadar işletip, farklı görüş 

sahiplerinin fikirlerini “fıtratu’l-akl”a ters düşmekle itham edebilmektedir.288 

Dolayısıyla onun Sünnet tanımı “fıkhen uyulması gereken ölçü, model / imam” 

anlayışını da ifade eder nitelikte olmalıdır.  

Yine et-Taberî’nin eserleri muhteva ve kullandığı deliller açısından tetkik 

edildiğinde de onun, müstakil bir mezhep sahibi kabul edilmekle beraber, 

mezhepten çok daha öte bir hedefi gerçekleştirme arzusunda olduğunu 

söyleyebiliriz. Gerçekten de onun, Hammâdî Zueyb’in belirttiği gibi, İslâm 

ümmetinin birliğini sağlama gayret ve çabası, hem kendi görüşlerini destekleyen 

rivayetlerdeki “ لسنةا اهكذ  لسنةاقرب ا انما –  / Sünnet budur, Sünnete en yakın olan 

görüş budur” gibi ifadelerdeki anlam,289 hem akaide ilişkin konularda yaptığı 

Ehl-i Sünnet vurgusu,290 hem eserlerinde hemen bütün görüşlere yer verip 

değerlendirmelerde bulunarak önemli ölçüde sentezlemeler yapması291 dikkate 

alındığında, bu büyük hedefin sonucu gibi görünmektedir.  

et-Taberî, Tarihinde bütün bir insanlık tarihini kapsayacak şekilde yazmayı 

hedeflemiş; Tefsirinde kendinden önce yazılmış pek çok tefsiri, nakledilmiş pek 

çok rivayeti derlemeye çalışmış; İhtilâfu’l- Fukahâ’da hemen bütün mezhep 

sahiplerinin görüşlerine yer vermiş; kaynaklarda yer aldığı üzere usûl ve furu‘a 

ilişkin diğer eserlerini oldukça zengin bir muhtevayla telif etmiştir. Eserlerdeki bu 

muhtevalar onun iddiasının büyüklüğünün birer sonucu gibidirler. Bilhassa 

Tehzîb’i, onun bir mezhep kurucusu olmaktan çok, bütün mezhepleri sentezleyen 

çok daha global bir projenin sahibi olduğunun delili kabul edilmiştir.292  

et-Taberî’nin eserlerindeki bu kuşatıcılık siyaseten birlik fikrinin ürünü 

olarak değerlendirilebilir. Sanki o, Halife Mansûr’un, İmam Mâlik’ten, derlediği 

hadisleri kitap hâline getirmesini istediği, bunu çoğaltarak bütün şehirlere 

göndermeyi ve onunla amel edilmesini emretmeyi düşündüğünü söylediği 

                                                 
288 et-Taberî, Tehzîb II.177; İbn Abbâs Musnedi, II. 651(Ş). 
289 et-Taberî, Tehzîb II.189 – 190; İbn Abbâs Musnedi, II. 670 – 671(Ş). 
290 Tezimizin “et-Taberî’nin akaidi” başlıklı kısmına bakınız. 
291 Gilliot, Le Traitement, s. 348.  
292 Gilliot, Le, Traitement, s. 348. Gilliot, et-Taberî'nin tefsir, tarih, fıkıh ve hadiste kendinden 

öncekileri aşan eserler yazmayı hedeflediği değerlendirmesinde bulunarak bizim tesbitimizi bir 
başka yönden desteklemektedir. Bkz.: a.g.y. 
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anekdotundaki293 hedefi, kendi devri için eserleriyle yapmak istemiş gibidir. 

Dolayısıyla onun Sünnet tanımının ideolojik kabulü ile bağlantılı görülmesini ve 

bu ideolojinin de Ehl-i Sünnet olmasını doğru bir tesbit olarak yerinde 

bulduğumuzu söyleyebiliriz. Neticede o, ümmetin amelî ve itikadî / siyasî birliğini 

sağlamayı hedefleyen bir ideolojinin mimarı olmaya adanmış görünmektedir.  

2.3. et-Taberî’de Sünnet – Vahiy İlişkisi ve Sünnetin Bağlayıcılığı 

Sünnetin mahiyeti ve vahiyle ilişkisi meselesi de tıpkı kelimenin geçirdiği 

süreçle birlikte kazandığı kavramsal muhteva gibi önemli bir tartışma konusu 

olmuştur.294 Biz konuyu Sünnetin vahiyle ilişkisi bağlamında ele alıp, et-

Taberî’nin yaklaşımını tesbite çalışacağız. 

Genel olarak Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Sünnetinin kaynağı ya da vahiyle 

ilişkisi hakkında şu görüşler dile getirilmektedir: 295  

a. Sünnetin tamamı vahiy mahsulüdür. 

b. Bir kısmı vahiy mahsulü, bir kısmı ise Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

içtihadının sonucudur. 

c. Sünnette vahiy ürünü hiçbir şey yoktur. 

Sünnetin vahiy kaynaklı kabul edilmesinin sonucunda da vahiy, metluv ve 

gayr-i metluv olmak üzere iki kısımda telakki edilir olmuştur. Vahyin bu şekilde 

tasnif edilip Sünnete gayr-i metluv isminin eş-Şâfiî tarafından verildiği 

belirtilmekle birlikte,296 onun “metluv vahiy” tabirine karşı “gayr-i metluv”u 

değil, “risâlet ve ilham”ı kullandığına da dikkat çekilmiştir.297 Sonuç ne olursa 

olsun Sünnet ve dolayısıyla hadisler çoğunluk âlimler tarafından vahiyle yakın 

ilişkili ve onun bir türü olarak kabul edile gelmiştir.  

                                                 
293 Ahmet Özel, Mâlik b. Enes md., DİA., Ank. 2003, s. 508. 
294 Sünnetin mahiyeti, Sünnet-Hikmet ilişkisi hakkında bkz.: Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde 

Sünnet, s. 215 – 264; Hammâdî Zueyb, a.g.e.,s. 46 – 50.  
295 Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, s. 217. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) gaybî haberlerinin 

vahiyle ilişkisi bağlamında ayrıca bkz. Mehmet Said Hatiboğlu, Hz. Peygamber ve Kur’an Dışı 
Vahiy, Otto Yay. Ank., 2009. 

296 Görmez, a.g.e, s. 64.  
297 Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, s. 217 / 1. dn. 
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eş-Şâfiî’nin öncülüğünü daha doğrusu sistematik bir kabul ve savunusunu 

yaptığı kabul edilen bu ayrımın etkilerini et-Taberî üzerinde de görmemiz 

mümkündür. Zira et-Taberî’nin eserlerinde, onun, Sünnetin önemli bir kısmının 

vahiy kaynaklı olduğunu kabul ettiğini gösterir çeşitli açıklamalara yer verdiğini 

görüyoruz. Dolayısıyla onun, Sünnetin bir kısmı vahiy mahsulü, bir kısmı ise Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) içtihadının sonucudur, görüşünde olduğunu düşünüyoruz. 

Bu tesbiti doğrulamak için öncelikle et-Taberî’nin, eş-Şâfiî’nin de kabulü 

için esas gördüğü Kur’ân’da “hikmet” kelimesinin yer aldığı âyetleri yorumlama 

şeklini belirlemeye çalışacağız. Zira eş-Şâfiî’nin Kur’ân’daki bazı âyetlerde yer 

alan “hikmet” kelimesini “Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Sünneti” olarak 

açıklaması298 tartışmanın esasını teşkil eder görünmekte ve “hikmet” kelimesine 

yüklenen anlam Sünnetin vahiy kaynaklı oluşunun önemli bir argümanı 

sayılmaktadır.299  

et-Taberî,’nin “hikmet” kelimesine verdiği anlamların tesbiti bağlamında, 

âyetlerin konularını dikkate alarak sınıflama yaptık. Her ne kadar sonuçta 

anlamlarda ortaklaşma olduğu görülse de yaptığımız sınıflama, şüphesiz konuyu 

anlatmamızı kolaylaştıracaktır:  

1. Hikmet kelimesinin tek olarak kullanıldığı âyette geçen “hikme bâliğa” 

ibaresi et-Taberî tarafından “Bu, Kur’ân’dır” denilerek açıklanmıştır.300  

Bir başka âyette Hz. Peygamber’in (s.a.v.) davetini “hikmetle” yapması 

konusunda da et-Taberî buna benzer bir tevil ile “Sana vahyedilen Allah’ın vahyi 

ile ve sana indirdiği Kitab’la” der.301 

et-Taberî İsrâ 17 / 39. âyetinde yer alan “hikmet” kelimesini açıklamak 

yerine, “bu Kitabımızda sana vahyettiğimiz hikmetten…” diyerek âyetin tevilini 

                                                 
298 Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî, er-Risâle, terc. Abdulkadir Şener-İbrahim Çalışkan, T.D.V. Yay., 

Ank. 2003, s. 18, 51- 52, 63. 
299 Bu konuda görüş ve değerlendirmeler için bkz.: Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, s. 195 

– 196, 220; Görmez, a.g.e., s. 65. 
300 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, IX. 7733 (Kamer, 54 / 5).  
301 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, VI. 5072 (Nahl 16 / 125). 
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vermeyi tercih eder ve tevilini bir rivayet ile destekler. Rivayette de “hikmet, 

Kur’ân” olarak açıklanmaktadır.302  

2. Hz. Peygamber (s.a.v.) dışındaki Peygamberlerle ilgili âyetlerde yer 

alanlar: 

a. Hz. İsâ’ya (a.s.) verilen “hikmet, Kitab dışında kendisine vahyedilen 

Sünnet, İncil’in mânasını anlama (fehm), en-nubuvve / peygamberliktir.” 303  

b. Hz. Davut’a (a.s.) verilen “hikmet, en-nubuvve / peygamberliktir.”304  

c. Hz. Lokman’a (a.s.) verilen “hikmet, dinde anlayış (fıkh), akıl, sözde 

isabet /doğru sözü söylemektir.”305  

d. Hz. İbrahim’in (a.s.) soyuna verildiğinden bahsedilen “hikmet” ise, 

“Onlara (o soydan gelen Peygamberlere) vahyedilen tilâvet edilmeyen şeyler” 

olarak tevil edilmiştir.306 

3. Hz. Peygamber’le (s.a.v) ilgili âyetlerde “hikmet”in mânası: Bakara 2 / 

129. âyet Kur’ân’da “hikmet” kelimesinin geçtiği ilk âyettir. Dolayısıyla et-

Taberî’nin genel olarak kitaplarında ve özelde de Tefsîrinde uyguladığı yönteme 

binaen, kelimenin en ayrıntılı anlam ve tarifinin yapıldığı âyet de burasıdır. O, 

burada “hikmet”in anlamı hakkında tevil ehlinin ihtilâf ettiğini belirttikten sonra 

iki görüşü nakleder:  

a. Hikmet: es-Sunne / Sünnettir. 

b. Hikmet: “ لفقه فيهالدين والمعرفة با  : Dini bilmek ve ondaki fıkhı kavramaktır.” 

Bu görüşün delilleri sadedinde sıraladığı bir rivayette ise hikmet, “bilgisine ancak 

Rasûlullâh’ın öğretmesiyle ulaşılabilecek din(î konular); dini akletmek, 

kavramak” şeklinde açıklanmaktadır. 

                                                 
302 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, VI. 5174 – 5175. 
303 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, III. 1790 (Âl-i İmrân, 3 / 49), IV. 3111 (Mâide 5 / 110), IX. 7313 

(Zuhruf 43 / 63).  
304 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, II. 1477(Bakara 2 / 251), VIII. 6981(Sa‘d 38 / 20). 
305 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, VIII. 6553 – 6554 (Lokman, 31 / 12).  
306 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, III. 2382 (Nisâ 4 / 54). 
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et-Taberî, her zamanki sistemi gereği kendince doğru olan görüşü de verir: 

“Hikmet, ilmi / bilgisi, ancak Rasûlullâh’ın (s.a.v.) açıklamasıyla idrak 

edilebilecek olan Allah’ın ahkâmını bilmek, kavramaktır.” Ardından kelimenin 

dilsel kökü üzerinde durur. Buna istinaden de Hikmet’in “fiilde ve sözde isabet 

etmek, doğruyu yapıp söylemek” anlamına geldiğini belirtir. Âyetin tevilini de bu 

anlamlara uygun olarak şöyle yapar: “Rabbimiz! Onlara kendilerinden Senin 

âyetlerini okuyan bir Rasûl gönder; o, onlara kendilerine indirilen Kitabını 

öğretsin, yalnızca kendisinin öğretebileceği ahkâmını ve hükümlerini dosdoğru 

uygulayıp göstersin.” 307 

3. a. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Kitab’la birlikte indirilen “hikmet” ise  

“Kur’ân’da zikri mucmel olarak geçen helâl-haram, emir-nehiy, ahkâm, va‘d ve 

va‘îd” dir.308 

4. Hz. Peygamber’le (s.a.v.) ilgili olup onun mü’minlere öğrettiği “hikmet” 

ise “Sünnetleri ve dini fıkhetmeyi öğretme, Rasûlullâh’ın size öğrettiği ve sizin 

için koyduğu, belirlediği Sünnetler” ve “Sünnetler” şeklinde tevil edilmiştir.309 

Yine bir başka âyet bağlamında mü’minlere “öğretilen hikmet”in 

“Sünnetler” olduğunu söyleyen et-Taberî, bu defa Sünnetlerin inananlara hangi 

yolla öğretildiği hakkında da açıklamada bulunur:310 “Hikmet, Allah’ın, 

mü’minler için Rasûlünün (s.a.v.) lisanı ile belirlediği Sünnetler ve Hz. 

Peygamber’in (s.a.v) kendilerine yaptığı açıklamalardır.”  

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) eşlerine hitap eden bir âyette yer alan “okunan 

hikmet” ise, “Allah’ın dininin hükümlerinden Rasulullah’a vahyedilendir; ona 

Kur’ân olarak inzal edilmeyendir. Bu da Sünnettir.”311 

                                                 
307 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, I. 718. 
308 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, III. 2533 (Nisâ 4 / 113). 
309 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, I. 778, II. 1304 ( Bakara 2 / 151, 231), X. 8028 (Cuma 62 / 2). 
310 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, III. 2047 (Âl-i İmrân 3 / 164). 
311et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, VIII. 6663 (Ahzab 33 / 34). Bu âyetin, eş-Şâfiî’nin gayr-i metluv 

vahyi Kur’ân’dan delillendirirken kullandığı en önemli dayanak olduğunu söyleyen Görmez, 
hikmetin, Peygamber hanımları tarafından tilâvet edilen bir şey olduğuna dikkat çekerek itirazını 
dile getirmektedir. Bkz.: Görmez, a.g.e., s. 65.  
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5. Bakara 2 / 269 Kur’ân’da hikmet kelimesinin geçtiği ikinci âyettir. 

Kendisine “hikmet verilen insandan” söz edilmektedir. et-Taberî “hikmet”in 

anlamı konusunda daha önceki açıklamasına atıfta bulunmakla beraber, burada 

pek çok görüşü sıralayarak kelimenin muhtevasını oldukça detaylandırmıştır:  

a. et-Taberî, önce âyetin tevilin yapar ve Allah’ın dilediği kuluna sözünde 

ve amelinde isabeti yani doğruyu söyleme ve yapma kabiliyetini verdiğini belirtir. 

Buradaki tevile göre “hikmet, fiilde ve sözde isabet etmek, doğruyu yapıp 

söylemektir.” 

b. el-Kur’ân ve’l-fıkh bihî: Kur’ân ve onu fıkhetmek /anlamaktır. 

c. el-isâbe fi’l-kavl ve’l‘amel: Sözde ve fiilde isabet, doğruluktur. 

d. el-‘ilm bi’d-dîn, el-‘akl fi’d-dîn: Dini bilmek, idrak etmektir. 

e. el-fehm: Anlayıştır.  

f. el-haşye: Korkudur; çünkü her şeyin başı Allah korkusudur. 

g. en-nubuvve: Peygamberliktir.  

et-Taberî, daha önceki âyette verdiği mânaya uygun olarak bütün bu 

görüşlerin kendi açıklamasının dâhilinde olduğunu belirtir ve hepsini kapsayan bir 

tarifle konuyu tamamlar.312  

Bütün bu âyetler bize et-Taberî’nin hikmeti yorumlayışı hakkında bilgi 

vermekle beraber, onun Sünneti, hikmetin içinde bir olgu olarak gördüğünü de 

gösteren önemli delillerdir. et-Taberî’nin bütün bu âyetlerde verilen mânaların 

bağlamları içinde isabetli ve anlamlı olduğuna dikkat çekmesi de,313 onun yorum 

ve tevil geleneği açısından kıymete değer bir hususiyetini göstermektedir.  

Bu âyetlerden kendi sınıflamamıza göre birinci gruptakilerde yer alan 

“hikmet”in anlamı gayet açıktır ve Sünnetle bir ilgisi yoktur. Beşinci grupta yer 

                                                 
312 et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, II. 1580 – 1582.  
313 et-Taberî, Tehzîb, I. 348; Musnedu İbn Abbâs, I. 182 (Ş). 
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alan âyet ise, bize “hikmet”in muhtevası hakkında geniş bir bilgi sunuyor 

olmasına rağmen, doğrudan Sünnetle ilişkili görünmemektedir.  

İkinci, üçüncü ve dördüncü grup âyetlerde yer alan “hikmet”in muhtevası 

ve yorumlanma şekli bize et-Taberî’nin Sünnet anlayışının vahiy ile ilişkisi 

hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. et-Taberî’nin “hikmet”le “Sünnet”i birebir 

örtüşür ya da bir boyutuyla ilişkili gördüğü açıklamalarında şu yönler öne 

çıkmaktadır:  

a. Hikmet / Sünnet, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Kitab dışında vahyedilen, 

Allah’ın dininin hükümlerinden Rasûlullah’a (s.a.v.) vahyedilip ona Kur’ân olarak 

inzal edilmeyendir.  

b. Hikmet, Rasûlullâh’ın (s.a.v.) mü’minlere öğrettiği ve onlar için koyduğu, 

belirlediği Sünnetlerdir. 

c. Hikmet / Sünnet, bilgisi, ancak Rasûlullâh’ın (s.a.v.) açıklamasıyla idrak 

edilebilecek olan Allah’ın ahkâmını bilmek, kavramak ya da bilgisine ancak 

Rasûlullâh’ın (s.a.v.) öğretmesiyle ulaşılabilecek din(î konular) olup, Allah’ın 

mü’minler için Rasûlünün (s.a.v.) lisanı ile yaptığı açıklamalardır. 

Bu yönler bize et-Taberî’nin Sünnetin tamamı olmasa da önemli bir 

bölümünün vahiy kaynaklı olduğunu kabul ettiğini açıkça göstermektedir. Zira 

“hikmetle Sünnetin” birebir anlamdaş görülebileceği yerlerde bu ilişki en açık 

biçimde ifade edilmektedir. Hikmet, “Allah’ın dininin hükümlerinden 

Rasûlullah’a (s.a.v.) vahyedilendir; ona Kur’ân olarak inzal edilmeyendir. Bu da 

Sünnettir” denilerek Kur’ân dışında bir vahiyden söz edilmekte ve bunun da 

Sünnet olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla artık onun Sünnet- vahiy ilişkisinde 

konunun girişinde söz ettiğimiz ikinci grup görüş sahiplerinden olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. 

et-Taberî, Tehzîb’de naklettiği bir rivayet çerçevesinde “hikmet” 

kelimesinin tanımını, yukarıda değindiğimiz âyetlere dayalı olarak ve Tefsirinde 

yaptığı açıklamalarını teyid edercesine yapmakta ve Sünnetleri de aynı şekilde 

değerlendirmektedir: “Rasûlullah’ın (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) vahyine dayanarak 



 115

ümmetine koyduğu sünnetleri de hikmettir. Onlara onunla görüşünü açıklar, hak 

ile batıln arasını onunla ayırır, Kur’ân âyetlerinden mücmel olanı onunla açıklar, 

Kitabın mânalarını onunla öğretir.”314  

Ayrıca bu vahiy kaynaklı Sünnetler doğrudan dinî nitelikte olan konulardır; 

dinin doğru anlaşılması, Allah’ın ahkâmının idrak edilebilmesi için gerekli olan 

Peygamberî açıklamalardır. Üstelik bu açıklama ya da Sünnet yalnızca Hz. 

Peygamber’e (s.a.v.) has bir durum da değildir. Hz. İsa’ya (a.s.) da “hikmet” 

verilmiş ve bu da “Kitab dışında kendisine vahyedilen Sünnet” şeklinde tevil 

edilmiştir. Yine Hz. İbrahim (a.s.) soyundan olan Peygamberlere de “vahyedilip 

tilâvet edilmeyen” bilgiler verilmiştir. Bütün bunlar, doğrudan Peygamberlik vasfı 

içinde yer alan “tebliğ ve tebyin” edicilik vazifesinin eksiksiz yerine 

getirilebilmesi için bütün Peygamberlere “Kitab” dışında verilen bir vahyin 

gerçekliğinin kabulü olarak değerlendirilebilir.  

Hz. Peygamber (s.a.v.) özelinde, kaynağı vahiy olan Sünnetin bu kısmı, 

“Kur’ân’da zikri mucmel olarak geçen helâl-haram, emir-nehiy ve ahkâmı ve va‘d 

ve va’îdi”ni açıklayıcı olan ve bilgisine ancak Rasûlullâh’ın öğretmesiyle 

ulaşılabilecek dinî konulardır.” Allah kullarına dininin en doğru şekilde 

kavranması ve uygulamasını temin için Rasûlünün (s.a.v) diliyle bu konuları 

açıklamaktadır. et-Taberî Tehzib’in muhtelif yerlerinde de bunu ifade sadedinde 

sık sık “ هللا عليه و سلماهللا صلي ان رسول او علي لسابه افي آت امالي ارك وتعاتب اربن …, … هللا اوعد 

...هللا عليه و سلم ان رسوله صلي اعلي لس... لي اتع  / …Yüce Rabbimiz ya Kitabında ya da 

Rasûlünün (s.a.v.) diliyle (açıklar)… Allâhu Teâlâ Rasûlünün (s.a.v.) diliyle vaat 

etti… ” 315 sözlerini kullanarak bu durumu teyid etmektedir.  

Yine et-Taberî’nin Kur’ân dışında vahyi kabul ettiğini teyid eden bir örnek 

de kasr-ı salât ile ilgili rivayetlerdir. O, namazın kısaltılmasının okunan vahiy olan 

âyetle değil, Allah’ın (c.c.), Nebîsine (s.a.v.)vahyi ile sabit olduğunu, onun da bu 

durumu ümmetine kavlî ve fiilî olarak açıkladığını belirtir.316 

                                                 
314 et-Taberî, Tehzîb, I. 348; Musnedu İbn Abbâs, I. 182 (Ş). 
315 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’l-evvel, s. 205, 221; Musnedu Ömer, I. 369, 398 (Ş). 
316 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’l-evvel, s. 147 – 148; Musnedu Ömer, I. 263 (Ş). 
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et-Taberî’nin naklettiği bazı rivayetlerde geçen “ بلغني= ذآر لي  / bana 

bildirildi”317, “ ل لي جبريلاق / Cebrail bana dedi ki”318 ve “ لياوحي ا / bana 

vahyolundu”319 gibi ibareler, ki son ibarenin yer aldığı yedi âzâ üzerine secde 

meselesiyle ilgili pek çok rivayetteki “bana emrolundu, Nebî’ye (s.a.v) … 

emrolundu” ifadeleri de Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bilgi kaynağı olarak 

niteleyebileceğimiz bu duruma ilişkin veri niteliğindedir.320 

Değinmemiz gereken bir nokta da “gayr-i metluv vahiy” 

kavramlaştırmasının et-Taberî tarafından da, tıpkı eş-Şâfiî gibi, kullanılmadığıdır. 

Bu veya benzeri bir özel isimlendirmede bulunmadan pek çok meselede Kur’ân 

dışı vahyi mümkün gören et-Taberî’nin bu kabulü onu, ne yazık ki bazen ne kendi 

ilmî müktesebatına ne de aklî muhakeme gücüne yakışmayacak değerlendirmelere 

yönlendirmektedir. O, muhsanın recmi meselesinde recm hükmünün, “…(ilgili 

rivayetin) zikri Allah (c.c.) tarafından olmasına rağmen, okunan ve Mushaflarda 

yazılı olan Kur’ân’ın dışında bulunduğunun açık delilidir” diyerek tartışmalı, 

bizce uydurma olan rivayetleri tezkiye edebilmektedir.321  

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) söz ve fiillerinin tamamının vahiy kaynaklı 

olduğunu düşünmediğini tesbit ettiğimiz et-Taberî’nin, bu bağlamda “Medine 

hurmalarını aşılama” ile ilgili rivayetleri değerlendirdiğini görüyoruz.322 Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) insanî yönünü ortaya koyan bu rivayetleri değerlendirmesi 

konumuz açısından oldukça anlamlıdır. et-Taberî’nin konuya ilişkin yaklaşımını 

şu şekilde sıralayabiliriz:323  

a. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dünya işlerini düzenleme ve geçimi sağlama 

araçları konusundaki görüşü onun re’yidir.  

b. Kişiye dünya işleri hakkında söylenen söze uyma konusunda zorlama 

yoktur. 

                                                 
317 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’l-evvel, s. 86, 87; Musnedu Ömer, I. 149, 152 (Ş). 
318 et-Taberî, el-Cüz’ü’l-Mefkûd, s. 226. 
319 et-Taberî, Tehzîb, I. 362; Musnedu İbn Abbâs, I. 202.  
320 Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bilgi kaynağına dair bir başka rivayet için bkz.: et-Taberî, Tehzîb, II. 

117 - 118; Musnedu İbn Abbâs, I. 518 - 519 (Ş). 
321 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’s-sânî, s. 169; Musnedu Ömer, II. 876 – 877 (Ş). 
322 et-Taberî, el-Cüz’ü’l-Mefkûd, s. 329 – 340.  
323 et-Taberî, el-Cüz’ü’l-Mefkûd, s. 331 – 332. 
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c. Bu hadis “Rasûlullâh (s.a.v.) Allah’dan (c.c.) kendisine bir vahiy 

gelmedikçe hiçbir şey yapmaz, hiçbir söz söylemez; ameli / yapıp-ettikleri, din ya 

da dünya işlerine dair söyledikleri de böyledir” diyenlerin sözlerinin yanlış 

olduğunu da açıklamaktadır.  

d. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dünya ve maişet meselelerine ilişkin pek çok 

sözü ve davranışının bulunması ve bunlarda isabet kaydetmesi ya da hata etmesi 

câizdir / normaldir. Ancak onun (s.a.v.) insanları amelen bağlayan dinî konularda 

re’y ile ameli câiz değildir. 

e. Yine bu haber, “Bütün Peygamberlere, dinî ve dünyevî ihtiyaçlarını 

karşılayacak her şey öğretilmiştir” diyenlerin sözünün yanlışlığını da ortaya 

koymaktadır.  

et-Taberî’nin bütün bu görüşleri bize açıkça Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

peygamberlik vasfından kaynaklanan söz ve fiillerinin vahyî bir bağı olduğu, 

dolayısıyla bu konulardaki söz ve fiillerinin, farklı boyutlarda da olsa, bağlayıcı 

olduğunu kabul ettiğini göstermektedir. Ayrıca onun (s.a.v.), beşerî ihtiyaçlar 

konusunda tıpkı diğer insanlar gibi re’yi ile de hareket ettiğini, bunun sonucunda 

da isabet ettiği gibi hata da yapabileceğini, dolayısıyla bu konulardaki söz ve 

fiillerinin bağlayıcı olmadığını düşündüğünü de göstermektedir.  

et-Taberî’de Sünnet-vahiy ilişkisine dair tesbitlerimiz şüphesiz onun Sünnet 

için yapmış olduğu “izlenen örnek ve kendisine uyulan model / imam” şeklindeki 

tanımıyla uyum arz etmektedir. Zira Peygamberî görevi icra etmekte olan Sünnet 

sahibi Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine uyulması gereken imamdır.324 

Dolayısıyla burada muhtevasını bulan Sünnet Fıkhın da bir delili olarak 

değerlendirilmeye alınmakta ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) söz, fiil ve takrîrleri 

çeşitli hükümler ifade etmektedir.  

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Tehzîb et-Taberî’nin fıkhının önemli bir 

kaynağıdır. Bu bağlamda o, bu kitabında, Hz. Peygamber’in Sünnetini bir delil 

olarak kullanırken âsârın delâlet ettiği teklifî hükmü tesbite çalışırak çeşitli 

                                                 
324 et-Taberî, Tehzîb, II. 132; Musnedu İbn Abbâs, I. 545 (Ş). 
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açıklamalar yapmakta, bu açıklamalarla Hz. Peygamber’in Sünnetinin 

bağlayıcılığını da ortaya koymaktadır. O, “Rasûlullâh’ın (s.a.v.) bir şeyi yaptığı 

ya da söylediğine ilişkin bir haber bize sahîh olarak gelmişse bağlayıcıdır” genel 

kabulünü sık sık tekrarlamakta325 ancak haberin / Sünnetin ifade ettiği hükmü 

pozitif ve negatif boyutta farklı derecelerde değerlendirmektedir. Biz burada 

konunun Fıkıh ilmiyle yakın ilgisi dolayısıyla ayrıntılarına girmeyerek326 temel 

bazı hususları izaha çalışacağız. Bu izahımız aynı zamanda et-Taberî’nin Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) emir ve nehyinin usûlen neyi ifade ettiğini de tesbit 

niteliğinde olacaktır.  

a. Rasûlullâh’ın (s.a.v) helâl ve haram kılma yetkisi vardır: et-Taberî, 

İsrâiloğullarından mesh olunanlar ve keler yeme konusunu tartışırken kullandığı 

bazı rivayetlerle ve kendi görüşünü serdederken Rasûlullâh’ın helâl ve haram 

kılma yetkisine dikkat çekmektedir. İbn Abbâs’ın “ هللا عليه وسلم اهللا صلي ابعث رسول  انما

او محرم محال / Rasûlullâh (s.a.v.) helâl ve haram kılıcı olarak gönderilmiştir” 

dediğini327 nakleden et-Taberi aynı bağlamda Allah’ın (c.c.), yiyeceklerden helâl 

kıldıklarını “Kitabıyla ve Rasûlünün diliyle” belirlediğini söyleyerek kendi 

görüşünü de açıklar.328 

b. Rasûlullâh’ın (s.a.v) bazı söz ve fiilleri farz / vâciplik ifade eder: Yol 

ve bina yapımında komşu mülk sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini tartışan et-

Taberi, kendisine, Rasûlullâh’ın sözünü bağlayıcı bir emir olarak görüp, 

hakimlerin de bunu farz olarak telakki ederek uygulamaları mı gerektiği sorulacak 

olursa, “…bize göre bu, Nebî’den (s.a.v.) gelen ve hâkimlerin ona göre karar 

verip amel etmesi gereken bir durumdur…” 329 diyerek söz konusu haberin vücub 

ifade ettiğini belirtir.  

                                                 
325 et-Taberî, Tehzîb, II. 132, 266; Musnedu İbn Abbâs, I. 545, 796 (Ş). 
326 Sünnete ilişkin usûlî bazı yaklaşım ve değerlendirmeler için bkz.: Abdulmecid Abdullah 

Abdulmecid Deyye (d-y-h), Muhammed b. Cerîr et-Taberî ve Menhecuhû fî’l-Fıkhi’l-İslâmî, el-
Câmia el-Urduniyye Kulliyyetu’d-Dirâsât el-Ulyâ, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Amman, 
1997, s. 51 – 54. 

327 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’l-evvel, s. 89; Musnedu Ömer, I. 155 (Ş). 
328 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’l-evvel, s. 108; Musnedu Ömer, I. 190 – 191. (Ş). 
329 et-Taberî, Tehzîb, II. 258; Musnedu İbn Abbâs, II. 785 – 786 (Ş). 
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et-Taberî, bu konuyu tartışırken Allah’tan (c.c.) ya da Rasûlullâh’tan (s.a.v.) 

varid olan emir ve nehiyle amel etmenin vucûbiyyetine boyun eğmek, itaat etmek 

gerektiğine dikkat çekerek, farklı bir hükme ya da sonuca ulaşabilmek için haberî 

ya da aklî bir delilin zorunlu olduğunu da söyler.330 Dolayısıyla ona göre haber 

öncelikle “zâhiri” üzere dikkate alınmalıdır. Ancak “zâhir” üzere amel, tıpkı et-

Taberî’nin yaptığı gibi, derin bir teemmül ve tefakkuhu da zorunlu kılmaktadır.  

c. Rasûlullâh’ın (s.a.v) bazı söz ya da fiilleri nedb veya ibâha ifade eder: 

et-Taberî, uğursuzluğa dair hadisler bağlamında, Hz. Peygamberîn (s.a.v) her 

emrinin mutlaka uyulması gereken bir fiili ifade etmediğini, bu sebeple kendisinin 

de emir lafzıyla söylediği fiili terk edebildiği; nehyettiği bir fiili de işlemesi 

durumunda da o emrin tahrim değil kerahat ifade ettiğinin anlaşılması gerektiğini 

beyan eder. Dolayısıyla Hz. Peygamberin bazı emirleri / fiilleri ibaha veya nedb 

ifade edebildiği; nehiyleri / yapmama veya terk etmesi de kerahat (tenzihî veya 

tahrîmî) ya da te’dib ifade eder.331 

Dolayısıyla et-Taberî’ye göre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) namazda sütre 

kullanılmasını istemesi332 ve kişinin sağlıklı olabilmesi için hacamat yaptırması 

yönündeki emirleri vucûb ifade etmeyip nedb ve ihtiyarı göstermekte,333 keler 

yemekten uzak durması da onun yenilmesinin haramlığını değil kendisinin hoş 

görmemesi olarak ancak kerahat ifade etmektedir.334 

Netice itibariyle et-Taberî, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uyulması, örnek 

alınması gereken bir imam olarak Sünnetlerini her mü’minin dikkate almasının 

zaruretine işaretle, onun Peygamberî rolüne istinaden söz ve fiillerinin farklı 

boyutlarda da olsa bağlayıcılığını göstermiş; onun içtihadî söz ve fiillerinin ise 

tıpkı diğer insanlarda görüldüğü gibi, doğru ya da hatalı olabileceğini de dile 

getirmiştir. O bu görüşlerini ortaya koymakla Hz. Peygamber’in risâlet ve insanlık 

vasfını yerli yerince ve ayrı ayrı dikkate değer bularak, peygamberliğinin 

insanlığını ortadan kaldıran bir hususiyet kazanmasına da fırsat vermemiştir.  

                                                 
330 et-Taberî, Tehzîb, II. 260; Musnedu İbn Abbâs, II. 788 (Ş). 
331 et-Taberî, Musnedu Ali, s. 33 – 34. 
332 et-Taberî, el-Cüz’u’l-Mefkûd, s. 318. 
333 et-Taberî, Tehzîb, II. 104 – 117; Musnedu İbn Abbâs, I. 489 – 518.  
334 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’l-evvel, s. 106 – 107; Musnedu Ömer, I. 188. (Ş). 
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2.4. et-Taberî’ye Göre Haber ve Çeşitleri 

Şüphesiz bir bilgi kaynağı olarak “haber” Hadis ilminde hadisin müradifi 

olarak yer almakla beraber335 Kelâm ilmi açısından da akıl ve duyularla beraber 

vazgeçilmesi imkânsız üç temel bilgi kaynağından biridir.336 Buna istinaden, 

konusu “bilginin alanına giren her şey” olarak belirlenen Kelâm ilmiyle337 ilgili 

eserlerin, bilgi teorisi hakkındaki temel malumat ile başladığı belirtilmekte338 ve 

İslâm düşüncesinde ilk olarak bilgiyi bir teori olarak ele alanların Mutezîle, 

sistematik bilgi teorisini ilk kullananın da Mâtûrîdî (ö.333 / 944) olduğu tesbitine 

yer verilmektedir.339  

et-Taberî’nin bir bilgi kaynağı olarak “haber” konusuna akaide ilişkin eseri 

olan Tabsîr’inde yer vermesi de bu açıdan dikkat çekicidir. O, bu eserine, kitabı 

telif amacının ardından, tıpkı Kelâm kitaplarında olduğu gibi, “et-Taberî’nin bilgi 

teorisi” diyebileceğimiz konuların anlatımıyla başlamakta ve ilerleyen sayfalarda 

bir bilgi kaynağı olarak haberin çeşitleri, bilgi değeri ve bağlayıcılığı üzerinde 

durmaktadır.  

Şüphesiz et-Taberî’nin bir ehl-hadis / ehl-i nakl olarak Tabsîr’inde bu 

konulara yer vermiş olması onun hem Mutezîle ile hem de döneminin çeşitli farklı 

akım/ fırkalarıyla girmiş olduğu tartışma ve dinin esaslarını bid’at ehline karşı 

savunma güdüsüyle yakından ilgilidir. Ancak durum ne olursa olsun onun, İslâm 

düşüncesinin önemli bir meselesi olan bilgi teorisi üzerinde durmuş olmasından 

hareketle, mütekâmil ve bütünlüklü olmasa da bir bilgi teorisine sahip 

bulunduğunu ve bu konuda öncülerden sayılabileceğini söylememiz zor değildir. 

et-Taberî, insanın din ve dünya işleri hakkında bildiği her şeyin iki esastan 

neş’et ettiğini belirtir. Bunlar, yalnızca duyularla idrak edilip elde edilen bilgiler 

ve duyularla elde edilenlerden sonuç olarak çıkarılan istidlâlî bilgilerdir. Bu 

sınıflamanın ardından o, elde edilen bilgilerin konuları ve türleri üzerinde 

                                                 
335 Koçyiğit, Hadis Usûlü, s. 12. 
336 Yusuf Şevki Yavuz, Haber md., DİA., İst. 1996, XIV. 347. 
337 Yusuf Şevki Yavuz, Kelâm md., DİA., Ank. 2002, XXV. 197. 
338 Hüseyin Hansu, Mütevatir Haber, Bilge Adamlar, Van 2008, s. 35. 
339 Hansu, Mütevatir Haber, s. 36. Ayrıca bkz.: Yavuz, Kelâm md., s. 200. Mâtûrîdî’nin bilgi 

teorisi için bkz.: Bekir Topaloğlu, Mâtûrîdî md., DİA., Ank. 2003, XXVIII. 151 – 152. 
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durduktan sonra fıkhî / amelî ve itikadî kabullerin kaynağı olmak açısından bu 

bilgilere olan ihtiyaç ve bilinmelerinin zarureti, bilgiye ulaşan ve ulaşamayan 

kişilerin durumu v.b. gibi konuları açıklar.340  

et-Taberî, kitabın ilerleyen bölümlerinde farklı konular bağlamında haber ve 

çeşitlerine yer verir. O, “Delil olarak kabul edilip (bilen için) mazereti ortadan 

kaldıran deliller” başlığı altında kendine inanılıp teslim olunması gereken 

bağlayıcı haberlerin özelliklerinden söz eder.341 Daha sonra, “Hilâfet ve imâmet” 

meselesini tartışırken hakikat bilgisine ulaştıran haberler üzerinde durur.342 Zaman 

zaman da bağlayıcı delil veya (itikaden) kabul edilebilir haberde şu şartlar 

bulunmalı diyerek haberler ve çeşitleri hakkında görüşlerini ifade eder.343  

Ona göre hüccet olabilecek haber, müşahede ve semâ‘ yoluyla elde 

edilendir. Yani, hüccet olan haber ya bizzat müşahede edilmeli ya da bir delil 

yoluyla elde edilmelidir ki, bu durumda da haber kendisine ulaşan için tıpkı gören 

veya işiten kişide olduğu üzere inanılması gereken bir haber olur.344 Zira hakikat 

(hakk), bilgisi idrak olunan ve kendisiyle marifete ulaşılan olarak ancak işitilen bir 

delil ile elde edilir. Dolayısıyla hakikate ulaştıran haber ya Rasûlullâh’dan (s.a.v.) 

bizzat şifahen işitilendir, ya da bir delil olarak Rasûlullâh’dan (s.a.v.) kavlen 

işitilen veya amelen nakledilen mütevâtir haberdir. 345 İşiten için tasdiki ve ona 

göre şahadet etmeyi gerektiren diğer haberler de müstefîz ve âdil âhâdın 

haberidir.346  

et-Taberî’nin haberlerle ilgili bu kavramların yanı sıra nakli’l-âmme ve 

nakli’l-hâssa diye iki nakil türünden söz ettiğini belirtmeliyiz. O, kulleteyn 

hadislerinin fıkhını tartışırken karşıt görüş sahiplerinden istediği nassî deliller 

bağlamında “…Rasûlullâh’dan (s.a.v.) nakl-i âmme ya da nakl-i hâssa olarak 

gelen haber…” diyerek haberin bu iki türünü ifadelendirmektedir. 347 Şüphesiz bu 

                                                 
340 et-Taberî, Tabsîr, s. 113 – 120. 
341 et-Taberî, Tabsîr, s.140 – 141. Ayrıca s. 148. 
342 et-Taberî, Tabsîr, s. 158. 
343 et-Taberî, Tabsîr, s. 148, 164.  
344 et-Taberî, Tabsîr, s. 140 – 141. 
345 et-Taberî, Tabsîr, s. 158.  
346 et-Taberî, Tabsîr, s. 141, 163. 
347 et-Taberî, Tehzîb, II. 223, Musnedu İbn Abbâs, II. 744 (Ş). 
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kullanımı ondaki eş-Şâfiî etkisinin bir işareti niteliğinde değerlendirilebilir. Zira 

eş-Şâfiî’nin de haber-i vâhid ve mütevâtir hadis karşılığı olarak haber-i hâssa ve 

haber-i âmmeden söz ettiği bilinmektedir.348 Ancak “haber-i âmm ve hâss” 

ayrımının Vâsıl b. Atâ’ya (ö. 131 / 748) aidiyeti bilgisi, eş-Şâfiî’nin, Vâsıl b. 

Atâ’nın kullandığı terminolojiyi takip ettiğini düşündürtmektedir.349 Dolayısıyla 

haberlerin mütevâtir-âhâd şeklindeki ayrımına tekabül ettiği ifade edilen bu 

taksimin Vâsıl b. Atâ’dan eş-Şâfiî’ye intikal ettiğini, onu da Beyhakî, İbn Hazm 

ve İbn Teymiyye gibi âlimlerin izlediği350 söylenebilir ki biz bu isimlere et-

Taberî’yi de eklemek gerektiğini düşünüyoruz.  

2.4.1. et-Taberî’ye Göre Mütevâtir Haber ve Bilgi Değeri  

Mütevâtir, yalan üzerinde kasıtlı veya kasıtsız ittifak etmeleri aklen 

mümkün olmayan bir kalabalığın, yine kendisi gibi bir kalabalıktan rivayet ettiği 

habere denir. Mütevâtir ilm-i zarûrî / ilm-i yakîn ifade eder. Hadisçilerin sahîh 

olup olmadığı hakkında inceleme dışı tuttukları bir hadis türüdür. Zaman zaman 

bir hadisin şöhret kazanmış olduğunu göstermek amaçlı olarak Hz. 

Peygamber’den tevâtüren geldiği ifade edilebilir. Bu, haberin gerçek anlamda 

mütevâtir olduğunu göstermez. Mütevâtir haberler lâfzî ve manevî mütevâtir 

olmak üzere iki kısma ayrılır.351  

et-Taberî bir hadis sadedinde nâsih - mensuh tartışması yaparken haber 

çeşitlerini de izah eder. Açıkça mütevâtir olarak isimlendirmemekle beraber, onun 

bu izahına göre varid olmasıyla kendine ulaşan kişi için ilim gerektiren, varlığı 

özrü / mazereti ortadan kaldıran, sehv ya da hataya düşmeleri ve nakillerinde 

yalan söylemeleri mümkün olmayan cemaatin rivayet ettiği bir haber türü 

vardır.352 Tanımı yapılan haber türünün mütevâtir olduğu gayet açıktır.  

                                                 
348 eş-Şâfiî, er-Risâle s. 248. 
349 Mustafa Ertürk, Haber-i Vâhid md., DİA., İst. 1996, XIV. 350. 
350 Hansu, Mütevatir Haber, s. 71 – 72, 144.  
351 Mütevâtir haber hakkında geniş bilgi için bkz.: Koçyiğit, Hadis Usûlü, s. 15 – 21; Koçkuzu, 

a.g.e., s. 55-78; İsmail Hakkı Ünal, Ebû Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebinin Hadis 
Metodu, D.İ.B. Yay., Ank. 1994, s. 129 – 130; H. Yunus Apaydın, Mütevâtir md., DİA, İst. 
2006, XXXII. 208 – 211; Hansu, Mütevatir Haber. Mütevâtir hadisler meselesine eleştirel bir 
yaklaşım için bkz.: Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 92 – 104.  

352 et-Taberî, el-Cüz’u’l-Mefkûd, s. 439.  
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Onun Tabsîr’de “…ve immâ bihaberin mutevâtirin yekûmu fî vucûbi’l-hucce 

bih…” ifadesini kullanarak353 hem haberin ismini zikrettiğini, hem bağlayıcı bir 

delil olduğunu beyan ettiğini de görürüz. 

et-Taberî Tehzîb’in muhtelif yerlerinde de zaman zaman bu tür haberlerden 

ya da tevâtüren nakilden söz etmektedir. Müşrikten hediye kabulü ile ilgili 

hadislerin fıkhını ortaya koyarken o, “Rasûlullâh’tan (s.a.v.) hüccet olarak 

mutevâtir haberler gelmiştir” diyerek bir haber türü olarak ondan söz 

etmektedir.354 Yine kasr-ı salât konusunda pek çok haberin tevâtür düzeyinde 

geldiğini “… هللاب رسول اصحار عن اخبالاترت افي ذلك نو …” ifadesiyle belirtmektedir. 

Onun bu nitelemesi kasr-ı salâtın amelî uygulamalarla da teyid edilir olmasına 

binaen355 yerinde görülebilirse de rivayetler bağlamında, konuya dair haberlerin 

çokluğu ve yaygınlığı sadedinde lügavî anlamda söylenmiş gibidir. 

Şüphesiz mütevâtir haberler hem amelen hem itikaden delil kabul 

edilmektedir. et-Taberî’ye göre de hata etmesi, sehve düşmesi ve yalan söylemesi 

mümkün olmayan bir topluluğun naklettiği rivayet yani mutevâtir haber 

böyledir.356Ancak hangi haberin tevâtür düzeyinde ya da mütevâtir olduğu 

tartışma konusudur.357  

et-Taberî’ye göre kabul edilebilir bağlayıcı bir haber, nakil ehlince 

Rasûlullâh’dan (s.a.v.) mükellefin özrünü ortadan kaldıracak şekilde kuvvetli, 

yaygın (mustefîz) ve açık olarak nakledilmelidir. Nitekim İslâm ehlinden hür bir 

zânî muhsânın recmiyle ilgili haberleri bu nitelikte gören et-Taberî, Hâricîleri, 

aralarında recmin de bulunduğu bazı hususları kabul etmedikleri gerekçesiyle, 

İslâm’ın dışında gördüğünü belirtir. Zira bu konularda hüccet olarak görülen 

haberler, haberinde hata, sehv ya da yalanın caiz olmadığı cemaatin naklidirler.358  

                                                 
353 et-Taberî, Tabsîr, s. 158. 
354 et-Taberî, Tehzîb, I. 174; Musnedu Ali, s. 220 (Ş).  
355 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’l-evvel, s. 148; Musnedu Ömer, I. 263 (Ş). 
356 et-Taberî, Tabsîr, s. 164. 
357 Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, 93 – 103. 
358 et-Taberî, Tabsîr, s. 163 – 164.  



 124

O, kabir azabı ile ilgili Rasûlullâh’dan (s.a.v.) gelen haberlerin tevâtür 

düzeyinde olduğunu belirterek kabir azabının hak olduğunu söyler.359 Yine büyük 

günah meselesinde Hz. Peygamber’den (s.a.v.) “Şefaatim ümmetimden büyük 

günah işleyenler içindir” ibaresiyle nakledilen hadis de et-Taberî’nin 

“nakillerinde hata, sehv ve yalandan korunmuş kimselerin naklettiği ve rivayet 

edilmesiyle ilim gereken haberler” girişiyle aktardığı rivayetlerden biridir.360  

et-Taberî’nin eserlerinde zaman zaman fiilî / amelî tevâtürden söz ettiğini de 

görmekteyiz. Hz. Ebûbekir’in hilâfete ilişkin söylemiş olduğu “nahnu’l-umerâ’ ve 

entum vuzerâ” sözüne binaen, bu konuda, Muhâcir ve Ensârın uygulamalarıyla 

fiilî / amelî tevâtürün oluştuğuna dikkat çeker.361 O bu sözüyle hilâfet hakkında 

yapılan tartışmaların yersiz olduğunu ifade etmek istemiştir. Zira bu konudaki 

tevâtür şüpheyi ve özrü ortadan kaldırıcı bilgiye ulaştıracak niteliktedir.362  

et-Taberî’nin açıkça olmasa da kullandığı bazı ibarelerle amelî tevâtürü, 

çeşitli konularda bir delil olarak görüşlerine temel aldığını görürüz. Onun “ و لنقل

هللا عليه وسلماثة عنه صلي امة ورالا ”, “ هللا عليه وسلماصلي  اثة عن نبيهالخجة وراوهو نقل  من “ ,”

هللا عليه وسلماصلي  اثة عن نبيهاور لحجة نقالا ”, “ ه هللا علياصلي  اثة عن نبيهالحجة نقل ذلك وراعلي 

 gibi ibarelerle konuya ilişkin bir amelî naklin / tevâtürün varlığından söz 363 ”وسلم

ettiğini söyleyebiliriz. Yine onun Râsûlullâh’dan (s.a.v.), özrü ortadan kaldıracak 

nitelikte devralınıp gelen “ هللا عليه وسلماثة عنه صلي اور ” uygulamalardan ve 

rivayetlerin varlığından bahisle görüşlerini savunduğu da olmaktadır.364  

Şüphesiz bizim amelî tevâtür olarak yorumladığımız bu rivayet şeklinde 

dikkate değer olan bir husus da “ لحجةانقل  / sözü hüccet olanın nakli” 

kavramlaştırmasıdır. et-Taberî’nin bununla kastettiği ilim ehlinden görüşlerine 

dayandığı çoğunluk kimseler olup, bu çoğunluğun görüşü ümmetin icma‘nı ifade 

etmemekle beraber oldukça güvenilirdir.365  

                                                 
359 et-Taberî, Tabsîr, s. 203 – 205. 
360 et-Taberî, Tabsîr, s. 185. 
361 et-Taberî, Tabsîr, s. 157 – 158. 
362 et-Taberî, Tabsîr, a.g.y. 
363 et-Taberî, Tehzîb II. 261 – 263, Musnedu İbn Abbâs, II. 790 – 791, 793 (Ş). 
364 et-Taberî, Tehzîb II. 229, Musnedu İbn Abbâs, II. 738 – 739 (Ş). 
365 Muhammed Kâmil, a.g.e., s. 150. Ayrıca bkz.: et-Taberî, Tehzîb II. 263, Musnedu İbn Abbâs, 

II. 793 (Ş). 
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Dolayısıyla et-Taberî mütevâtirin tanım, bilgi değeri ve fıkhen / itikâden 

bağlayıcılığı konusunda İslâm âlimlerinin yoluna tâbi olmakta, kasr-ı salât, şefaat, 

kabir azabı gibi konulardaki haberleri mütevâtir düzeyinde görmektedir.  

2.4.2. et-Taberî’ye Göre Müstefîz Haber ve Bilgi Değeri 

Haber türlerinden biri de müstefîz ya da meşhûr haberdir. Her ne kadar 

âlimler arasında bu iki kavramın tanımı üzerinde bir ittifak bulunmasa da 

aralarında umum-husus ilişkisi olduğu belirtilmiştir. Bazı Fıkıh âlimlerince 

“müstefîz” adıyla anılan haber, mütevâtir düzeyinde bulunmayan haberler olarak 

âhâdın ilk kısmı kabul edilmiştir.366  

Kavram olarak müstefîz lâfzının Ebû İshak el-İsferâyînî’nin (ö. 418 / 

1027)367 kullandığı belirtilmekteyse de368 et-Taberî’nin “müstefîz” haberi 

mütevâtire yakın bir tanımlama ile ve meşhur haber yerine kullandığını 

görmekteyiz. O, Hz. Peygamber’in binek üzerinde vitir namazı kılmasıyla ilgili 

olarak gelen haberleri müstefiz düzeyinde kabul ettiğini ifade ile bir konuda bu 

nitelikte bir haber varsa, bu haber kişiyi, âhâd rivayetten müstağnî kılar, yani o 

konuda âhâda ihtiyaç kalmaz, aynı zamanda o haberin kıyas cihetiyle sahîh 

kılınması da istenemez, diyerek kendince “müstefîz” haberin bilgi değerini ortaya 

koyar.369  

2.4.3. et-Taberî’ye Göre Âhâd Haber ve Bilgi Değeri 

Hadis ilminde haber-i vâhid ya da âhâd haber, mütevâtir sünnetin dışında 

kalan ve Rasûllulâh’dan (s.a.v.) itibaren adâlet ve zabt sıfatlarını taşıyan bir veya 

iki yahut tevâtür derecesine ulaşmayan sayıda sahâbenin, daha sonra tâbiînin ve 

tebeu’t-tâbiînin rivayet ettiği, metninde şâz ve illet bulunmayan ve zann-ı gâlib ile 

(râcih) sabit olan haber olarak tanımlanmaktadır.370  

                                                 
366 Koçkuzu, a.g.e., s. 87 – 92; Uğur, Hadis Terimleri, s. 219 – 221, 285 – 286; Zekeriya Güler, 

Müstefîz md., DİA., İst. 2006, s. 135 -136. 
367 Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakîhidir. Geniş blgi için bkz.: Salih Sabri Yavuz, İsferâyînî md., 

DİA., İst. 2000, XXII. 515 – 516. 
368 Hansu, a.g.e., s. 133.  
369 et-Taberî, Tehzîb, II. 134; Musnedu İbn Abbâs, I. 548. 
370 Ertürk, Haber-i vâhid, s. 349. Farklı tanımlar için bkz.: Koçkuzu, a.g.e., s. 78 – 82. 
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Haber-i vâhidin bilgi değeri sadedinde farklı görüşler serdedilmiştir. Bazı 

âlimler, haber-i vâhid zann ifade eder, bu sebeple akaide ilişkin konularda delil 

olarak kullanılmaz derken, bazıları ise ilim ve ameli gerektirir, demektedirler.371 

Farklı görüşlere rağmen güvenilir bir yolla rivayet edilen haber-i vâhidin ilm-i 

yakîn ifade ettiği, dolayısıyla dinde delil olduğu ve onunla amel edilmesi gerektiği 

konusunda, İslâm âlimlerinin çoğu ve özellikle hadisçilerin ittifak ettiği de 

belirtilmektedir.372  

İtikadî konularda ise haber-i vâhidlerin delil olarak görülmediği genel bir 

kabul olarak ifade edilmektedir.373 Ancak başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere el-

Eş‘arî,374 İbn Hazm ve İbn Teymiyye gibi âlimlerin, sahîh yolla gelmek kaydıyla, 

bu haberlerin akaide ilişkin konularda delil kabul edilmesi gerektiği görüşünde 

oldukları belirtilmektedir.375  

et-Taberî, gerek Tehzîb’de gerekse Tabsîr’de haber-i vâhidin tanımı, bilgi 

değeri, işiten açısından bağlayıcılığı ve amel edilebilirliği hakkında bazı bilgiler 

vermekle beraber konunun ayrıntısını usûle ilişkin temel kitabı olan Lâtifu’l-

Kavl’inde açıkladığını belirtmektedir.376 Lâtifu’l-Kavl’in günümüze ulaşmamış 

olması hem et-Taberî’nin usûlünü tesbit açısından büyük bir eksiklik, hem de 

gerek Fıkıh gerekse Hadis Usûlü’ne kaynak olabilecek çok önemli bir eserden 

mahrumiyet anlamındadır. Ancak et-Taberî’nin haber-i vâhid konusundaki 

yaklaşımını tesbitte Tehzîb ve Tabsîr’deki bilgiler de önemli yeterlilikte 

sayılabilir.  

et-Taberî haber-i vahidi, “âdil bir kişiden veya varlığı özrü / mazereti 

ortadan kaldırmayan ve ilmi zorunlu / gerekli kılmayan bir cemâatten nakledilip, 

                                                 
371 Haber-i vâhidin değeri konusunda farklı görüşler, taraftarları ve delilleri için bkz.: Koçkuzu, 

a.g.e., s. 97 – 124.  
372 Koçkuzu, 153 – 159; Ertürk, Haber-i vâhid, s. 351. 
373 Koçkuzu, a.g.e., s. 139; Yusuf Şevki Yavuz, Haber-i vâhid md. / Kelâm, DİA, İst. 1996, XIV. 

352 – 354; Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 172.  
374el-Eş‘arî’nin haber-i vâhidin akaid alanındaki değerine temas etmediği, bu gibi haberleri 

kullandığı yerlerde de âyetleri teyid amacında olduğu da ifade edilmektedir. Bkz.: Yavuz, 
Haber-i vâhid / Kelâm, XIV. 353. 

375 Koçkuzu, a.g.e., s. 139 – 143; Yavuz, Haber-i vâhid / Kelâm, XIV. 354 – 355.  
376 et-Taberî, Tehzîb, II. 249; Musnedu İbn Abbâs, II. 770 (Ş). 
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ancak hakkında varid olduğu konuyu tasdiki gerektiren, yani kendisiyle amel 

edilmesi gereken haberdir” şeklinde tanımlamaktadır.377 

Yine haber-i vâhidin delil olması sadedinde zikredilen bir örnek, Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.), tek kişinin hilâli gördüğünü haber vermesi üzerine 

Ramazan orucuna başlanmasını emrettiğine dair olan haberdir.378 et-Taberî de bu 

haberi değerlendirirken hem haber-i vahidin dinde kendisiyle amel edilmeyi 

gerektiren bir haber niteliğinde olduğunu belirtmekte hem de dinde hüccet olan 

haberin râvîsinde bulunması gereken şartları sıralamaktadır. Ona göre haber-i 

vâhidin râvîsi bir kişi ya da çok kişi / cemaat, erkek ya da kadın, hür veya köle 

olabilir. Önemli olan râvî ya da râvîlerin âdil ve sâdık olmasıdır.379 

et-Taberî’nin haber-i vâhid tanımı, başta eş-Şâfiî olmak üzere,380 kendinden 

önceki pek çok âlimin tanım ya da ifadesinden farklılık göstermektedir.381 Onun 

tanımı bizi, genel olarak tek kişinin tek kişiden rivayeti şeklindeki kabulün 

değişerek artık tevâtür derecesine ulaşmayan bir topluluğun haberinin de haber-i 

vahidin kapsamında görüldüğü ve bir hadis ıstılahı olarak çok daha kapsamlı bir 

muhtevada ele alındığını gösterir bir bilgiye ulaştırmaktadır.  

Her ne kadar et-Taberî, haber-i vâhidi ilim gerektirmemesine karşın 

kendisiyle amel edilmesi gereken bir haber olarak tanımlasa da, bu ifade onun 

haber-i vâhidi itikadî meselelerde delil görmediği anlamında yorumlanmamalıdır. 

Zira o, Tabsîr’inde ve Tehzîb’inde itikadî olarak gördüğü pek çok mesele 

bağlamında delil olarak haber-i vâhidi kullanmaktan uzak kalmadığı gibi, yapmış 

olduğu haber sınıflamasında da mütevâtire ilâveten, âdilin haber-i vahidine de yer 

vermektedir.  

Bilhassa onun, varid olan haber, gelişiyle özrü ortadan kaldırmıyor, şekk ve 

şüpheyi gidermiyor olsa da nakledeni sıdk ve adâlet ehli ise, haberi işitene 

                                                 
377et-Taberî, el-Cüz’u’l-Mefkûd, 439.  
378 Ertürk, Haber-i vâhid, s. 349. 
379 et-Taberî, Tehzîb, II. 248 – 249; Musnedu İbn Abbâs, II. 769 – 770 (Ş). 
380 eş-Şâfiî, er-Risâle, s. 205 – 206, 213, 221 vd; Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî, İhtilâfu’l-Hadis, 

Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1986, s. 21. 
381 Meselâ Ebû Hanife ve talebelerinin haber-i vâhidden anladıkları, tek kişinin rivayet ettiği 

haberdir. Ünal, Ebû Hanife’nin Hadis Anlayışı, s. 134. Konuya dair ayrıca bkz.: Koçyiğit, Hadis 
Istılahları, s. 22 – 23.  
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haberdekini tasdik etmek düşer, diyerek açıklama yapma ihtiyacı duyduğu 

haberlerin konusuna dikkat ettiğimizde bu durum daha da netleşir. Onun genel bir 

kabulü vardır ve bu kabul daima hatırda tutulmalıdır. Ona göre bazı konular, 

bilgisine yalnızca Allah’ın (c.c.) ya da Hz. Peygamber’in haber vermesi ile 

ulaşılır. Dolayısıyla bu konularla ilgili haber ister mütevâtir, ister âhâd olsun işiten 

için o haberdeki bilgiye şahadet edip inanmak gerekir.382  

Kabirdeki ölülerin insanları duyması konusunda “bu konuda Rasûlullâh’dan 

(s.a.v.) naklettiğimiz her iki haber de sahîhtir. Râvîleri âdildir, kendisine âdilin 

haber-i vâhidi ulaşan kişi için ona iman ve Allah’ın, dilediği kişiye işittireceğini 

ikrar gerekir…” diyen383 et-Taberî’nin, kendine göre doğru olan görüşü dile 

getirdiğini görüyoruz. 

Onun tevâtür derecesinde gördüğünü söylediği Münker-Nekir, kabir azabı, 

Berzah âlemi gibi konulardaki haberler384 dikkate alındığında söz konusu bu 

haberlerin âhâd oldukları herkesin malumudur. Ancak bu konularla ilgili 

haberlerin ve tarîklerinin çokluğu sanki tevâtür oluşturur nitelikte görülmektedir. 

Bu kabulünde et-Taberî’nin yalnız olduğunu söylemek de doğru değildir. Zira her 

ne kadar genel olarak haber-i vâhidin itikadda delil olmadığı ifade edilse de bu 

durumun tarihi gerçeklere uygun olmadığına dikkat çekilmekte, bazı âlimlerin, 

tıpkı ince iplerin birleşerek güçlü bir halat meydana getirmesi gibi aynı mânaları 

yaklaşık olarak nakleden âhâd haberlerin de itikadda delil olabileceği yönünde 

görüşlerine yer verilmektedir.385  

et-Taberî’nin itikadda kendileriyle ihticâc ettiği âhad haberlerde aradığı 

şartlar konusunda bize ipuçları veren bir ibare dikkate alındığında bu durum daha 

da anlaşılır olmaktadır. Her ne kadar Tehzîb’deki bu ibare kendisine nisbetle yer 

almıyorsa da, et-Taberî’nin onu nakli ve bir itirazının olmamasıyla kendisinin de 

katıldığı görüş olarak kabule uygundur. Söz konusu ibare gayet açıktır: “Bir çok 

raviden müstefiz ve yaygın olarak gelmeksizin, bilinmesi ancak haber kanalıyla 
                                                 
382 et-Taberî, Tabsîr, s. 140 – 141.  
383 et-Taberî, Kısmu’l-evvel, s. 260; Musnedu Ömer, II. 518 (Ş). 
384 et-Taberî’nin bu konuları değerlendirme ve delillendirmedeki yaklaşımı için bkz.: Tabsîr, s. 203 

– 212.  
385 Ertürk, Haber-i vâhid, s. 351; Yavuz, Haber-i vâhid / Kelâm, XIV. 354.Ayrıca bkz.: Koçyiğit, 

Hadis Istılahları, s. 22 - 23.  
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mümkün olabilen konularda Rasûlullâh’dan (s.a.v.) nakledilen bu tür haberlerin 

nakledenleri sika, senetleri sahîh, râvîleri âdil ise, hüccet kabul edilir.”386 

Dolayısıyla onun, bilgisine ancak Rasûlulllâh’dan (s.a.v.) gelen haberle ulaşılan 

konularda, sika ve âdil râvilerin senedi sahîh olarak rivayet ettikleri, meşhûr ya da 

meşhûra yakın nitelikteki âhâd haberleri itikadda delil kabul ettiğini söylememiz 

mümkündür.  

et-Taberî’nin itikadda ve bilhassa fıkıhta haber-i vahidle amel konusundaki 

yaklaşımının, bir ehl-i nakl olarak haberi mümkün mertebe ihmal değil îmal etme 

yönündeki kabulüyle de sıkı ilişkisi vardır. Ancak onun bu tercihi bazılarınca, 

zayıf da olsa her haber ile ihticâc etmekte hırs gösterdiği şeklinde 

yorumlanmaktadır ki,387 kanaatimizce bu, et-Taberî’yi doğru anlamamaktır. Zira 

o, kendince de zayıf görülen rivayetlerle ihticâc ederken haberin kusuruna dikkat 

çekmekte ve bu tür haberleri asıl hadis olarak değil sadece kendi görüşünü 

destekleyici nitelikte kullandığını ifade etmektedir. Sadakanın kime verilip 

verilmeyeceği meselesini tartışırken “… ده نظراسنان في ان آاو  / isnadında ihtilâf olsa 

da…” diyerek konuya dair Rasûlullâh’dan (s.a.v.) bazı haberlerin nakledildiğini 

belirtir ve bu haberleri sıralar. Daha sonra da bu haberleri hüccetin rivayeti ve 

görüşünü desteklemek ve kuvvetlendirmek için şevâhid makamında kullandığını 

da beyan eder.388  

et-Taberî, aynı konu sadedinde haber-i vâhidin, hüccetin haber ya da 

rivayetine aykırı düşmesi durumuna da açıklık getirerek, hüccetin haberinin daha 

güvenilir olduğunu; “Sözü hüccet olanın nakli ve görüşünun delil olması; haber-i 

vâhid ve az sayıdaki bir cemaatin naklettiğinden daha sahih ve sağlamdır” 

şeklinde ifade etmek suretiyle gösterir.389 

                                                 
386 et-Taberî, Kısmu’l-evvel, s. 134; Musnedu Ömer, I. 236 (Ş). 
387 Her ne kadar bu, bir övgü gibi söylense de bize göre doğru bir tesbit değildir. Bkz.: 

Abdulmecîd Deyye (d-h-y), a.g.e., s. 62. 
388 et-Taberî, el-Cuz’u’l-Mefkûd, s. 414, 417. 
389 et-Taberî, el-Cuz’u’l-Mefkûd, s. 417. 
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2.4.3.1. et-Taberî’ye göre haber-i vâhid - nass ilişkisi 

Haber-i vâhid nass ilişkisi sadedinde et-Taberî, Hanefîlerden farklı bir 

yaklaşıma sahip olarak390 bu tür haberleri nass çerçevesinde gördüğünü açıkça 

beyan etmektedir. O, “Kur’ân’dan ya da Rasûlullâh’dan (s.a.v.) nakl-i âmme veya 

nakl-i hâssa olarak gelen nasslar itibariyle…”diyerek391 nakl-i hâssa olarak da 

isimlendirdiği haber-i vâhidi, tıpkı Kur’ân ve mütevâtir haber gibi “nass” olarak 

nitelemektedir.  

2.4.3.2. et-Taberî’ye göre haber-i vâhid ve ziyade 

Haber-i vâhidle gerek Kur’ân âyetlerine ve gerekse diğer haberlere ziyade 

konusu, fakîhler ve muhaddisler nezdinde dikkate değer bir meselesidir. Bu konu 

nesh ile de yakın ilişkili görülmektedir.392 Şüphesiz et-Taberî’nin de hem fakîh 

hem muhaddis olması bu konuya dair yaklaşımının değerlendirmesini de gerekli 

kılmaktadır.  

2.4.3.3. Haber-i vâhidle Kur’ân’a ziyade  

et-Taberî, seferde namazın kısaltılmasına ilişkin haberlere itiraz niteliğinde 

bir soruya yer verir. İtiraz, bu haberlerin, âyetin393 hilâfına korku hâlinde 

olmaksızın namazın kısaltılmasına izin vermesinedir. Dolayıyla bu çelişkili durum 

şöyle sorgulanmaktadır: Haberler ve âyet arasında ya bir nesh vardır; Hz. 

Peygamber (s.a.v.) fiiliyle âyeti nesh etmiştir. Bu, Sünnetin Kur’ân’ı nesh 

edemeyeceğini söyleyenlere aykırı bir görüştür. Ya da yolcunun namazının 

hükmünde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yapmış olduğu bir ziyadedir. Bu konudaki 

delillerini kendisine muhalif imamların görüşlerini de dikkate alarak açıklaması 

istenen et-Taberî’nin cevabı ne yazık ki bizi yeterince aydınlatmamaktadır. Zira o, 

cevabında ne Sünnetin Kur’ân’ı neshi meselesine ne de ziyade konusuna girer. 

İmamların ihtilâf ettiğini belirterek onların görüşlerini ve delillerini sıralar. Kendi 

                                                 
390 Hanefîlerin haber-i vâhidi nass çerçevesinde görmediğine dair bilgi için bkz.: Ünal, Ebû 

Hanife’nin Hadis Anlayışı, 135 – 136.  
391 et-Taberî, Tehzîb, II. 223, Musnedu İbn Abbâs, II. 744 (Ş). 
392 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Ünal, Ebû Hanife’nin Hadis Anlayışı, 143 – 146; 

Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 476 - 479.  
393 en-Nisâ, 4 / 101. 



 131

tercihi de Allah’ın, yolcu için Hz. Peygamber’in (s.a.v.) lisanı ile tahfif edici bir 

ruhsatı olduğudur. Zira İbn Abbâs “Ebu’l-Kâsım’ın Sunneti” ve Hz. Ömer “Biz 

Peygamberimizi (s.a.v) böyle yaparken gördük ve öyle amel ediyoruz” diyerek 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Sünnetini bildirmişlerdir.394  

Bu bilgilerden hareketle, Seferde namazın kısaltılmasına ilişkin haberleri 

mütevâtir olarak gören et-Taberî’nin, mütevâtir haberin / Sünnetin Kur’ân’ı 

neshine kâil olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca açık bir ibare olmamakla beraber, 

onun haber-i vâhidle Kur’ân’ın neshine kail olabileceğini de düşünüyoruz. Zira o, 

haber-i vâhidi Kur’ân ve mütevâtir haberle beraber “nass” olarak nitelemekte ve 

bilgisi ancak Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bildirmesi ile bilinebilecek dinî konularda 

Kur’ân dışı vahyin varlığını da kabul etmektedir.  

et-Taberî’nin seferde namazın kısaltılması konusundaki tercihi, bu konu 

bağlamında ziyade meselesini de ortadan kaldırmış görünmekle beraber onun, 

haber-i vâhidle Kur’ân’a ziyade konusunda olumsuz bir değerlendirmesinin 

olmaması da zımnen bir kabul olarak değerlendirilebilir.  

2.4.3.4. Haberler arasında ziyade 

Güvenilir bir râvînin, rivâyet ettiği bir hadisin metninde diğer sika 

râvîlerden farklı olarak naklettiği fazlalık395 olarak açıklanan ziyade konusunda et-

Taberî’nin sika râvînin ziyadesini kabul ettiği tesbiti yapılmıştır.396 Giliiot, söz 

konusu makalesinde, “ziyadenin kabulü” başlığı altında her hangi bir örnek 

göstermeden yalnızca et-Taberî’nin haber-i vâhidle yapılan ziyadeyi kabul ettiği 

tesbitinde bulunur.  

Muhammed Kâmil ise, metinde ve isnadda ziyade şeklinde bir taksimle 

konuya yer verir. Metinde ziyade konusunda, Hz. Peygamber’in Mekke’nin fethi 

günü verdiği hutbe ile ilgili haberi rivayet eden Ebû Hureyre’nin haberinin ziyade 

metinli Yahya b. Ebî Kesîr nakli örnek seçilmiştir. et-Taberî, Yahya’nın naklettiği 

haberden dolayı her hangi bir ithamla karşılaşmayan sika bir râvî olduğunu ve 

                                                 
394 et-Taberî, Musnedu Ömer, s. 263 (Ş). 
395 Uğur, Hadis Terimleri, s. 432. 
396 Gilliot, Le Traitement, s. 332 – 333; Muhammed Kâmil, s. 143 – 147. 
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infirad ettiğinde de güvenilir görüldüğünü söyleyerek onu ta‘dil ve tevsik ederek 

Ebû Hureyre’nin rivayetiyle ilgili yaptığı ziyadeyi kabul etmektedir.397 

Hacamat konusundaki bir haberle ilgili olarak da et-Taberî, ziyade sahibi 

Ma‘kıl b. Yesâr’ı zayıf gördüğü için haberinin mutlaka doğrulanmaya ihtiyacı 

olduğunu söyleyerek reddeder.398  

İsnadda ziyade konusunda da verilen örneklerden399 sonra yapılan tesbit, et-

Taberî’nin ister isnadda ister metinde olsun, sikanın ziyadesini kabul ettiğidir.  

Kısaca değerlendirmemiz gerekirse et-Taberî, ehl-i nakl geleneğine mensup 

biri olarak nassdan bir delil kabul ettiği haber-i vâhidi amelde ve itikadda geçerli 

görmekte, bu yönüyle Ahmed b. Hanbel, İbn Hazm ve İbn Teymiyye gibi 

âlimlerin görüşleriyle birleşmekte, haber-i vâhidi nakledende adâlet ve sıdk 

vasıflarını haiz olmayı şart koşmaktadır. Bazı kusurlara sahip haber-i vâhidi daha 

sahîh ve güvenilir rivayet ve nakiller için şevâhid olarak kullanmakta sakınca 

görmemekle beraber, her hangi bir tearuz durumunda haberleri özelliklerine göre 

derecelemekte ve sözü hüccet olanın naklini, haber-i vâhide tercih etmektedir. 

Haber-i vâhidi “nass” olarak nitelerken, haberlerde sikanın ziyadesini de kabul 

etmektedir.  

2.5. et-Taberî’ye Göre Sahîh ve Zayıf Haberler 

Hadis Usûlünde âhâd haberler farklı özelliklerine istinaden çeşitli kısımlara 

ayrılmaktadır. Sahip olduğu sıhhat şartlarına göre ve amel edilebilirliğine nisbetle 

âhâd haberler makbul, 400 merdud401 ve meşkûk haberler diye tasnif edilirken, 

makbul sahîh ve hasen olmak üzere iki grupta incelenir. Merdud haberler ise zayıf 

hadislerdir.402 Bu sınıflamalar tarihi süreç içerisinde ortaya çıkmış olmakla 

beraber yapılan tanımlar da farklılık arz etmektedir. Her âlimin kendince 

belirleyip eserlerinde uyguladığı bazı ilke ve şartlar daha sonraki çalışmalarla 

                                                 
397 et-Taberî, İbn Abbâs Musnedi, I. 25 – 26 (Ş). Sikanın ziyadesi ile ilgili bir başka örnek için 

bkz.: et-Taberî, Musnedu İbn Abbâs, I. 471, 472, 483 (Ş). 
398 et-Taberî, Musnedu İbn Abbâs, I. 516. 
399 Bakınız: et-Taberî, el-Cuz’u’l-Mefkûd, s. 102.  
400 Makbul ve çeşitleri hakkında bkz.: Koçyiğit, Hadis Usûlü, s. 32 – 62. 
401 Merdud ve çeşitleri hakkında bkz.: Koçyiğit, Hadis Usûlü, s. 62 – 146. 
402 Ünal, Ebû Hanife’nin Hadis Anlayışı, s. 128; Ertürk, Haber-i vâhid, 351.  
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tesbit edilmeye çalışılmıştır.403 Biz de burada et-Taberî’nin hadis kabul ve 

değerlendirmesinde dikkate aldığı hususları, tashih ve tad‘îf ilkelerini tesbite 

çalışacağız.  

Makbul hadis çeşitlerinin başında yer alan sahîh, adalet ve zabt şartlarını 

haiz râvîlerin muttasıl isnadla rivayet ettikleri şâz ve muallel olmayan hadis diye 

tanımlanmaktadır. Buna göre bir hadisin sahîh kabul edilip ameli gerektirmesi için 

bu şartları muhtevi olması beklenir.404 Ancak bu tanım ve şartların 

değerlendirmesi âlimlerin farklı yaklaşımları sebebiyle indîlik / itibârîlik arz 

edebildiği gibi, ilâve şartlarla da hadisin sahîhlik derecesi farklılık 

gösterebilmektedir.405 Bu durum et-Taberî için de geçerlidir. 

Hadis âlimlerinin makbul karşısında merdud diye niteledikleri bir tür de 

zayıf hadislerdir. Zayıf hadisler makbul hadislerin özelliklerini taşımayan veya 

sübûtunun tam olduğuna dair bir delil bulunmayan haberlerdir.406 Zayıf hadislere 

yine aynı mânada sakîm de denmektedir.407  

Biz bu genel kabul ve değerlendirmeleri dikkate alarak et-Taberî’nin 

Tehzîb’de kullandığı hadisler ve her asıl hadis çerçevesinde yürüttüğü fıkhî 

tartışma ve değerlendirmeleri inceleyip onun, gerek açıkça söylediği gerekse 

anlatımlarından istinbat ile hadisleri kabul veya red gerekçelerini tesbit etmeğe 

çalıştık. et-Taberî’nin bir haberi / hadisi sahîh veya zayıf kabul ederken dikkate 

aldığı şartlar olarak gördüğümüz bu hususları sıralamadan önce, Tehzîb’deki 

hadislerin genel durumu hakkında bazı noktalara işaret etmemiz yerinde olacaktır.  

Öncelikle et-Taberî’nin Tehzîb’ine aldığı ve sistematiği gereğince öne 

çıkarıp çerçeve başlık gibi kullandığı haberler / hadisler hakkında bir ön kabulü 

vardır. Bu kabul, hemen her asıl hadisten sonra et-Taberî tarafından ısrarla ifade 

edilmektedir: “ bu, bize göre senedi sahîh bir haberdir.” Bu, onun kitabına aldığı 

her asıl hadis için kullandığı ibare olarak öncelikle söz konusu bütün asıl 

                                                 
403 Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 24 – 25.  
404 Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 383 – 384.  
405 Ünal, Ebû Hanife’nin Hadis Anlayışı, s. 129. 
406 Subhi es-Sâlih, a.g.e., s. 137 – 180; Ertürk, Haber-i vâhid, 351. 
407 Uğur, Hadis Terimleri Sözlüğü, s. 427. 
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hadisleri, her ne kadar aralarında başkaları tarafından zayıf hatta mevzû olarak 

nitelenen haberler olsa da, “sahîh” gördüğünün delilidir.  

et-Taberî’nin kullandığı bu “senedi sahîh” ibaresi, dönemi itibariyle ve 

belki genel olarak muhaddislerin bir yaklaşımını da bize ihbar ediyor olabilir. Zira 

hadislere yaklaşımda ve sıhhat değerlendirmesinde öncelikli husus senedlerdir.408 

Dolayısıyla et-Taberî de hadislerinin sıhhat iddiasını öncelikle isnad üzerinden 

yapmaktadır.  

Yine söz konusu ibareyi takiben söylediği “ خرين الان يكون علي مذهب اوقد يجب ...

...غير صحيح اسقيم ” sözleri de; kendisinin sahîh kabul ettiğini, diğer bazı âlimlerin 

sakîm görebileceklerini beyan niteliğindedir. Bu beyan, konunun itibârîliğine 

ilişkin değinimizi destekler nitelikte olduğu gibi, aynı zamanda et-Taberî’nin 

hadisleri “sahîh” ve “sakîm” olarak iki ana sınıflamaya tâbi tuttuğunu da 

göstermektedir. 

Onun hadisleri sahîh ve sakîm olarak taksimi, eserin muhtelif bölümlerinde 

yürüttüğü fıkhî tartışmalar sadedinde de sıklıkla ortaya çıkmaktadır. O, “harb 

hîledir” hadisinin anlamı / fıkhı çerçevesinde kullandığı hadislerin sıhhatini 

sorgulayan muhtemel bir itirazı dillendirirken: “senin Rasûlullâh’dan (s.a.v.) 

yalana ruhsat verdiğine dair rivayet ettiğin haber sahîh midir yoksa sakîm mi? 

Eğer sakîm ise o rivayetleri sakîm kılan şey nedir; yok eğer sahîh diyorsan onun 

mâna ve yorumu nedir?” diyerek tartışmayı bu ikili ayrım üzerinden sürdürür.409 

et-Taberî’nin Tehzîb’de kullandığı hadislerin sıhhati konusunda kendine 

koştuğu şartı beyan eden açıklamaları da bu konuda dikkate değerdir. Bayramın 

sevinç ve sürur günleri olduğu ve o günlerde oruç tutulmayacağına ilişkin haberler 

sadedinde, kullandığı haberlerin sıhhatini sorgulama yönünde yapılan itirazlara 

yer verirken “ eğer bu haberler sahîh değil dersen, sana ‘ o hâlde bu haberleri 

zikretmedeki maksadın nedir,’ denir. Zira sen bu kitabının başında, bize, onda 

yalnızca sana göre sahîh olanlara yer vereceğini belirtmiştin!” şeklindeki bir 

                                                 
408 Hadisin sıhhatinde sened vurgusu ve önceliği hakkında bir değerlendirme için bkz.: Kırbaşoğlu, 
İslâm Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 38 – 41. 

409 et-Taberî, Tehzîb, I. 112, Musnedu Ali, s. 134 (Ş). Ayrıca bkz.: Kısmu’l-evvel, s. 158, 
Musnedu Ömer, I. 280 (Ş). 
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soruyu şöyle cevaplar:410 “Zikrettiğimiz haberlerin bir kısmı sahîh bir kısmı ise 

gayr-i sahîhdir. Biz, kitabımızın başında sahîh olmayanlara yer vermeyeceğimize 

dair şart koştuğumuz üzere, gayr-i sahîh olanları dinde delil olmak üzere 

kullanmadık, zaten gayr-i sahîh olanları dinde hüccet kabul etmeyiz; onları 

yalnızca zayıf haberle ihticâc edene karşı bir açıklama niteliğinde ya da burada 

görüşüne yer verdiğimiz her hangi bir görüş sahibinin sözünü te’yiden kullandık.”  

Kan aldırmayla ilgili hadisler sadedinde de böyle bir tartışma yürüten et-

Taberî burada konuyu daha farklı bir yönüyle dile getirir:411 “ Bu kitapta 

kullandığımız hadisler konusuna gelince, biz kitabımızda şunu şart koştuk: Eğer 

Râsûlullâh’dan (s.a.v.), onun ashabı yoluyla bir adamın rivayet ettiği bir haberi 

zikredersek, o kişinin hâlini ve kusurlarını söyleriz; o bu rivayette infirad mı 

etmiştir, yoksa o rivayette başkaları tarafından muvafakat edilen biri midir, 

açıklarız. Yoksa haberin senedi hakkında kitabımızda, Râsûlullâh’dan (s.a.v.) 

ashabın naklettiği haberler için koşmuş olduğumuz sahîh olma şartına muvafık ya 

da muhalif olma gibi bir şart koşmadık.”  

Dolayısıyla et-Taberî genel olarak kitabında uyguladığı rivayet metoduna 

uygun olarak asıl hadislerin kendince sahîh olma şartıyla beraber, kullandığı 

bütün rivayetlerdeki râvîlerin durumunu dikkate aldığını, cerh gerektiren yön 

varsa onu zikretmeksizin kullanmadığını söylemektedir. Kendisinin sahîh 

görmediği bazı rivayetleri de ya farklı görüş sahiplerine karşı destekleyici delil 

olarak ya da onların görüşlerinin delili olarak zikretmektedir.  

2.5.1. et-Taberî’ye Göre Sahîh Haberler 

1. Ona göre sahîh, dinde kendisiyle ihticâc edebileceği haberlerdir. Haber 

öncelikle sened açısından sahîh olmalıdır. Senedin sıhhati de kaynağının sahîh, 

râvîlerinin âdil olmasına bağlıdır: “  سنده عدوال ان صحيحالو آ ان له عندناف ن آذلكان آاو...

...لصحةافي  انقلته مخرج ” 412 

                                                 
410 et-Taberî, Tehzîb, I. 212; Musnedu Ali, s. 271 – 272 (Ş). 
411 et-Taberî, Tehzîb, II. 125, Musnedu İbn Abbâs, I. 531(Ş). 
412 et-Taberî, Tehzîb, I. 172 – 173; Musnedu Ali, s. 217 (Ş). 



 136

2. et-Taberî kelerin yenmesinin cevazı konusunda naklettiği rivayetleri Hz. 

Peygamber’den sahîh olarak gelmiş haberler kabul ediyor. Sıhhat tesbitinde de iki 

hususu ileri sürüyor:  

a. Haberlerin râvîleri âdil kişilerdir. 

b. Hz. Peygamber’e muttasıl bir şekilde isnadı kesindir.413 Yani, sahîh 

hadisler muttasıl bir isnada sahip olmalıdırlar. Dolayısıyla et-Taberî’ye göre sahîh 

hadis, âdil râvîlerin Hz. Peygamber’den muttasıl bir isnadla nakli kesin olan 

rivayetlerdir, diyebiliriz. 

3. Kasr-ı salât mevzuunda yer alan bir ibare de bizi genel olarak bir hadisin 

sahîh kabul edilebilmesi için gerekli şartlar bilgisine ulaştırıyor: “Rasûlullâh’ın 

(s.a.v.) bu haberlerinin nakledenleri sikâdır, senedleri sahîhtir, râvîleri 

âdildir…”414 Yani sahîh hadis, Rasûlullâh’dan (s.a.v.) sika ve âdil râvîlerce sahîh 

senedle rivayet edilen haberdir. 

4. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) açlığa tahammülü ve az olanla yetinme 

konusundaki tavsiyeleri sadedinde et-Taberî, birbirine muhalif nitelikte görülen 

haberleri nasıl sahîh gördüğüne dair soruyu cevaplarken de, kendinse göre sahih 

hadisleri ve sıhhat şartlarını sıralar. O, Rasûlullâh’dan (s.a.v.) sika ve âdil râvîlerin 

naklettiği senedi sahîh rivayetleri hak olarak gördüğünü ve ümmetin de o tür 

haberleri bağlayıcı görmesi gerektiğini ifade eder.415  

5. et-Taberî, tıpkı diğer pek çok âlimde olduğu üzere, bir hadisi sened 

bakımından sahîh görmeyi kendince haberin sahîhliği için mihenk taşı gibi 

görmekle beraber, bazen de isnaddaki zayıflığa rağmen hadisin metnini dikkate 

alarak kullanmaktadır. Yani o, haberi anlam bakımından daha sahîh görerek 

isnadındaki kusuru göz ardı edip tercih edebilmektedir. Ölü ya da diri insanlar için 

ayağa kalkma meselesini tartışırken, ayağa kalkılmasını men eden bir Ebû 

Umâme rivayetini çeşitli açılardan merdud görür. Ardından “Rasûlullâh’dan 

(s.a.v.), isnadındaki zayıflık sebebiyle itimada uygun olmamakla beraber, Ebû 

                                                 
413 et-Taberî, Kısmu’l-evvel, s. 109; Musnedu Ömer, I. 192 (Ş). 
414et-Taberî, Kısmu’l-evvel, s. 134; Musnedu Ömer, I. 236 (Ş).  
415et-Taberî, Kısmu’s-sânî, s. 60; Musnedu Ömer, II. 713 (Ş).  



 137

Umâme’nin haberinden anlam bakımından daha sahîh olan bir rivayet 

zikredilmiştir” diyerek bu habere göre Rasûlullâh (s.a.v.) için ayağa kalkıldığını 

ve onun bunu yasakladığına dair bir şey de zikredilmediğini söyler. Burada anlamı 

dikkate alarak bir tashih söz konusudur. Ancak bu haberin, daha önce isnad 

açısından sahîh gördüğü bir haberin muhtevasını anlam olarak güçlendiren bir 

haber niteliğinde olduğu da açıktır.416 

6. Farklı zamanlarda tutulan oruçlar bahsinde de et-Taberî, kendince sahîh 

gördüğü haberler için Rasûlullâh (s.a.v.) ile kendi arasındaki râvîlerin adaletlerini 

ortadan kaldıracak, zayıflatacak bir delilin olmadığından bahisle söz konusu 

hadisleri sahîh görür.417  

Dolayısıyla kısaca diyebiliriz ki, et-Taberî haberlere isnad merkezli olarak 

yaklaşmaktadır. Bir hadisin sahîh olması için râvîlerin âdil ve sika olmaları, 

ittisale ilişkin senedi zaafa uğratacak bir özelliğinin bulunmaması temel esaslardır. 

Ancak tercih ettiği görüşe uygun düşen haberlerde varsa bir kusur, bunu 

söylemekle beraber, anlamı öncelemektedir.  

2.5.2. et-Taberî’ye Göre Sakîm / Zayıf Haberler 

1. Ona göre sakîm, kendisiyle dinde ihticâc edilemeyecek haberlerdir. Zira 

râvîlerinde kusur / zayıflık vardır. Dolayısıyla haber sened açısından zayıftır.418  

2. O, kelerin yenip yenmeyeceği meselesinde, İsrail oğullarından mesh 

edilenlerin üç günden fazla yaşamadığına dair karşı bir rivayeti senedini dikkate 

alarak reddeder. Sened iki yönden illetlidir:  

a. İbn Abbâs’dan rivayeti nakleden ed-Dahhâk, İbn Abbâs’dan işitmemiştir. 

b. Yine râvîlerden biri olan Bişr b. Umâra rivayetinde güvenilir biri 

değildir.419  

                                                 
416 et-Taberî, Kısmu’s-sânî, s. 282 – 284; Musnedu Ömer, II. 562 – 566 (Ş).  
417 et-Taberî, Kısmu’l-evvel, s. 163; Musnedu Ömer, I. 290 (Ş).  
418 et-Taberî, Tehzîb, I. 172; Musnedu Ali, s. 217 (Ş). 
419 et-Taberî, Kısmu’l-evvel, s. 111; Musnedu Ömer, I. 195 (Ş).  
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Burada et-Taberî, isnad tetkiki yaparak rivayeti zayıf kabul ettiğini 

söylüyor. İsnadda inkita‘ alâmeti olabilecek bir durum ve güvenilir olmayan bir 

râvînin varlığı bilgisinden hareketle haberi reddediyor. 

3. et-Taberî gerek şiir söylemek gerekse şiiri rivayetle aktarmanın yasaklığı 

hususunda öne sürülen rivayetleri isnadlarını zayıf (vâhiyetu’l- esânîd) görerek 

reddeder. O, bununla kalmayarak uzun bir şiir savunması da yapar. Kendisinin 

sahîh kabul ettiği rivayetlerin mânası doğrultusunda yaptığı bu savunmasında 

tarihî olaylardan yola çıkar, şâir sahabîlerden örnek şiirler gösterir, sağduyu ile 

durumun değerlendirilmesi neticesinde bazı durumlarda şiir söylemenin sevap bile 

kazandıracağı hatta vücûba yakın bir davranış olacağına dair görüşlerini dile 

getirir. Dolayısıyla şiir söylemekten kaçınılamayacağını belirtir.420 Bütün bunlar 

aynı zamanda şiiri mutlak olarak reddeden rivayetlerin metin olarak da kabul 

edilemezliğinin birer delilidir.  

Dikkate değer bir husus et-Taberî’nin şiir konusuna esas kabul ettiği asıl 

rivayetin metnidir. Hz. Ömer’in Râsûlullâh’a (s.a.v.) isnaden yaptığı bir rivayette 

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle demiştir: “Sizden birinizin karnını / içini irinle 

doldurması şiirle doldurmasından daha hayırlıdır.” Dolayısıyla haberin zahiri 

aslında şiirin nehyi gibi görünmektedir. Fakat et-Taberî, sahîh görüp asıl hadis 

olarak gördüğü bu hadisin üzerinde derin bir tartışma yürütür; farklı görüş ve 

delillerini sıralar. Ardından rivayetin mânasını tamamlayan açıklayıcı bir başka 

rivayetle istidlalde bulunarak, nehyedilenin Hz. Peygamber’i hicveden şiir 

olduğunu söyler. Bunun da azı ya da çoğu arasında fark olmadığının doğru bir 

teemmül ile bilinebileceği, selim bir bedene ve sahîh bir fıtrata sahip olan herkes 

için bu tür şiirlerden kaçınmanın gereğine dikkat çekerek hadislerinin sıhhatini 

savunur.421  

et-Taberî, hadislerin sahîhliğini hangi esastan hareketle belirliyorsa aynı 

esas onları zayıf kabul edip reddi için de geçerlidir. Ona göre isnaddaki râvinin 

güvenilirliğinde ve râvîlerin ittisalindeki sorunlara sahip haberler, zayıftır ve 

dinde delil olmazlar.  
                                                 
420 et-Taberî, Kısmu’s-sânî, s. 24; Musnedu Ömer, II. 655 (Ş). 
421 et-Taberî, Kısmu’s-sânî, s. 1, 4 – 22; Musnedu Ömer, II. 616, 622 – 652 (Ş). 
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2.5.3. et-Taberî’ye Göre Mürsel Haberler 

et-Taberî’nin bir hadisi sahîh ya da zayıf kabul etmede dikkate aldığı 

isnadın muttasıllığı meselesi şüphesiz mürsel hadis konusuyla yakından ilgilidir. 

Zira isnadından bir râvînin düşmüş olması, düşen râvînin bilinmemesi sebebiyle 

hâlinin tesbitini imkânsızlaştırmakta, bu durum da rivayetin sıhhatini doğrudan 

etkileyen bir faktör olarak görülmektedir. Bundan dolayı et-Taberî’nin mürsel 

hadislere yaklaşımını tesbit, aynı zamanda onun hadisleri kabul ya da red 

şartlarından birini daha sağlıklı bir şekilde anlamamızı ve değerlendirmemizi 

sağlayacaktır.  

Mürsel hadis, tâbiînden bir râvînin, kendisiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) 

arasındaki sahabînin ismini atlayarak naklettiği hadistir. Bu umumiyetle 

hadisçilerin üzerinde ittifak ettiği bir tanımdır. Usul âlimleri ve fıkıhçıların 

kullanımına göre mürsel, senedin her hangi bir yerinde bir ya da daha fazla 

râvînin düştüğü hadistir. Mürsel hadislerin delil olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı meselesinde âlimler, mürsel hadisleri hiçbir şekilde delil kabul 

etmeyenler, bazı şartlarla kabul edenler ve mutlak olarak makbul ve delil kabul 

edenler diye üç grupta değerlendirmişlerdir.422 eş-Şafiî’nin mürseli hoş 

karşılamadığı belirtilmekle beraber, mürselleri bazı şartlarla kabul ettiğine de 

değinilmiştir. Başta Ebû Hanife olmak üzere Hanefî, Mâlikî423 ve Mutezîlî 

âlimlerin çoğu mürseli delil kabul edenler arasında sayılmıştır. et-Taberî’nin de 

“Tabîun, murselin kabulü hususunda ittifak etmişlerdir. Ne onlardan ve ne de 

daha sonraki imamlardan hiçbirinden mürselin inkârı ile ilgili bir söz 

gelmemiştir”424 ve “Mursel rivayetlerin kabul edilmemesi hicri iki yüz senesinden 

sonra ortaya çıkan ayıplanacak bir bid’attır”425 gibi sözlerine atfen mürsel 

                                                 
422 Mürselin tanımı ve delil olma yönünden değeri hakkında geniş bilgi için bkz.: Ebu’l-Velîd el-

Bâcî, İhkâmu’l-Usûl fî Ahkâmi’l-Usûl, thk. Abdulmecîd Turkî, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 
1986, s. 349 – 360; el-Koçyiğit, Hadis Istılâhları, s. 291 – 297; Salahattin Polat, Mürsel Hadisler 
ve Delil Olma Yönünden Değeri, TD.V. Yay., Ank 1985, s. 49 - 141. 

423 Mâlik ve ashabının sikanın mürselinin tıpkı müsned haberler gibi hüccet olduğu ve ameli 
gerektirdiği yönündeki görüş için ayrıca bkz.: Ebû Ömer Yusuf b. Abdillâh b. Muhammed b. 
‘Abdi’l-Berr, et-Temhîd, el-Memleketu’l-Mağribiyye Vizâratu ‘Umûmi’l-Evkâf ve’ş-Şu‘ûni’l-
İslâmiyye, 1967, I. 2.  

424Celâluddîn Abdirrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî, Tedrîbu’r-Râvî fî Şerhi Takrîbi’n-Nevâvî, el-
Mektebetu’l-İlmiyye, Mısır 1959, s. 120.  

425 el-Bâcî, a.g.e., s. 349 – 350.  
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haberleri mutlak olarak kabul edenler arasında olduğu belirtilmektedir.426 Ancak 

et-Taberî’nin bu iddiasına karşı eş-Şâfîî’nin mürseli delil kabul etmeyerek itiraz 

ettiğine dikkat çekilmiş, bu konuda o dönem için bir icma‘ın varlığını kabulün 

doğru olmadığı, yalnızca sahabe döneminde irsalin yaygınlığından söz 

edilebileceği belirtilmiştir.427 Bir başka değerlendirmede de sanki et-Taberî bu 

iddiası ile mürseli delil görmeyen ilk kişi olarak eş-Şâfî’i’yi göstermektedir.428 Bu 

konudaki tartışma, mürselin delil olma yönünün ihtilâflı olduğunu göstermekle 

beraber biz, et-Taberî’nin konuyla ilgili pozisyonunu, Tehzîb’deki mürsellere 

nasıl yaklaştığından hareketle tesbit etmeye çalışacağız: 

a. et-Taberî’nin sahabe mürselini delil olarak kullandığını görüyoruz. Kasr-ı 

salât konusunda görüşüne destek niteliğinde naklettiği iki rivayet bu 

niteliktedir.429 Âlimlerin çoğu sahabî mürseliyle amel etmişlerdir. Zira bütün 

sahabe adûl kabul edilmektedir. Dolayısıyla onların mürselleri de zayıf 

görülmez.430  

b. et-Taberî’nin, şiir konusunda naklettiği asıl rivayetin anlamını bütünleme 

yolunda kullandığı rivayet “ لد بن سعيد امج اشريك، حدثن انانبايزيد،  اهد بن موسي، حدثنامج احدثن

...ل اهللا عليه و سلم قاهللا صلي ان رسول ا: لشعبي او غيره، عن  ” şeklinde bir isnadla ve tâbiî 

eş-Şa‘bî’nin (ö. 103/ 721) doğrudan Hz. Peygamber’den (s.a.v.) rivayetiyle 

başlamaktadır.431 Bu rivayete itiraz şöyle dile getirilir:432 “Eğer biri: ‘Sen bu 

konuda eş-Şa‘bî’nin Râsûlullâh’dan (s.a.v.) rivayetini zikrettin ki, bu haber 

mürseldir. Onun râvîsi Mucâlid ise, ehl-i naklin çoğu nezdinde, Râsûlullâh’dan 

(s.a.v.) muttasıl olarak yaptığı rivayetler konusunda haberi doğrulanması 

(tesebbut) gereken biriyken, nasıl olur da mürsel ve munkatı‘ rivayetini delil 

getirirsin?’ diyerek soracak olursa şöyle deriz: ‘Bu konuyu ve Mucâlid vb. 

                                                 
426 Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 293; Polat, a.g.e., s. 100 - 101. 
427 Salahuddîn Ebî Saîd Halil b. Keykeldî el-‘Âlâî, Câmi‘u’t-Tahsîl fî Ahkâmi’l-Merâsîl, thk. 

Hamdi Abdulmecid es-Selefî, Mektebetu’n-Nahda el-‘Arabiyye, Beyrut 1986, s. 67 – 70. 
428 ‘Abdi’l-Berr, a.g.e., I. 4. eş-Şâfiî’nin mürsel konusundaki tutumu hakkında geniş bilgi için bkz.: 

Hâbil Nazlıgül, İmam eş-Şâfiî’nin Hadis Kültürümüzdeki Yeri, Basılmamış Doktora Tezi, Ank. 
1993, s. 206 – 211. 

429 et-Taberî, Kısmu’l-evvel, s. 124, 125, 148; Musnedu Ömer, I. 216, 218, 263 (Ş).  
430 Sahabî mürseli için bkz.: es-Sâlih, a.g.e., s. 138 – 139; Uğur, Hadis Terimleri, s. 338 – 339; 

Polat, a.g.e., s. 92 - 98. 
431 et-Taberî, Kısmu’s-sânî, s. 4 – 5; Musnedu Ömer, II. 622 (Ş). 
432 et-Taberî, Kısmu’s-sânî, s. 22; Musnedu Ömer, II. 652 – 653 (Ş). 
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kişilerin haberlerini kabul etme gerekçelerimizi başka bir yerde izah etmiştik. Âdil 

kişilerin görevi, kendilerinden rivayet caiz olmayan kişilerden rivayet etmek değil, 

Allah için, kendilerine ulaştığında kabulü dinen gerekli olan ve onunla amel 

edilmesi gereken rivayetleri korumaktır.” Dolayısıyla et-Taberî, eş-Şa‘bî’yi ta‘dil 

ederken âdil râvînin güvenilir olmayan birinden rivayet etmeyeceği ön kabulünü 

de izhar etmiştir. Aynı zamanda o, buradaki mürseli de dînen bilinmesine ihtiyaç 

duyulan bir konunun gizli kalmaması gibi bir maslahata dayanarak kabul etmiş 

oluyor. Gilliot, et-Taberî’nin bu tutumuyla, mürsel hadislerin delil olma 

durumunu kendince meşrulaştırdığına dikkat çekmektedir.433 Biz, et-Taberî’nin bu 

tutumunda yalnız olmadığını düşünüyoruz. Zira mürselin kabulü yönünde ileri 

sürülen bu sebep, mürsel haberin meşruiyetini savunanların ana argümanlarından 

biridir.434  

c. et-Taberî, aralarında Hasan el-Basrî’den (ö. 110 / 728)435üç mürsel 

haberin de yer aldığı bazı rivayetlerle ilgili olarak “Bunlar isnadları zayıf ( ية هاو

نيداسالا ) haberlerdir: Dinde bunlar gibisi hüccet sayılmaz. Hasan’ın mürselleri ise, 

onların çoğu işitilmeksizin yazılı kaynaktan alınmış rivayetlerdir. Bu haberlerin 

bir aslına (muttasıl senedli hâli) ulaşıldığında çoğunun tanınmayan meçhul 

kişilerden yapılmış rivayetler olduğu görülür. Bize göre rivayet ettikleri 

haberlerde durumu böyle olan kimselerin mürselleri, doğrulanması gereken 

mürsellerdir”436 şeklinde bir değerlendirme yapan et-Taberî, Hasan el-Basrî’nin 

mürselleri konusunda temkinlidir.  

et-Taberî’nin bir tabakât kitabı olan Kitâbu Zeyli’l- Muzeyyel’de Hasan el-

Basrî’ye geniş denebilecek şekilde yer verdiğini görüyoruz. Tehzîb’deki bilgiye 

ilâveten onun âlim, fakîh, fâzıl, rivayet ettiklerinde doğruluğunda şüphe olmayan 

biri olduğuna dair görüşleri de zikreder. Ayrıca görüşmediği kişilerden rivayette 

bulunduğuyla ilgili bazı nakillere de yer verir. 437  

                                                 
433 Gilliot, Le Traitement, s. 337.  
434 Polat, a.g.e., s. 104 – 106. 
435 Hakkında geniş bilgi için bkz.: Süleyman Uludağ, Hasan-ı Basrî md., DİA., İst 1997, XVI. 291 

– 293; Ahmed Yücel, Hadis İlmindeki Yeri (Hasan-ı Basrî md. içinde), DİA., İst 1997, XVI. 
303. 

436 et-Taberî, Tehzîb, I. 95 – 96; Musnedu Ali, s. 111 – 113 (Ş). 
437 et-Taberî, ez-Zeylu’l-Muzeyyel, XI. S. 636 – 640 (Taberî Tarihi içinde)  
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Görüldüğü gibi et-Taberî, rivayetinde doğruluğunu kabul etmekle beraber 

Hasan el-Basrî’nin mürsellerini reddetmektedir. Gerekçe olarak öne çıkan iki 

husus vardır: Dinlemeksizin yazılı kaynaktan nakletmek ve meçhul kişilerden 

rivayette bulunmak. Onun eş-Şa‘bî’ için söylediğini, rivayetinde doğruluğuna dair 

görüşe yer vermesine rağmen Hasan için söylememesi, Hasan hakkında diğer pek 

çok âlim gibi düşünmesindendir. Zira Hasan’ın müsnedleri hüccet kabul 

edilmekle beraber, mürselleri hakkında ihtilâf edilmiştir.438 Ancak suhuf kaynaklı 

rivayetlerinin gerekçe gösterilmesi, bizzat et-Taberî’nin kendisinin de kullandığı 

bir yöntem olmakla beraber bu durum, onun diğer alanlarla ilgili nakillerden 

ziyade, hadise dair rivayetler konusunda daha titiz olduğunun işareti sayılabilir.  

d. Yine et-Taberî’nin kasr-ı salât konusunda görüşünü destekleyen selefin 

zikri bahsi diye verdiği haberler arasında yer alan bir haber Saîd b. el-

Müseyyib’in (ö. 94 / 713)439 mürsel rivayetidir.440 Saîd’in mürselleri başta eş-Şâfiî 

olmak üzere pek çok âlimin hüsn-ü kabul gösterdiği rivayetlerdendir.441 

Dolayısıyla et-Taberî’nin Saîd b. el-Müseyyib hakkında pek çok âlimin 

yaklaşımına sahip olduğu söylenebilir.  

e. et-Taberî, hayvanların yüzüne dövme yapmanın keraheti meselesinde 

şevâhid olarak ‘Amr b. Dinar’ın (ö. 126 / 744?)442 bir mürselini de zikreder. Söz 

konusu rivayet, et-Taberî’nin isnadlarını sahîh gördüğü rivayetler başlığı altında 

yer almaktadır ki,443 bu durum onun ‘Amr’ın mürselini sahîh gördüğünün açık 

ifadesidir. ‘Amr da tıpkı Saîd gibi mürseli makbul tâbiîlerdendir.444  

                                                 
438 Koçyiğit, Hasan’ın mürselleri hakkındaki farklı yaklaşımları verdikten sonra onun 

mürsellerinin kabul edilmediğine dikkat çeker. Hasan’ın mürselleri konusunda birbirine zıt ifade 
ve değerlendirmelerin olduğunu belirten Polat ise, İbn Hacer’in “Hasan’ın mürsellerinin cezm 
sigasıyla olanlarının sahih, diğerlerininse zayıf sayıldığı” şeklindeki görüşünün tercihe daha 
uygun olduğunu belirtir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 295 – 297; Polat, 
a.g.e., s. 76 - 77. 

439 Hakkında geniş bilgi için bkz.: M. Yaşar Kandemir, Said b. Müseyyeb md., DİA., İst. 2008, 
XXXV. 563 -564. 

440 et-Taberî, Kısmu’l-evvel, s. 146; Musnedu Ömer, I. 261(Ş). 
441 Koçyiğit, Hadis Istılahları, s. 295; Polat, a.g.e., s. 75 - 76. 
442 Hakkında geniş bilgi için bkz.: Mustafa Uzunpostalcı, Amr b. Dinar md., DİA., İst. 1991, III. 

83. 
443 et-Taberî, el-Cuz’u’l-Mefkûd, s. 340, 343. 
444 Polat, a.g.e., s. 77 – 78. 
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Sonuç olarak et-Taberî, hakkında söylendiği gibi mürsel haberleri şartsız 

kabul edenlerden değildir. O, sahabe mürselini çekincesiz kullanmaktadır. 

Tâbiûndan ise âdil-sika kabul ettiği kişilerin mürsellerini kabul etmektedir. Bu 

kabul, söz konusu râvîlerin rivayetlerini genellikle ehl-i nakl nezdinde maruf ve 

güvenilir kişilerden yaptıkları ön kabulüne dayanmaktadır.  

2.6. et-Taberî’nin Rivayet Metodu 

Biz tezimizde esas olarak et-Taberî’nin Tehzîb’inde kullandığı rivayet 

metodunu belirlemeye çalışacağız. Ancak, ilk dönemlerde Hadis, Tefsir ve Tarih 

ilimlerinin Hadis çatısı altında olduğunu, Tefsir ve Tarih ilminin zamanla 

müstakilleşerek Hadis ilminden koptuğunu dikkate alınca, et-Taberî’nin genel 

olarak rivayet metodunu ortaya koymada Tefsiri ve Tarihinden bağımsız bir 

tesbitin eksik, belki de yanlış olma ihtimali vardır. Dolayısıyla onun Tefsir ve 

Tarih ilimlerindeki rivayet metodu şüphesiz Hadis ilmindeki rivayet metoduna da 

ışık tutacaktır. Biz burada özel ve geniş bir çalışma yapmak yerine bu alanda 

yapılmış çalışmalardan da istifade ederek onun Tefsir ve Tarihindeki rivayet 

metodunu ortaya koymaya, ardından Tehzîb’indeki rivayet metodunu örneklerle 

tesbite çalışacağız 

2.6.1. et-Taberî’nin Tefsirinde Rivayet Metodu 

et-Taberî’nin tefsîri rivayet metodu bağlamında da diğer tefsirler arasında 

temayüz etmektedir. O, çağının en büyük muhaddislerinden ve Taberistan’ın önde 

gelen âlimlerinden hadis aldığı ve öğrendiği için, Tefsirinde Hz. Peygamber’in 

çok sayıda hadisine, sahabe ve tabiunun kavillerine yer vermiş; rivayet 

silsilelerinde dakîk bir isnad yöntemini benimsemiş, râvîlerin isimlerini verme 

konusunda hassas davranmış,445 Hz. Peygamber’den, sahabe, tâbiûn ve sonraki 

müfessirlerden gelen bütün açıklama, görüş ve yorumlara tıpkı hadis naklinde 

                                                 
445 Mezkûr, Mukaddimetu Tefsîri’t-Taberî, I. 5 – 6.  
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olduğu gibi senedleriyle yer vermiş,446 İsrâilî haberleri dahi bir senede 

dayandırmıştır.447  

Bazen benzer rivayetler, metinleri verilmeden, ard arda senedler olarak 

sıralanmıştır. Bu, okuyucunun senede dikkatini yoğunlaştırmasını sağlamak, 

dolayısıyla, rivayet geleneğindeki güvenin sened üzerinden tesisi anlayışını teyid 

etmek olarak yorumlanabilir. Buna ilâveten, müellifin rivayet müktesebatını 

ortaya koyan bir özellik olarak da değerlendirilebilir. Ancak isnad kullanımı 

yalnızca et-Taberî’ye mahsus bir hususiyet değildir. Nitekim isnad kullanım ve 

tedkiki, esasında Hadis alanına has gibi görünse de, çeşitli rivayet ve anlatımların 

sıhhati konusunda güven temini sadedinde, ilk dönemlerde diğer birçok alanda da 

kullanılmış; Abdurrezzak es-San ‘ânî, Abd b. Humeyd, İshak b. Râhûye, Ebû 

Bekir b. Ebî Şeybe, İbn Ebî Hâtim gibi âlimlerin tefsirleri de isnada dayalı olarak 

te’lîf edilmiş, et-Taberî’nin Câmiu’l-Beyân’ı ise bu yönden en güzel örnek 

sayılmıştır.448 

2.6.1.1. et-Taberî’nin isnad açısından rivayet metodu 

Kaynaklarının mevsukiyeti konusunda oldukça dikkatli davrandığı belirtilen 

et-Taberî’nin, kendi nazarında güvenilirliklerinde zaaf olan kişilerden her hangi 

bir rivayet veya görüş almadığı da özellikle ifade edilmiştir. Bilhassa el-Kelbî, 

Mukâtil, el-Vâkıdî gibi şahıslardan449 tefsirinde her hangi bir rivayete yer 

vermediği söylenmesine karşın450, el-Kelbî’den az da olsa rivayet ettiği yine 

araştırmacılar tarafından tesbit edilmiştir.451  

                                                 
446 et-Taberî, Tefsîru’t-Taberî, III. 163, VII. 119. 
447 Muhammed Huseyn ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, Mektebetu Vehbe, (y.y.) (t.y), I. 210 

– 211. 
448 Raşid Küçük, İsnad md., DİA., İst. 2001, XXIII. 157. 
449 Koç, Mukâtil rivayetleri esasında yapmış olduğu bir çalışmada el-Kelbî’ye de yer vererek bu 

kişilerin rivayetleri, kaynaklarda yer almadaki durumları üzerinde de durmuştur. Bkz.: Mehmet 
Akif Koç, Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi, kitâbiyât, Ank., 2005 s. 18 – 22, 95.  

450 İbn Teymiyye, Mecmua Fetava II. 227-228. (Mezkûr, Mukaddimetu Tefsîri’t-Taberî, I. 36’den 
naklen) ez-Zuhaylî, a.g.e., s. 103; Cerrahoğlu, a.g.e., II. 148.  

451 Mezkûr, Mukaddimetu Tefsîri’t-Taberî, I. 36/ 7. dn. Kelbî rivayetleri için bkz.: a.g.e., II. 854, 
974, IV. 3188; Koç, Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi, s. 21.  
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Dikkate değer olarak niteleyeceğimiz bir başka yön ise rivayetlerin naklinde 

geleneksel yaklaşıma istinaden isnad kullanımındaki titizlikle452 beraber, belki de 

en az onun kadar önemli olan söz konusu isnadların değeri meselesidir. et-

Taberî’nin Tefsiri ihtiva ettiği bazı rivayetlerin senedi bakımından tenkide 

uğramış; eser, sened tahlili bakımından oldukça fakir sayılmıştır. Bu konuda 

yapılmış bir tesbit oldukça dikkat çekicidir: “Me’sur malzemenin temel unsuru 

olan senedlerin tahlili, Taberî’de yok denecek kadar azdır. Oysa İbn Kesîr’de bu 

tip tahliller çoktur. Üstelik İbn Kesîr bu tip tahlilleri, tâbiinden mervî haberler için 

bile yaparken, Taberî, nadiren yaptığı sened tahlillerini de, sadece Hz. Peygamber 

ve sahabeden menkul haberler için yapmaktadır. Meselâ Taberî, Yahudilerin 

meshi meselesini ele alırken, sened açısından konuya hiç yaklaşmadığı hâlde, İbn 

Kesîr, böyle bir değerlendirme yapmaktadır.”453 İbn Kesîr sadece tabiun haberleri 

ile ilgili değil, genel olarak da isnad tahlillerine çokça girdiği hâlde,454 Taberî’nin 

bu yola başvurması nadirattandır. Bu durum, Taberî ve İbn Hâtim mukayesesinde 

de açık şekilde ortaya çıkmaktadır.455 Ancak bizce İbn Kesîr mukayesesinde 

gözden kaçırılan nokta çok önemli görünmektedir: et-Taberî belki açıkça isnad 

tahliline girmiyor olsa da aslında reddettiği ya da tercih ettiği görüşler 

doğrultusunda rivayetlerin bir tahlilini yapmış olmaktadır. Yalnızca klasik 

anlamda râvî değerlendirmesine fazlaca girmemekte ve zaten rivayeti reddederek 

senedi reddettiğini izhar etmektedir. et-Taberî’nin sened tahliline girmeye gerek 

görmeden reddettiği bir başka rivayeti456 kendi eserinde nakleden İbn Kesîr de, 

nefiy ve isbat sadedinde her hangi bir yorum / tahlil yapmadan, önemsemeyerek 

bu nakli yaptığı gerekçesiyle yine bir müfessir olan el-Kurtubî tarafından 

eleştirilebilmektedir.457  

                                                 
452 İsnad esaslı rivayet değerlendirmelerini geleneksel yaklaşım olarak niteleyerek, aslında 

rivayetlerin değerlendirilmesindeki isnad merkezliliğe ilişkin tartışmalara da dolaylı olarak 
imada bulunmaktayız.  

453 İbn Kesîr, Tefsîr, I. 151. 
454 İbn Kesîr, Tefsir, I. 64, 168, 172, 175, 182. 
455 Mehmet Akif Koç, İsnad Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, kitâbiyat, 

Ank. 2003, s. 85 - 90; Aydın Atik, Taberî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi, Ankara Okulu 
Yay., Ankara 2005, s. 31. 

456 et-Taberî, Câmiu’ l-Beyân, VII. 5238 – 5240. 
457 İbn Kesir, Tefsir, 5/101, İsra, 75; Ebû Abdullah el-Kurtubî, Ahkâmu’l-Kur’ân, s. 3927  
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et-Taberî’nin rivayetlerindeki sened tahlilini, daha kitabının başında, yazmış 

olduğu mukaddimesinde görmemiz mümkün olabilmektedir. Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) Kur’ân’dan çok az sayıda âyeti tefsir ettiğine dair Hz. Ayşe rivayetini önce 

kendi görüşüne uygun bir yorumla, “anlamanın imkânından” söz ederek açıklar. 

“Eğer rivayet ile kasdın, Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından çok az âyetin tefsir 

edildiği şeklinde anlaşılması ise, bu anlam ve haberin isnadındaki illet sebebiyle, 

bunun kabulü mümkün değildir. Eserlerin isnadlarının sıhhat ve fesadı konusunda 

bilgi sahibi olan birinin böyle bir haberle dinde ihticâcda bulunması câiz değildir. 

Çünkü bu rivayetteki Ca‘fer b. Muhammed ez-Zubeyrî âsâr ehlince tanınmayan 

biridir”.458 Görüldüğü gibi o, rivayeti, farklı anlama imkânına göre, kendisinin 

kabul ettiği rivayetlere paralel olarak yorumlama imkânı varsa hiç reddetmeden 

kullanmaya çalışmakta, ancak metin olarak aykırı düşme ihtimali durumunda da 

geleneksel usûle başvurup râvî tenkidi yaparak rivayetin senedindeki zaafı ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla o, haberleri, mümkün mertebe sahîh kabul ettiği 

rivayetler doğrultusunda yorumlayıp seneddeki kusuru fazlaca dikkate almama 

yoluna giderek, rivayet kabulünün önemli bir esası olan sened konusunda 

mütesahil olabildiğini de göstermektedir.  

et-Taberî’ye isnad bağlamında yapılan eleştirilerden biri İbn Teymiyye’den 

gelmektedir. O, Hz. Peygamber’in, eş-Şuarâ 26 / 214. âyetinin vahyinden sonra 

Abdulmuttalib oğullarını toplayarak onlara kendisinden sonra yerine Hz. Ali’yi 

tayin ettiğini bildirdiği459 inzar hadisini460 eleştirirken, isnaddaki Abdulgaffâr b. 

el-Kâsım’ın cerhe uğramış bir râvî olduğunu söylemektedir. İbn Teymiyye, 

Abdulgaffâr’ın cerhinde âlimlerin icma‘ ettiğini, Simâk b. Harb ve Ebû Davûd’un 

onu tekzib ettiklerini, İmam Ahmed’in sika değildir, Nesâî ve Ebû Hâtim’in 

metruku’l-hadîs dediklerini, İbn Hibbân’ın onun sarhoş olana dek içtiğini, 

haberleri karıştırdığını, onunla ihticâcın câiz olmadığını söylediğini ve yine imam 

                                                 
458 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, I. 98 – 101. Hz. Peygamber’in tefsiri konusundaki farklı görüş ve 

değerlendirmeler için bkz.: Koç, Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, s. 107 -116.  
459 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, VIII. 6250 – 6251; Ebû Muhammed b. Mes’ûd b. el-Beğavî, 

Tefsîru’l-Beğavî, Dâru tayyibe, 2. bsk., 1993, Riyad, VI, 131-132.  
460 Salih Özer, Sünneti ve Hadisi Yeniden Düşünmek, Pınar Yay., İst. 2004., s. 282 /457.dn.  
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Ahmed’in ve Yahya’nın onu terk ettiklerini naklederek rivayetin isnadına ve 

dolayısıyla istihdamına itiraz etmektedir.461  

Onun Tefsirinde kullandığı isnadlarla ilgili diğer bazı hususiyetler 

şunlardır:462  

a. et-Taberî’nin kendisi bir muhaddis olarak, sika ve sadûk kabul edilmiş; 463 

başkalarıyla beraber bir şeyhten dinlediklerini “ احدثن ” yalnız olarak dinlediklerini 

ise “ نيحدث ” lâfzıyla rivayet etmiştir.464 et-Taberî’nin “ احدثن ” ve “ اخبرنا ” diyerek 

naklettiği rivayetlerle ilgili olarak bu lâfızların, sahîh rivayet yoluyla elde edilip, 

rivayet hakkı alınmış yazılı kaynaktan nakli gösterdiği tesbiti yapılmıştır.465  

b. et-Taberî, bazı rivayetleri de “ٌحدِّْثُت” ve “ لاق ” lâfızlarıyla 

nakletmektedir.466 “ٌحدِّْثُت” lâfzının, aslı veya bilinen bir nüshası kullanılan sahîh 

bir kitaptan alıntıya, yani “vicâde”467 yoluna işaret eden bazı lâfızlardan biri 

olarak sıralanmasına atıfla Sezgin, et-Taberî’nin bu lâfzı kullandığı yerlerde 

“vicâde” yoluyla elde ettiği hâlde rivayet hakkını alamadığı yazılı bir kaynağa 

dayandığı tesbitini yapar. Ayrıca onun, Kur’ân tefsirinde ve Tarihinde 

muhtemeldir ki birkaç yüz kaynağın verilerini bu tarzda işlediğine değinir.468 O, 

et-Taberî’nin Tefsirindeki ta‘liklarını değerlendirme bağlamında, onun bu tarz 

rivayetlerinde kullandığı bu lâfızların Muslim’in kitabındaki ta‘liklarındaki 

“huddistu” ve Buhârî’nin kitabında çokça yer alan “kâle” ile aynılık gösterdiğine 

de dikkat çeker.469  

                                                 
461 Ebu’l-Abbâs Takiyyuddîn Ahmed b. Abdilhalîm b. Teymiyye, Minhâcu’s-Sunne en-Nebeviyye 

fî Nakdi’-Şî‘ati’l-Kaderiyye, thk. Muhammed Reşâd Sâlim, (m.y), (y.y.) 1986, VII. 302 – 303.   
462 el-Hûfî, a.g.e., s. 129 – 131; Cerrahoğlu, a.g.e., II. 150 – 151; Doğru, a.g.e., s. 42 – 43.  
463 İbn Hacer, el-Mizan, V. 100-101. 
464 Cerrahoğlu, a.g.e., II. 150. Rivayetlerin naklinde hadis halkalarında yalnız olunup 

olunmadığının belirtilmesi özel bir önemi haizdir. Bkz.: Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 44. 
465 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 90. 
466 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, II. 1392, 1403, III. 1992.  
467 Hadis tahammül yollarından biri olup, bir kimsenin bir şeyhe ait hadisleri ihtiva eden bazı 

kitapları bulması; mülâki olsun olmasın, son râvînin nüshasını ele geçiren bir kimsenin bir kitabı 
veya hadisi kullanmasıdır. Koçyiğit, Hadis Istılâhları, s. 418. Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 
45.  

468 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 45. 
469 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 140 – 141.  



 148

c. Bazen de onun, ta‘liklerinde kullandığı “huddistu” lâfzını, rivayeti 

naklettiği kaynağa istinaden bütün râvîleriyle beraber sunduğu görülür.470  

d. Bazen et-Taberî, yazılı kaynağın ismini zikretmeden doğrudan doğruya 

müellife istinaden nakilde bulunur. Bu durum ona has olmayıp İslâmî yazın 

geleneğinde hâkim bir unsur olarak öne çıkmaktadır.471  

e. Bazen isnadda yer alan râvî hakkında kısaca bilgi verir: “Bana Seleme, 

Muhammed b. İshâk’tan, Ebû ‘Attâb’tan, - ki Ebû ‘Attâb, Tağlib’den bir adamdır. 

Ömrünün uzun bir süresini Nasrânî olarak geçirdi. Sonra Müslüman oldu. 

Kur’ân’ı öğrendi ve dinde fakîh oldu. Söylendiğine göre kırk yıl Nasrânî, kırk yıl 

da Müslüman olarak yaşadı. – tahdis ett.”472 

f. Bazen rivayetteki isnadla ilgili hatayı ve kimden kaynaklandığını söyler: 

“ ن محمد بن عمرو لرحمن، عادريس، عن محمد بن عبد ابن ا احدثن: ل السبيعي، قالحسين بن يزيد ا احدثن

...هللا عليه و سلماهللا صلي ان رسول ابر الحسن، عن جا ” “Ebû Ca‘fer dedi ki: Korkarım ki bu 

şeyh galat / hata etmiştir. İbn İdrîs ve Muhammed b. Abdurrahmân arasında 

Şu‘be olmalıdır.” 473 

g. Bazen isnaddaki râvînin isminde yapılan yanlışa dikkat çekerek düzeltir: 

“Ebû Kureyb, bize tahdis ederek şöyle dedi: …Yezîd b. Ziyâd’dan – Ebû Ca‘fer 

dedi ki: Doğrusu Yezîd b. Ebî Ziyâd’dır – …”474 

h. Bazen ismini unuttuğu râvînin, kendisi tarafından unutulmuş olduğunu 

açıklar: “Ebû Kureyb bana tahdis ederek dedi ki: Yahya b. Âdem- İsrâîl ‘ân Ebî 

İshak - fulân el- ‘Abadî –Ebû Câ‘fer- ismini unuttum dedi - Seleme b. Sard - 

Ubeyy b. K‘ab dedi…”475 

ı. et-Taberî bazen isnadı da atlayarak, doğrudan doğruya Hz. 

Peygamber’den rivayette bulunur: “Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki; İkindi 

                                                 
470 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 141.  
471 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 141. 
472 et-Taberî, Tefsîr, XV. 33 – 34. (1321 tabı) 
473 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, II. 921 – 922 (el-Bakara 2 / 185). 
474 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, VIII. 6328 (en-Neml 27 / 87). 
475 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, I. 66.  
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namazını kaçıran kimse malını ve ehlini kaybetmiş gibidir.” 476 Her ne kadar et-

Taberî bu hadisi isnadsız vermiş gibi görünüyorsa da, tesbitimize göre, söz 

konusu haber daha önce isnadlı olarak aynı konudaki rivayetler arasında yer 

almaktadır.477 Biz bu durumu tekrardan kaçınma olarak değerlendirebiliriz. 

Üstelik isnadsız rivayet konuyu toparlama ve sonuca bağlama çerçevesinde 

zikredilmiştir. Belki et-Taberî’nin doğrudan ve yine sonuç bağlamında zikrettiği 

aynı konudaki bir başka rivayeti bu konuda örnek olarak vermek daha uygun 

olabilir. İnceleyebildiğimiz kadarıyla bu rivayet daha önceki isnadlı rivayetler 

arasında yer almamaktadır: “Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Güneşin doğumu 

(sabah) ve batımı öncesindeki (ikindi) namazı kılan ateşe girmez.” 478 Konuyla 

ilgili diğer bir örnek ise; “Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki: Müslümana sövmek fısk, 

onu öldürmek ise küfürdür” rivayetidir. 479  

i. Bazen de isnadlarında inkıta vardır: “el-Hasan b. Yahya- Abdurrezzâk -

Ma‘mer - Sâlih b. Keysân: Cubeyr b. Mut‘ım…”480 

Muhakkik Ahmed Muhammed Şâkir, Abdurrezzâk’ın Musannef’ini kaynak 

göstererek yukarıdaki isnadda bulunan Sâlih b. Keysân’ın, Cubeyr b. Mut‘ım’e 

ulaşmadığını, onun yerin oğlu Nâfî b. Cubeyr b. Mut‘ım’den aldığını 

söylemektedir.481  

Musned rivayetlerin yanı sıra mursel, mevkûf ve maktu‘ pek çok haberin 

yer aldığı eser, Hadis ilmi açısından büyük bir değeri hâizdir.482 Eserdeki 

haberlerin yaklaşık % 7. 8’inin Hz. Peygamber’e ulaşan rivayetler olduğundan 

bahisle, et-Taberî’nin tefsirinin tıpkı çağdaşı İbn Ebî Hâtîm’in tefsirinde olduğu 

gibi, önemli oranda tâbiûn rivayetlerini ihtiva ettiğine de dikkat çekilmektedir.483  

                                                 
476 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, II. 1404.  
477 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, II. 1389 – 1390.  
478 Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, II. 1405.  
479 et-Taberî, Tefsîr, IV. 150 (Ş) (el-Bakara, 2/197) 
480 et-Taberî, Tefsîr, V. 152 (Ş) (el-Bakara, 2/237) 
481 et-Taberî, Tefsîr, V. 152 (Ş) (5322 no’lu haberin dipnotundan) 
482 Cerrahoğlu, a.g.e., II. 151. 
483 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeler için bkz.: Koç, Erken Dönem Tefsir 

Faaliyetleri, s. 108 – 114, 126 vd. 
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Burada tesbit ve örneklemeye çalıştığımız bu hususların birçoğunun aslında 

İslâmî ilimlerin çeşitli alanlarında telif edilmiş ilk dönem eserlerinde ve 

müelliflerin rivayet ve isnad şekillerinde rastlayabileceğimiz hususlar olduğu 

görülecektir.484  

2.6.1.2. et-Taberî’nin Tefsirindeki tercihlerinde metin merkezli 
yaklaşımı 

et-Taberî’nin, eserinde, Hz. Peygamber’in hadisleri ya da sahabe ve tabiûn 

kavilleri şeklinde yer alan rivayetleri önce kendi içinde sınıfladığı, sonra onları 

tefsir konusu bağlamında değerlendirdiği, gerektiğinde aralarını telif ettiği, 

muhteva itibariyle kimini diğerine tercih ettiği de belirtilmektedir.485  

Şüphesiz et-Taberî’nin, rivayetleri metin ve sened bağlamında 

değerlendirmesi, rivayet ve görüşler arasında yaptığı tercih onun en önemli 

hususiyetlerinden biridir. el-İsrâ 17 / 79. âyette geçen “makam-ı mahmûd”un ne 

anlama geldiği hakkındaki iki ana görüşü ve rivayetleri verdikten sonra,486 “bu 

konuda doğruluk yönünden en üstünü Rasûlullâh’dan (s.a.v.) gelen sahîh haberin 

bildirdiğidir” diyerek tercihini ve sahîh kabul ettiği rivayetleri sıralamaktadır.487 

Daha sonra o, sahîh kabul etmediği görüş ve rivayetleri değerlendirmeye 

başlamakta ve Mücâhid’in “ معه علي عرشه يجلس   / Arşında O’nunla 

otur(uyor)ması”488 şeklindeki açıklaması hakkında “Sıhhati, ne haber (nakil) 

yönünden ne de nazar (akıl) yönünden savunulması mümkün olan bir sözdür. 

Böyledir, zira Rasûlullah’dan (s.a.v.), sahabenin her hangi birinden ve tâbiûndan 

bunu ifade eder hiçbir haber gelmemiştir.”489 Görüldüğü gibi et-Taberî kabul 

ettiği görüşü kendince sahîh rivayete, reddettiğini konuyla ilgili sahîh bir rivayet 

olmamasına, var olanın da metin itibariyle re’ye aykırı / aklen muhal olması 

                                                 
484 Farklı pek çok örnek için bkz.: Muhammed Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, İz 

Yay., İst. 1993, s. 197 – 200. 
485 Aydın, a.g.e., s. 30 – 32.  
486 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, VII. 5236 – 5238.  
487 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, VII. 5239 – 5240. 
488 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, VII. 5238. 
489 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, VII. 5240. el-Kurtubî, konuyu değerlendirirken et-Taberî’nin daha 

sonraki açıklamalarıyla bir yumuşama gösterdiğinden söz etmektedir ki, et-Taberî’deki ilgili 
bölümün dikkatli bir incelemesinde durumun öyle olmadığı görülecektir. Bkz.: el-Kurtubî, 
Ahkâmu’l-Kur’ân, s. 3928.  
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sebebine dayandırmaktadır. Kabul ettiği, zımnen, sened olarak da sahîhtir; 

reddettiği de zımnen, sened olarak merduttur.490 Zımnen diyoruz, zira o, burada 

her hangi bir sened tahliline girmemekte, bilakis metin tenkidine 

dayanmaktadır.491  

et-Taberî’nin metin tenkidi bağlamında değerlendirilebilecek bazı 

tercihlerine daha yakından bakmak bize, onun bu hususu ne kadar önemsediği ve 

başarılı bir şekilde uyguladığının tesbiti imkânını verecektir: 

a. el-Bakara 2 / 66. âyette yer alan “  onlara aşağılık / سئيناقردة خ ام آونوله افقلن...

maymunlar olun, dedik” ibaresini “onların kalpleri değiştirildi, (yoksa) maymuna 

çevrilmediler” şeklinde yorumladığına ilişkin Mücâhid’in rivayetini et-Taberî “bu 

söz Allah’ın kitabının ifade ettiği zahirî mânaya muhaliftir” diyerek 

reddetmektedir.492 Burada onun, Kur’ân’ın zahirî ile rivayetin metni arasında bir 

tenakuz tesbiti söz konusudur.  

b. et-Taberî’nin âyetin zahirine uygunluğunu dikkate alarak rivayetler 

arasından seçmiş olduğu bir başka tercih ise, yine onun rivayeti kabulde metin 

öncelikli hareket ettiğinin bir başka delilidir: “Ebû Cafer dedi ki, ‘Urve ve 

Katade’nin sözleri Tenzîl’in zahirine en uygun olandır.”493  

c. Aynı âyette yer alan; “ اتعتدو هللا فالاتلك حدود  ” ibaresinin tefsiri bağlamında 

ed-Dahhâk’tan nakledilen rivayetin kabul edilemez olduğunu, zira ed-Dahhâk’ın 

sözünün konuyla alâkası olmadığını belirtir.494  

et-Taberî’nin yapmış olduğu bir başka tercih incelenecek olursa, onun orada 

seneddeki bir kusuru dikkate alarak rivayeti terk ettiğini görebiliriz. Âl-i İmrân 3 / 

                                                 
490 Her ne kadar sened sahih metin merdud veya tersi gibi bir takım değerlendirmeler söz konusu 

ise de, biz kaynağa nisbet bağlamında böyle bir şeyin olamayacağını, bu durumun oryantalistik 
çalışmalar yapanların isnad konusundaki iddialarına destek niteliğini hâiz olduğunu 
düşünüyoruz.  

491 et-Taberî’nin Tarihindeki rivayetlerini incelerken rastladığımız bir ifade bizim burada 
yaptığımız değerlendirmeyi doğrular niteliktedir. Zira o, bizzat Tarihinin mukaddimesinde bu 
durumu gayet açık bir şekilde ifade ederek rivayetlerini kabul ettiklerinin kendilerini de tebriye 
ettiğini, red veya za’f ile nitelediği rivayetin de râvîsini aynı derecede zayıf gördüğünü açıklıyor. 
Bkz.: et-Taberî, Tarih, I. 7. 

492 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, I. 459. 
493 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, II. 1274 – 1275 (el-Bakara 2 / 229). 
494 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, II. 1294.  
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97. âyette geçen; “ ليه سبيالاع استطامن  ” ibaresinin tefsirinde ihtilâf edildiğini 

söyledikten sonra, bu konudaki görüşleri ve delili olan rivayetleri isnadlarıyla 

sıralar. Sonunda “Bize göre bu konudaki sözlerden doğruya en uygun olanı 

şudur” diyerek kendi tercihini İbnu’z-Zubeyr ve ‘Ata’dan yana yapar: “Bu görüş 

diğerlerine göre doğruya en yakın olan görüştür, dedik. Zira Allah, insanlara 

haccı farz kılarken, hacc etmeye yol bulabilenlerin bir kısmından bunu düşürmek 

üzere, âyeti tahsis etmemiştir. Âyetin umumuna binaen, ona yol bulabilen herkese 

hacc farzdır. Bu (ibaredeki sebîl ile kasdedilenin) “ez-zâd ve er-râhile” olduğuna 

ilişkin Rasûlullâh’dan (s.a.v.) gelen rivayetlerin ise isnadlarında ihtilâf vardır. Bu 

gibi rivayetleri dinde delil olarak kullanmak câiz değildir.” 495 Dolayısıyla, et-

Taberî tercihini yaparken her ne kadar ayrıntılı bir tahlile girmese de -zira 

isnaddaki ihtilâfın kimden ve neden kaynaklandığı bilgisini vermemektedir- 

rivayetlerin isnadını da dikkate aldığını göstermektedir. Ayrıca o, isnadında sorun 

olan rivayetleri terk ederken re’ye dayalı bir ictihâdî görüşü de benimsemekte 

tereddüt etmemektedir.  

et-Taberî’nin tefsiri, ihtiva ettiği rivayetler bağlamında eleştiriye uğramış, 

“içinde sahîh ve zayıfın bir arada nakledildiği bazı tefsirler” arasında 

zikredilmekten kurtulamamıştır.496 Özellikle tarihçiliğine vurguyla yapılan bazı 

eleştiriler onun, metin tenkidi ve rivayet tercihi yaparken sahip olduğu bilgi 

birikimini dikkate almadığı şeklinde yorumlanabilmiştir:497 Zemmedilenleri ve 

Allah’ın mescidlerine zarar verenleri anlatan Bakara 2 / 114. âyetin tefsirinde et-

Taberî, bu kişinin Buhtunnasr olduğunu iddia eden Katâde (ö. 117 / 735) 

rivayetini tercih etmektedir. Rivayetin devamında Buhtunnasr’a bu kötü fiilinde 

Hıristiyanların da yardımda bulunduğu belirtilmektedir. Oysa onun Beyt-i 

Makdîs’e zarar verme olayı takriben milattan altı yüz küsur sene önce meydana 

gelmiştir. Böyle bir hatanın aynı zamanda bir tarihçi de olan et-Taberî tarafından 

yapılmış olması affedilebilecek bir durum değildir.  

                                                 
495 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, III. 1886 – 1890. 
496 Salih Özer, Sünneti ve Hadisi Yeniden Düşünmek, s. 281- 283.  
497 Subhî es-Sâlih, Mebâhis fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Ilm li’l-Melayîn, Beyrut, 1968, 5.bsk, s. 

139  
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Genel olarak ve çeşitli araştırmalara istinaden verdiğimiz bu bilgiler, bazı 

açılardan hep noksanın sıralanması gibi bir izlenim uyandırsa da, et-Taberî’nin 

her konuyla ilgili malzemeyi olabildiğince ihmal etmeyip kullanmaya 

çalışmasının sonucu olarak ulaştığı muhteva zenginliği ve seçkin yönleri arasında 

normal görülebilecek durumlardır. Onun rivayet geleneğinin esasını şüphesiz 

isnad kullanımı oluşturmaktadır. et-Taberî, konu ile ilgili rivayetleri toplarken 

seçici olmaya çalışmış, seçtiklerinin isnadlarının sıhhatinde sıkı davranmaktan 

ziyade, dikkatini anlama ve tercih çabasına yoğunlaştırmış görünmektedir. 

Dolayısıyla Tefsirindeki rivayetler, az da olsa isnad ama çoğunlukla metin esaslı 

tercih ve değerlendirmeler bakımından kıymeti haizdir. İsnadlarda tahlile fazlaca 

yer vermemesinin ya rivayetlerini sahîh görme, ya pek çok rivayetin metin olarak 

birbirini destekliyor nitelikte olması, ya da isnad konusunda mütesahil bir tutumu 

benimsemesi gibi gerekçelerle izahı mümkün olabilir. Zira yukarda örneklemeye 

çalıştığımız üzere o, munkatı‘, hatta râvîleri başkalarınca şiddetle cerh edilmiş 

rivayetleri kullanabildiği gibi, ihtiyaç duyduğu yerde râvî tanıtımını yapmaktan, 

isnaddaki kusur ve zaafı söylemekten de çekinmemektedir. Ancak tercihlerinde 

düştüğü maddî bilgi yanlışlığının insanî bir kusur olarak görülmesi, hiçbir eserin 

ve müellifin hatadan müstağni olamayacağı gerçeğinin bir hatırlatıcısı olarak 

kabul edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz.  

Rivayet bağlamında yaptığı bütün bu çalışmaların yanı sıra onun klasik 

anlamda sened tenkidine pek fazla değinmemesi, geleneğe göre, eserinin zayıf 

tarafı sayılabilirken, tercih ve telif çabası, metin merkezli yaklaşımları ise 

benzerleri karşısında açık bir üstünlük olarak görülmelidir.  

et-Taberî’nin eseri, nev’i şahsına münhasır bir tefsir olarak498 geçmişte 

olduğu gibi günümüzde de İslâm bilimleri sahasında yapılacak çalışmalar için 

önemli bir başvuru kaynağı olmaya devam ederken, yukarıdaki tesbitlerin yeni 

araştırmacılar için bir ışık olması umulur.  

                                                 
498 Koç, Erken Dönem Tefsir, s. 90. 
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2.6.2. et-Taberî’nin Tarihinde Rivayet Metodu 

et-Taberî’nin Tarihi de onun rivayet anlayışını tesbit bakımından çok büyük 

bir önemi hâizdir. Onun rivayet anlayışı eserlerindeki metodu ile de sıkı sıkıya 

bağlantılıdır. Bir muhaddis tarihçi olarak et-Taberî Tarihinde hadisçilerin 

metodunu kullanarak, rivayetlerin naklinde elimizde mevcut bulunan bütün 

eserlerinde olduğu gibi, İhtilâf’ı hariç, isnad kullanmış; naklettiği her rivayeti ve 

görüşü söyleyenine nisbet etmiştir. Bu durumu Tarihinin girişinde bizzat şöyle 

ifade etmektedir:499  

“Bu kitabımıza bakıp inceleyen bilsin ki, burada anlatmaya karar verip 

zikrettiğim her şey, yalnızca ravilerine dayanarak naklettiğim rivayet ve âsârdan 

oluşmaktadır. Ben çok sınırlı durumlar dışında, naklettiklerimi ne aklî delillerle 

anlamaya ne de derin bir tefekkür ile onlardan istinbata kalkıştım. Çünkü geçmiş 

dönemde yaşayanların haberleri ve günümüzdekiler hakkında var olan bilgiler o 

insanların zamanında yaşamayan veya bizzat onları görmeyen kişilerce elde 

edilemez. Bütün bu bilgiler akıl yürütme ya da derin bir tefekkir ile istinbata 

kalkışarak değil ancak nakledenlerin nakli ve haberleri ile elde edilebilir. Bu 

kitabımızda geçmiş dönemlerde yaşayanlar hakkında okuyan veya duyanın gerçek 

sayamadığı ya da sıhhatine dair bir yön göremediği için kabul edemeyeceği, 

hoşlanmayacağı bir haber zikretmişsek, bilinmeli ki bu durum bizden kaynaklanmış 

değildir; aksine bu, haberi bize nakledenlerden birinin sorumluluğudur. Biz, 

yalnızca, bize ulaştırılanı ulaştırıldığı şekliyle nakletmekle yetindik.”  

 Dolayısıyla bu sözler bize, tarihî rivayetlerin nakli konusunda et-Taberî’nin 

metodu ve rivayet anlayışı hakkında şunları söyleme imkânı vermektedir:  

a. Eserdeki haberler nakledene veya isim isim râvîsine isnad edilmiştir. 

                                                 
499 et-Taberî, Tarih, I. 7 – 8.  Söz konusu paragrafın yorum ve değerlendirmesi için ayrıca bkz.: R. 

Stephen Humphreys, İslâm Tarihi Metodolojisi, terc. Murteza Bedir-Fuat Aydın, Litera Yay., 
İst. 2004, s. 102 – 103.  
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b. Genel olarak metin üzerinde her hangi bir tevil ya da istinbat 

çalışmasında bulunulmamıştır.500 

c. Bazı rivayet metinleri, aklî bir tenkide tâbi tutulmamıştır.  

d. Rivayet geleneğinde bilgi, zorunlu olarak, râvî ya da nakledenler 

vasıtasıyla elde edilebilir. Dolayısıyla anlatılanların, bir râvîye veya nakledenine 

dayandırılması tabiîdir.  

e. Haberlerin sıhhati açısından öncelikli şart, rivayetlerin bizzat gören, 

duyanlardan alınmış olmasıdır; râvî ya da nakleden ile rivayet edilen olay 

zamandaş olmalıdır. Râvî / nâkil ile olay arasında bir inkıta‘ olmamalıdır.  

f. Bazı rivayetler her ne kadar bir isnadla nakledilmiş olsalar da metin 

olarak kusurdan, akıl dışılıktan veya olağan dışılıktan uzak olmayabilirler. Yani 

rivayetler her ne kadar nakleden merkezli gibi görünse de sonuç itibariyle 

mevsukiyet, râvî ya da nakledenle sabit olmamaktadır.501 

g. O, Tarihindeki rivayetlerin muhtevaları konusunda dönem dönem 

oldukça geniş davranmıştır. Sağlıklı bir yöne ve hakikate ilişkin bir değere sahip 

olmasalar da bazı rivayetlere, sadece nakledilmiş olmaları amacıyla yer verilebilir.  

Şüphesiz et-Taberî yukarıdaki sözleri ve bizim mümkün çıkarımlarımızla 

eserdeki metodu hakkında bilgi vermiş olurken, eserindeki rivayetlere yönelik 

eleştiriler için de bir savunma geliştirmekte ve ayrıca bilgi namusuna sahip biri 

olarak okuyucusunu kitabındaki hurafeler konusunda dikkatli olmaya da 

çağırmaktadır. O, ikinci durumda bilginin râvî / nâkil vasıtasıyla elde 

edilebileceğini söylerken isabet etmekte ve beraberinde, tarihî olayların / 

rivayetlerin naklinde esatirin kaçınılmaz olduğuna da dikkat çekmektedir. Bu da 

onun, bizim daha önce değindiğimiz üzere, bazı ilimlerde kullandığı rivayetlerin 
                                                 
500 et-Taberî Târih’in girişinde, bir kelâm ya da fıkıh kitabı değil bir tarih kitabı yazdığının 
şuurunda olarak, rivayetleri ve çeşitli anlatıları aktardığı konularla ilgili bir ihticac endişesi 
taşımadığını da belirtmektedir. Bkz.: et-Taberî, Tarih, I. 7. 

501 Hadis ilminde dahi bir hadisin isnadındaki râvîlerin güvenilir olmasının hadisin doğruluğunu 
garantilemediği esasına ilişkin sonraki dönemlerdeki bir uyarı için bakınız: Ebû Şâme el-
Makdisî, Muhtasaru Kitâbi’l-Muemmmel li’r-Reddi ile’l-Emri’l-Evvel, Mecmu‘atu’r-Resâili’l-
Munîriyye, III. 30. (Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi s. 17’den naklen) Kırbaşoğlu, bu 
durumu, Hadis Usûlünün en önemli zaafı olarak nitelemektedir.  
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sıhhat derecesi ve titizlik farklılığına da bir işarettir. Ancak bu noktada göz ardı 

etmememiz gereken bir durum da esatir dahi olsa bütün bu rivayetlerin, konu 

etrafındaki farklı kültürel ve folklorik bakışları görmemiz sadedinde önemli 

ipuçları taşımakta olduğudur.  

Burada dikkate değer bir diğer nokta da, et-Taberî’nin tarihî rivayetlerin 

yalnızca ikinci durumlar değil çok daha uzak zamanlar bağlamında aktarıldığını 

sanki göz ardı ederek birebir duyma ve görme olgusuna fazlaca ağırlık vermekte 

olduğudur. Yani, rivayetlerin mutlak surette muttasıl olması gerektiği ima 

edilmektedir. Bu durumun tarihen güçlüğüne rağmen bu noktada onun muhaddis 

tarihçi olarak hadisçilik yönünün ağır bastığını söylemek mümkün görünmektedir. 

Ancak onun eserinde, ilk elden nakiller yanında “İbn İshak diyor ki”, “el-Vâkıdî 

diyor ki” diyerek ta‘liken yaptığı nakiller de söz konusudur ki, aslında bu nakil de 

bir ilk ağız mesabesinde görülebilir. Zira güvenilir birinin (tarihçinin) “ben bunu 

güvendiğim şu şahıstan aldım” şeklindeki bir ifadesi, açık bir isnad zinciri 

bulunmasa da kaynak için bir güven ifadesi olarak kabul edilebilir.502 Üstelik bu 

durum, şifahî değil yazılı bir gelenek sadedinde ve ciddi bir referans kaygısı 

açısından çok daha kıymete şayan görünmektedir. Zira et-Taberî’nin isnadları ne 

şekilde olursa olsun o, rivayetlerini bir eserden ya doğrudan müellif veya 

kendisine yetki /icazet verilmiş bir râvî vasıtasıyla aktarmaktadır.503  

et-Taberî’nin rivayetlerinin farklı şekillerde de olsa isnadlı olmasına 

karşılık, onun râvîleri konusunda birebir ricâl tenkidine girmekten mümkün 

mertebe uzak durduğunu söylememiz mümkündür. Zaten yine kendisi, 

mukaddimesinin bir başka yerinde, bu hususa da dikkat çekmektedir. O eserinde, 

ashab ve tabiûndan olanların isimleri, künyeleri, nesepleri, ömürleri, vefatları gibi 

bilgilerini vermeye çalıştığını, sonraki nesil için de bunu yaptığını ama durumları 

hakkında bir açıklama yapmaya gerek görmediğini belirtmiştir. Bu durumun 

sebebini de şöyle açıklar:504 “…rivayetini beğenip haberlerini kabul ettiğim, 

rivayetini uygun görmeyip haberlerini reddettiğim, naklini zayıf bulup haberini 

                                                 
502 Julius Wellhausen, İslâm’ın En Eski Tarihine Giriş, terc. Fikret Işıltan, Ankara Matb. İst. 1960, 

s. 2.  
503 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 46. 
504 et-Taberî, Tarih, I. 7. 
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zayıf kıldığım kimselerin durumlarını açıklamak zâiddir. Bunun sebebi de, kişinin 

(râvînin) reddedilmesi haberinin reddedilmesinden, kişinin (râvînin) zayıf 

görülmesi naklinin zayıf görülmesinden kaynaklanmaktadır.” Bu ifadeler bize et-

Taberî’nin, tıpkı Tefsirinde olduğu gibi, rivayetleri kabul ve red konusunda genel 

olarak metin merkezli bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleme imkânı da 

vermektedir. Tabiî ki göz ardı etmememiz gereken noktalardan biri de bir 

rivayetin nakli ile kabulü arasında fark olduğudur. Dolayısıyla naklettikleri, 

hakkında bir takım görüş beyan ettikleri - etmedikleri bağlamında ve 

mukaddimesindeki esaslar çerçevesinde bir değerlendirme ancak bizi et-

Taberî’nin rivayet anlayışını anlamada bütüncül bir hakikate ulaştırabilir. 

Öte yandan et-Taberî’nin Tarihindeki rivayetleri isnadlarıyla verme 

konusundaki hassasiyetinin505 kendisinin bir muhaddis olmasından kaynaklandığı 

aşikârdır. Zira müverrihlerin önemli bir kısmının aynı zamanda bir muhaddis 

olması, tarihî rivayetlerin genelinin naklinde hadisçilerin üslûbunun hâkim 

olmasını da sağlamıştır.506 Dönem itibariyle, özellikle edipler ve müverrihlerin 

sened zikretme konusunda muhaddisleri takip ettiği de izahtan varestedir. Nitekim 

çok büyük bir önemi olmadığı hâlde Edebiyat alanında da isnad kullanımına özen 

gösterilmiş; Ebu’l-Ferec el-İsfahânî, et-Taberî’nin bir öğrencisi olarak hocasını bu 

konuda çok daha geride bırakarak, “el-Eğânî” isimli eserinde, rivayetlerinin 

isnadlarını vermede oldukça sıkı davranmıştır.507 İsnad konusundaki hassasiyete 

rağmen mevsukiyet konusunda eleştiriden kurtulamayan hadis ve tefsir 

kaynaklarının yanı sıra özellikle edebî ve tarihî eserler aslında, senedleri 

çoğunlukla Hadis ilmi ölçülerinde bir sıhhate sahip olmasa da, edebî metinler 

olarak bizatihi kıymet taşımaktadırlar.508 Ancak durum her ne kadar böyle olsa da 

et-Taberî’nin isnad kullanmadaki ısrarı bazılarınca, eserindeki tarihî rivayetlerin 

güvenilirliğini şer’î haberlerin güvenilirlik derecesine yükseltmeye çalıştığı, hatta 

senedi, metinlerdeki saçmalığı göz ardı edecek kadar, metne öncelediği şeklinde 

                                                 
505 Kurt, et-Taberî’nin dönemi itibariyle isnada çok önem vermesinin kendince sebeplerini 

sıralamaktadır.Bkz.: Hasan Kurt, Taberî’nin Hayatı ve Tarihçiliği, Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, On Dokuz Mayıs Ü. İlâhiyat Fak, Samsun 1991, s. 72 – 74.  

506 Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 156. 
507 Sezgin, İslâm Tarihinin Kaynağı, s. 36; Hulûsi Kılıç, Ebu’l-Ferec el-İsfahânî md., DİA., İst. 

1994, X. 316 - 317.  
508 Ahmed Emin, Zuhru’l-İslâm, II. 246. 
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yorumlanmıştır.509 Oysa et-Taberî, eserinin hukukî, siyasî ve dinî önemine rağmen 

bir şer’î rivayetler toplamı olmadığının ve naklettiği bazı rivayetlerin akıl dışı 

olabildiğinin -mukaddimesinde geçtiği üzere- oldukça farkındadır. Bizce o, 

yukarıda söylediklerimize ilâveten, kendisinin de ifade ettiği gibi, geçmiş 

olayların râvîler vasıtasıyla, dolayısıyla isnadlarla naklinin tabiî bir durum 

olduğundan hareket etmekle birlikte, ehl-i hadis taraftarlarının ağırlıklı olarak 

isnad üzerinden oluşturduğu egemenliğin de farkında biri olarak, çağının şartları 

gereğince eserlerini telif etmiş görünmektedir. Kaynaklarını ya da isnadlarını 

zikretmek bir açıdan sorumluluğu devretmek gibi olsa da, bir başka açıdan 

rivayetlerin değerlendirmesi için de okuyucuya bir imkân sunmaktır. Üstelik o, 

asıl olarak bir tarihçinin yapması gerekenin, naklettiği rivayetlerin taşıdığı 

değerlere binaen, olayların nesnel bilgisini nakletmek olduğunun da farkındadır. 

Zaten tarihçinin görevi de haberlerin hangisinin kabul edilebilir olduğunu kısaca 

belirlemek ve haberleri uygun bir düzende bir araya getirmek olarak ifade 

edilmektedir.510  

et-Taberî, bazı araştırmacılar tarafından haberleri peş peşe sıralamak, 

herhangi mantıkî tutarlılık gözetmeksizin derleyip yığmak, rivayetler arasında 

tercih yapmayarak ya da bir konuyla ilgili yalnızca belli kaynağı kullanarak taraf 

oluşunu ima etmek ve bunda da çoğu zaman isabetli olmamakla itham 

edilmiştir.511 Üstelik onun Tarihinde nadiren görülen eleştiri ve tercihlerinin, 

Hadis ilminin tenkid anlayışına uygun ya da Tefsirinde yaptığı gibi doğrudan 

görüş ve rivayetleri eleştirme sadedinde olmadığı belirtilmektedir.512 Biz bu 

eleştirilerin çoğu zaman haksızlığına inanıyoruz. Zira şu ana kadarki tesbit ve 

değerlendirmelerimize ilâveten vereceğimiz bazı örnekler, onun mukaddimesinde 

belirlediği esaslar çerçevesinde hareket ettiğini, bunun da bir tertip, bir asla 

sadakatle beraber hüküm istinbatı değil ama farklılık ya da ihtilâflara dikkat 

çekme yönünde önemli bir çerçeve oluşturduğunu, ayrıca tercihlerini de ihtiyaç 

                                                 
509 Hüseyin ‘Âsî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî ve Kitâbuhu Târîhu’l-Umem ve’l-

Mulûk, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1992., s. 46, 49, 98.  
510 Humphreys, a.g.e., s. 103. 
511 Wellhausen İslâm’ın En Eski Tarihine Giriş isimli kitabında et-Taberî’yi bazı yönlerden takdir 

etmekle beraber, özellikle bu konularda sert bir şekilde eleştirmektedir. Ayrıca bu bölümde 
kullandığımız diğer kaynaklara da bakılabilir.  

512 Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 167 - 168. 
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gördüğü yerlerde belirtmekten sakınmadığını gayet açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır. Üstelik o, eserinde, oldukça geniş muhtevasıyla çok büyük bir 

geçmiş yazılı ya da sözlü anlatısının iyi bir nakledicisi ve koruyucusu da 

olmuştur. Aslında biz, onun, eserin genelinde Tefsir ve Tehzîb’indekine benzer 

bir tarz ve üslup tutturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak elbette ki tercih ve 

tenkitlerini bu alanlardakine denk bir şekilde yapamayacağı ve tarihî rivayetlerin 

muhtevalarının tabiatı itibariyle bunun mümkün olmadığı da açıktır.513 

Mukaddimesinde değindiği hususlar da bu anlamda önemli, dikkate değer, derin 

ve geniş görüşlülük işareti sayılabilirler.  

2.6.2.1. et-Taberî’nin Tarihindeki metin merkezli anlatım ve 
rivayet metodu  

a. O, bazen, aynı konuda birbirine zıt rivayetleri, her ikisinin de kendince 

farklı bakış açılarını destekleyen delilleri olduğunu söyleyerek delilleriyle birlikte 

verir.514  

b. Bazen bir konuyla ilgili ihtilâflı rivayetlerden kendince tartışmaya en 

değer bulduklarını esas alarak tercihini bunlar üzerinden yapar ve sebebini de 

söyler. Yerin ve göklerin hangi gün yaratıldığına ilişkin yerin pazar ve pazartesi 

ve yine yerin cumartesi, dağların pazar günü yaratıldığını bildiren iki rivayeti 

verdikten sonra, “Bize göre bu iki sözden doğruya en yakın olanı, Allah’ın, 

gökleri ve yeri yaratmaya Pazar günü başladığını bildirendir. Çünkü ilim sahibi 

olan selefin bu konuda icmaı vardır” diyerek tercih ve açıklamasını yapar.515 

Yine farklı pek çok konuda ihtilâflı rivayetleri sıraladıktan sonra tercihini 

“selefin” görüşüne uygunluğunu dikkate alarak “/ ilk haber kaynağı bakımından 

daha sahîh, doğruya daha uygundur; zira selefin çoğunun görüşü de böyledir” 

diyerek yapar.516 

                                                 
513 Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 168. 
514 et-Taberî, Tarih, I. 43– 45. 
515 et-Taberî, Tarih, I. 45. 
516 et-Taberî, Tarih, I. 55. Ayrıca bkz.: a.g.e., I. 145, 166. 
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c. Bazen de konunun ihtilâflı olduğunu belirttikten sonra, farklı görüşleri ve 

delillerini sıralar ve ardından kendi tercihini yapar.517 et-Taberî bu tercihlerini 

yaparken tercihini ya Kur’ân’a uygunluğu bağlamında değerlendirir ve 

delillendirir,518 ya da konunun bilinebilmesi imkânı sadedinde bir sorgudan 

hareket eder:519 O, Allah’ın ilk yarattığı şey’in ne olduğu tartışmalarında çeşitli 

rivayetler aktarır ve ilk yaratılanın “kalem” olduğu bilgisini sunan İbn Abbâs’ın 

Hz. Peygamber’den (s.a.v.) rivayet ettiği haberi tercih eder. Ardından “ İbn 

İshak’dan ‘Allah’ın arşını yarattıktan sonra ki, arşı da su üzerindeydi, nuru ve 

karanlığı yarattığı’ anlamındaki sözü böyledir. Rasûlüllâh’dan (s.a.v.) musned 

olarak rivayet ettiğimiz söz, bu konuda doğruya daha lâyıktır. Çünkü o, bu 

konuda hakikat ve sıhhate uygun sözü söyleyebilecek kişidir. Biz de ondan 

‘Allah’ın (c.c.) yarattığı ilk şey kalemdir’ sözünü rivayet ettik… İbn İshak’ın 

sözüne gelince, o bu konuda her hangi birinin sözüne dayanmıyor. Oysa bu konu 

ancak, Allah’tan (c.c.) ya da Rasûlullâh’tan (s.a.v.) gelen bir haberle 

bilinebilecek durumlardan biridir. Biz de Rasûlullâh’tan (s.a.v.) gelen bir rivayeti 

aktardık.”  

Bu tartışma ve tercihin seyri bize, tıpkı Kur’ân’a uygunluk şartında olduğu 

gibi, et-Taberî’nin Tefsirinin mukaddimesindeki usûlû bilgileri hatırlattı. 

Tarihinin mukaddimesiyle beraber düşünüldüğünde bu durum, onun tercih ve 

değerlendirmelerinin, rastgelelikten uzak olarak nasıl bir sistematikte yürüdüğünü 

gösterir. 

d. Bazen bir konuyla ilgili rivayetleri aktardıktan sonra bir rivayet lehine 

metin değerlendirmesi yaparak tercihini gösterir: “Ebû Cafer dedi ki: Ali b. 

Mucahid’den Benû İsmail’in bazı tarihî vakaların zamanlarını belirlemeye 

çalışarak tarihlendirme yaptıklarına ilişkin rivayet ettiğimiz söz hakikatten uzak 

değildir…”520 

                                                 
517 et-Taberî, Tarih, I. 263 – 271, II. 383 – 385. 
518 et-Taberî, Tarih, I. 62, 88, 144, 270 – 271.  
519 et-Taberî, Tarih, I. 35 – 36. 
520 et-Taberî, Tarih, II. 391. 
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e. Bazen bir konuyla ilgili aynı râvîden metinleri farklı rivayetleri 

aktardıktan sonra bir rivayet lehine sened tenkidi yaparak tercihini gösterir:521 İbn 

Abbâs’dan ilk yaratılan şey’in ne olduğu hakkında yapılan iki farklı rivayeti isnad 

açısından değerlendirir. “İbn Beşîr - Abdurrahmân - Sufyân - Ebî Hâşim – 

Mucâhid - İbn Abbâs” ve “İbnu’l-Musennâ - Abdussamed - eş-Şu‘be - Ebû 

Hâşim - Mucâhid – Abdullah” tarîkleriyle gelen rivayette yer alan Sufyân ve eş-

Şu‘be’nin Ebû Hâşim’den yaptıkları nakillerde metin farklılığı olduğu, üstelik 

Abdullah’ın İbn Ömer mi yoksa İbn Abbâs mı olduğunun bilinmediğine de işaret 

edilerek yapılan eş-Şu‘be’nin naklinin, diğer rivayetlerle beraber 

değerlendirildiğinde tercihe şayan olduğunu söyler.  

f. Bazen ihtilâflı rivayetler arasında tercih yapamaz. Zira konu akıl ile 

bilinebilecek bir konu olmadığı gibi, isnad da tercihe elverişli değildir.522 Güneş 

ve Ay’ın yaratılma zamanı, sırası konusunda Ebû Zerr ve İbn Abbâs’dan merfu‘ 

olarak rivayet edilen iki farklı rivayet hakkında et-Taberî şöyle der: “Zikrettiğimiz 

iki haberin birinin senedi sahîh olmuş olsaydı onu tercih ederdik; ancak her 

ikisinin de isnadlarında ihtilâf var. Bu sebeple haberlerden birindeki bilgiyi 

doğrulayarak Güneş ve Ay’ın durumu hakkındaki ihtilâfı ortadan kaldırmaya 

imkân bulamıyoruz…”  

g. Bazen bir konudaki farklı rivayetlerden tercih ettiğinin metnini, bir diğer 

meseleyle ilgili ihtilâflı rivayetlerden birini tercihte esas alarak kullanır. Bunu da 

aklî bir tutarlılık üretmeye çalışarak yapar.523 Yaratılışın seyri konusunda 

kalemden sonra ikinci olarak yaratılanın bilgisi hususunda Ebû Râzîn el-

‘Ukaylî’nin rivayetini sahîh kabul eder. Ardından arşın mı suyun mu önce 

yaratıldığı ihtilâfını, Ebû Râzîn el-‘Ukaylî’nin rivayetindeki “…sonra arşını 

suyun üzerinde yarattı” ifadesinden hareketle, var olmayanın üzerinde olabilecek 

bir yaratmanın muhal olduğunu söyleyerek, ihtilâfı giderip tercihini yapar.  

                                                 
521 et-Taberî, Tarih, I. 34 – 35. 
522 et-Taberî, Tarih, I. 63 – 66, 78. 
523et-Taberî, Tarih, I. 37 – 40.  
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h. O, ihtiyaç hissettiği yerlerde kendi görüşünü; “ بو جعفرال اق ”, “ : بو جعفر ال اق

لكافي ذ الصحيح عندناو  ”, “ شك في ذلكا انا ” şeklinde belirtir.524  

ı. Bazen rivayeti eleştiri ya da tercihine ilişkin görüşünü, kullandığı; “ وقد زعم

 gibi fiillerle hissettirme yolunu seçer.525 ”يقول“ ,”قيل“ ,”بعضهم

Bazen de rivayetin güvenilirliğine ilişkin şüphesini daha güçlü bir şekilde 

gösterir: “ علماهللا اون ويزعم اـ فيم... ل ام بن محمد قاو حدثت عن هش …”526 

i. Bazen naklettiği rivayetler çerçevesinde konuyu tartışarak hatalı görüşe ve 

sahibine dikkat çeker. Yerin ve göklerin yaratıldığı gün konusunda İbn İshak’dan 

naklettiği görüşün bizatihi onun hatalı olduğuna delil olduğunu söyleyerek 

değerlendirmesini yapar.527  

j. Bazen naklettiği bir rivayetteki bilginin yanlışlığına dikkat çektiği gibi 

bazen de başka bir rivayetle tashih yoluna gider:528 “Şu haber, yine ‘Umâra el-

Esedî’nin bana naklederek onu (Ebû Mihnef) düzelttiklerindendir…” 

k. Bazen zahiren birbirine zıt görünen iki rivayeti de ihtilâflı görmeyerek; “ 

bu iki söz birbiriyle ihtilâflı değildir…” diyerek nasıl telif edilebilir olduklarını 

açıklamaya başlar.529 

l. Bazen konuyu tartışırken naklettiği rivayete atıfla; “ … eğer bu sahîhse / 

sahîh kabul edecek olursak…” diyerek değerlendirme veya anlatımını sürdürür.530 

m. Bazen bir rivayette geçen farklılıklara dikkat çeker. Bunu mürekkep 

isnad ve metin inşâı yoluyla verdiği rivayette, “…O, onun kızı Selma bint ‘Amr’ı 

gördü – Fakat İbnu Humeyd, Seleme-İbn İshak rivayetinde şöyle dedi: Selma bint 

                                                 
524 et-Taberî, Tarih, I. 447, IX. 230; 
525 et-Taberî, Tarih, II. 594, 491 – 492, 98; IX. 230, 253, 254,  
526 et-Taberî, Tarih, I. 196. Ayrıca bkz.: et-Taberî, Tarih, I. 330. 
527 et-Taberî, Tarih, I. 45. 
528 et-Taberî, Tarih, V. 91. 
529 et-Taberî, Tarih, I. 43. 
530 et-Taberî, Tarih, II. 596. Ayrıca bkz.: et-Taberî, Tarih, II. 393. 
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Zeyd b. ‘Amr -…” diyerek araya girip rivayetler arasındaki farklılığı göstermek 

suretiyle yapmıştır.531  

n. Bazen kaynakları arasındaki farklılığa dikkat çeker: “Bu kıssanın bir 

kısmına İbn İshak ve el-Vâkıdî, tamamına ise es-Suddî muhalefet etmiştir…”532  

Bazen de bir konu hakkında yalnızca kaynaklarının farklı rivayetlerini 

vermekle yetinir. Tıpkı el-Vâkıdî ve İbn İshak’ın Benû Mustalik gazvesinin vakti 

konusundaki ihtilâflarında olduğu gibi.533 

o. Bazen aynı konu ile ilgili bir rivayetteki farklı bakış açısı ve yaklaşımları, 

yeri geldikçe kendi anlatımının içinde rivayeti bölerek kullanır. Bunu da bizzat 

ifade eder. Necâh b. Seleme’nin534 ölümüne sebep olan iki farklı olayı 

kendisinden rivayet ettiği şeyhinin naklini “ onun haberinin bir kısmını burada 

anlatacağız” diyerek verdikten sonra “o (şeyh), anlattığımızın dışında da bir 

sebep söyledi” diyerek ikinci olayı aktarmaya başlar.535  

Hadis ilminde de bir hadisin rivayetinde böyle bir yöntemin 

kullanılabileceğine ilişkin aşağıdaki bilgiler, et-Taberî’nin tarihle ilgili 

rivayetlerinde bu yöntemi kullanmasını daha anlaşılır kılmaktadır. Bir kitaptan bir 

veya birkaç hadisin naklinin şekli konusundaki şu ifadeler gayet açıktır: 

“…Bunları bir şeyhten dinleyen kimsenin muhtevasından istediği kadarını alıp 

birbirinden ayırması ve nüshanın başında bulunan ilk isnad ile rivayet etmesi 

câizdir. Zira bunlar birbiriyle bağlı bulunmayan iki hüküm ifade eden bir hadis 

mesabesindedirler. Bir hadiste mevcut iki ayrı hüküm için nasıl iki isnad câiz ise, 

bir metnin iki veya daha fazla parçaya bölünmesi de câizdir.” 536  

ö. et-Taberî’nin çokça yaptığı bir nakil şekli de bir olayı herhangi bir 

kaynağından aktarırken araya bazen başka başka kaynaklardan anlatımlar 

koyarak, bazen de kendisi bazı açıklamalar yaparak yarıda kestiği anlatıma kaldığı 

                                                 
531 et-Taberî, Tarih, II. 247. 
532 et-Taberî, Tarih, II. 413. 
533 et-Taberî, Tarih, II. 593 – 594. 
534 Necâh, Dîvânu’t-tevki‘ ve’t-tetebbu‘da görevli kâtiptir. Bkz.: et-Taberî, Tarih IX. 214. Divan 

için bkz.: Abdülazîz ed-Dûrî, Divan maddesi, DİA., İst. 1994, IX. 377 – 381.  
535 et-Taberî, Tarih, IX. 214 – 215. 
536 el-Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye, el-Mektebetu’l-Ilmiyye, Haydarâbâd, 1357, s. 214  
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yerden devam etmesidir. Bunu da meselâ; “söz İbn İshak’a geri döndü” diyerek 

yapar.537 Her ne kadar bunu yapması eserindeki bir eksiklik olarak nitelendirilse 

de,538 biz bunu anlatımdaki serbestlik ve gerekli durumda ara bir anlatım, yalnızca 

nakille yetinilmeyip bir takım sentezleme girişimi olarak gördüğümüz gibi, 

kaynağın tekrar belirtilmesini de onun bu konudaki özeni olarak 

değerlendiriyoruz.  

p. Bazen anlattıklarından veya tercih ve kanaatinden sonra, “bize şöyle 

denecek olursa şöyle deriz”, gibi ifadelerle konuyu tartışmaktan da çekinmez.539 

r. Bazen bir konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi konuyu uzatmaktan sakınarak bir 

başka kitabında aktaracağını belirtir.540 “… onu burada zikertmeyi uygun 

bulmadım…” Bu onun aynı gerekçeyle Tefsîr ve Tehzîb’inde de izlediği bir 

yoldur. 

Görüldüğü gibi bütün bu özellikler, et-Taberî’nin rivayet metodu hakkında 

bize fikir verirken aynı zamanda, ona yakıştırılan “kuru bir nakledici” 

nitelemesinin ne kadar haksız bir değerlendirme olduğunu ortaya koymaktadır. 

Zira et-Taberî’nin rivayet metodu onun sahip olduğu farklı ilimlerdeki 

müktesebatının derinliğini ve çeşitliliğini yansıtmaktadır.  

2.6.2.2. et-Taberî’nin kaynaklarının güvenilirliği ve rivayet 
metoduyla ilişkisi 

İnceleyebildiğimiz eserlerde, et-Taberî’nin tarihindeki kaynakları arasında 

sayılan, özellikle rivayetleri ya da eserleriyle öne çıkan ve çeşitli şekillerde 

değerlendirmeye tâbi tutularak, güvenilirlikleri sorgulanmış olan pek çok kişinin 

ismi zikredilmektedir. 541 Bunlar arasında yer alan Ma‘mer, el-Medâinî, Ömer b. 

Şebbe, Muhammed b. Ka‘b, Musa b. ‘Ukbe (ö. 141 / 758) gibi isimler istisna 

edilse de, bazı isimler tenkidden ve cerhe maruz kalmaktan kurtulamamıştır. Bu 

isimler arasında bulunan ‘Urve’nin rivayetleri “kendisinden sonra teessüs eden 

                                                 
537 et-Taberî, Tarih, II. 601, 608, ayrıca bkz:. I. 469, 472. 
538 Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 166 – 167.  
539 et-Taberî, Tarih, I. 24 – 25, 29. 
540 et-Taberî, Tarih, II. 557.  
541 et-Taberî’nin kaynakları için Tarih ilmindeki yeri başlığımıza bakılabilir. 
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muntazam bir isnad unsurundan mahrum olmakla” nitelendirilmiş,542ez-Zührî 

gibi hadiste otorite kabul edilen biri, rivayetleri sened ve metin olarak yeniden 

inşa‘ ederek nakletmekle ve yine tedlis ile müttehem olmuş,543 Seyf b. Ömer 

müverrih ve muhaddislerin çoğunluğu tarafından zayıf kabul edilmiş,544 hatta 

uydurma anlatıların kaynağı olarak itham edilmiş,545 İbnu’l-Kelbî ve el-Vâkıdî 

muhaddislerce cerh edilip rivayetleri terk edilmesi gerekenler arasında sayılmış,546 

Heysem b. ‘Adî hadiste zayıflık ve yalancılıkla suçlanmış,547 Mukâtil rivayetleri 

sağlam senedle değil çelişkili senedlerle aktarmak gerekçesiyle eleştirilip hadis 

âlimlerince metruk kabul edilerek cerh edilmiş,548 ‘Avâne siyaseten taraf olduğu 

kişiler lehine rivayet uydurmakla itham edilmiş,549 Vehb b. Münebbih, Ka‘bu’l-

Ahbâr İsrailî haberlerin nakilcileri olarak görülmüş,550 Ebû Mihnef güvenilmez 

ve metruku’l-hadîs olarak nitelendirilmiş,551 İbn İshak rivayeti şeyhinden değil 

de ilk râvîden nakledip tedlîs yapmakla itham edilmiştir.552 

et-Taberî’nin söz konusu kaynaklarına ve râvîlerine yöneltilen eleştiriler 

dikkatle incelendiğinde görülecektir ki bu değerlendirmeler, hep muhaddisler ya 

da cerh ve ta‘dil âlimleri tarafından yapılmıştır. Yani müellifler ve râvîler, klasik 

anlamda hadis rivayet anlayışı içinde ve râvî kriterleri esas alınarak tenkid 

edilmişlerdir. Oysa ne Tarih ilmi Hadis ilmidir, ne de tarihî rivayetleri nakledenler 

                                                 
542 Lenn E. Goodman, İslâm Hümanizmi, terc. Ahmet Arslan, İletişim Yay., İst. 2006, s. 343 – 

344.  
543 ez-Zehebî, Mîzân, III, 581; el-A’zamî, a.g.e, s. 258 – 259; Goodman, a.g.e., s. 344.  
544İbn Hacer, Tehzib, IV. 295–296. 
545 Wellhausen, İslâm’ın En Eski Tarihine Giriş, s. 2 vd. Öyle ki, Seyf’in bu rivayetlerini naklettiği 

ve çoğu yerde her hangi bir değerlendirmede bulunmadığı için ve ayrıca Seyf’e eleştiri 
yönelttiği konuda dahi söz konusu müerrih tarafından et- Taberî ağır şekilde itham edilmiştir. 
Bkz.: Wellhausen, İslâm’ın En Eski Tarihine Giriş, s. 4, 39, 102.  

546 Kettânî, Hadis Literatürü, s. 220; Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri, s. 293 - 295; Goodman, a.g.e., 
s. 350, 355. 

547ez-Zehebî, Mîzân, IV, 324. İbn Adî için ayrıca bkz. Cevat İzgi, Heysem b. Adî md., DİA., İst. 
1998, XVII. 290–291. 

548 İbn Hacer, Tehzîb, X, 282–284. Mukatil için ayrıca bkz: Ömer Türker, Mukâtil b. Süleymân 
md., DİA., İst. 2006, XXXI. 135. 

549 Mustafa Fayda, Avâne b. Hakem md., DİA., İst. 1991, IV. 107. 
550 H.AR. Gibb, Tarih md., İslâm Ans., M.E.B. Basımevi, İst. 1979, XI. 784. 
551 Yahya b. İbrahim b. Yahya b. Ali el-Yahya, Merviyyâtu İbn Mihnef fî Târîhi’t-Taberî, Dâru’l-

Âsıme, Riyad 1410, (mukaddime) s. 6; Selman Başaran, Ebû Mihnef md., DİA., İst. 1994, X. 
188–189.  

552 ez-Zehebî, Mîzân, III, 470. İbn İshak için ayrıca bkz: Mustafa Fayda, İbn İshak md., DİA., İst. 
1999, XX. 94 - 95.  



 166

birer hadis râvîsidirler.553 Hadis ilminde dahi cerh ve ta‘dil âlimlerinin 

değerlendirmeleri kendi içinde indî / sübjektif nitelik arz ederken; siyasî, coğrafî 

ve mezhebî farklılıkların tesirine daha açık olan tarihi rivayetlerle iştigal eden 

müelliflerin ya da râvîlerin maruz kalacağı indî yaklaşımların daha keskin olacağı 

gözden uzak tutulmamalıdır. Üstelik dikkat çekmeğe çalıştığımız üzere, 

aralarındaki sıkı ilişkiye rağmen Tarih ilmi ile Hadis ilminin farklı disiplinler 

olduğu kabul görmüş bir yaklaşımken, 554 müteşeddid bir muhaddis edasıyla râvî 

değerlendirmesi yapmak pek de makul değildir. Zira râvî değerlendirmesi ile ilgili 

kurallar bilhassa hadis tenkidi için konulmuştur. Ancak muhaddislerin çoğunun 

aynı zamanda tarihçi olması, bu kuralların Tarih ilminde de geçerli olmasını 

sağlamakla beraber, onlar tarihle ilgili eserlerini telif ederken haber râvîlerini 

değerlendirmede müsamahakâr davranarak tenkide uğramış bazı rivayetleri 

kullanmakta bir beis de görmemişlerdir. Bütün bunlarla birlikte bu durum, ilk 

dönem âlimlerinin Tarih ile Hadisi birbirinden ayrı gördüklerinin delili olarak da 

izah edilmiştir.555  

Bir müellifin rivayeti aldığı şeyhi ya da râvîyi atlayarak, ilk râvîden nakilde 

bulunmasının eleştirilmesi veya olayın farklı varyantlarının birleştirilip tek bir 

metin hâlinde yeniden inşaına yönelik tenkidler de, bu iki ilmin rivayet metodu 

arasındaki farkın gözden kaçırılmasından kaynaklanmaktadır. Oysa hadisler, tarihi 

rivayetlere göre genellikle daha kısa ve bağlama dair unsurları ihmal edilerek 

nakledilen metinlerdir.556 Tarih yazıcılığında ise, olayları birbirine bağlamak 

suretiyle akıcılığı ve devamlılığı sağlayacak bir anlatım tarzı esastır.557  

Tıpkı kaynakları gibi et-Taberî’nin kendisinin de, rivayetleri ve isnadları 

cem‘ ve telif ederek naklettiği tesbitine dayalı olarak yapılmış bir çalışmada, 

özellikle ez-Zuhrî (ö. 124–5 / 742) ve İbn İshak (ö. 150 / 767) bu meselenin 

                                                 
553 Bu bağlamda, hadis ve haberi nakledenlerin adalet şartını hâiz olmakla beraber, tarihî 

rivayetleri nakledenlerin anlatımlarında tesahülün kaçınılmaz olduğuna ilişkin bkz.: Yahya b. 
İbrahim, a.g.e., (mukaddime) s. 8. 

554 Bkz.: et-Taberî’nin Tarih ilmindeki yeri. 
555 Umerî, a.g.e, s. 202. 
556 Hadislerin tarihi bağlamlarından koparılarak rivayetlerin tarihsizleştirildiği veya tarih 

üstüleştirildiği yaklaşımından hareketle hadis–tarih münasebeti açısından bir değerlendirme ve 
tartışma için bkz.: Özafşar, Hadis ve Kültür Yazıları, (Hadisin Neliği Sorunu ve Akademik 
Hadisçilik) kitabiyat, Ank. 2005, s. 20 – 23.  

557 el-A‘zamî, a.g.e., s. 197; Humphreys,a.g.e., s. 113; Fayda, İbn İshak md, XX. 94 – 95.  
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öncüleri olarak sunulmaktadır.558 Hatta ez-Zuhrî isnadda cem‘ (kolektif / 

mürekkep isnad) yöntemini uygulayan ilk kişi olarak nitelendirilse de559 bu usûl, 

fakîh ve muhaddis olmasının yanı sıra megâzî sahasındaki ilk otoritelerden sayılan 

‘Urve b. ez-Zubeyr (ö. 91 / 710 – 101 / 720)560 tarafından da rahatlıkla 

kullanılmıştır.561  

Özellikle oryantalistik çalışmalardaki çevirilerde kolektif (mürekkep) 

isnad562 olarak nitelenen metin ya da isnadın cem‘ ve telif edilerek verilmesi, 

diğer ifadeyle isnad ve metinde telfîk meselesi, önemli bir ilgi kaynağı olarak 

gerek hadis gerek tarih rivayetlerinin sıhhatiyle bağlantılı görülmektedir.563 

Sezgin, rivayetlerde bu yöntemin kullanılmasını, senedin ve takip eden metnin 

uydurma olduğuna delil olarak gören oryantalistlerin bu yorumunu yanlış bir 

tasavvur olarak nitelemektedir.564 Oryantalistlerin konu ile ilgili yaklaşımlarını 

konumuzun dışında gördüğümüz için biz burada sadece söz konusu yöntemi 

kullananlar ve kullanış şekilleri üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle 

belirtmek isteriz ki, konuyu niteleyici olarak kullanacağımız kavram “mürekkep 

isnad ve metin inşaı” olacaktır. Zira kolektif / mürekkep isnad terimi ağırlıklı 

olarak isnad vurgusu taşımakta, cem‘ ve telif ise ihtilâflı metinlerin 

uzlaştırılmasını hatırlatmaktadır. Oysa burada kasdedilen farklı râvîlerin farklı 

metinlerinin sened ve metin ayrımına özen gösterilmeksizin peş peşe sıralanıp 

yeniden kompoze edilmesi durumudur.  

                                                 
558 Ali Bekr Hassan, et-Taberî ve Menhecuhu fi’t-Târîh, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Kahire Üniversitesi, Kahire 1984, s. 242 – 245.  
559 Gibb, Tarih md., XI. 784; Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 154; Ali Bekr Hassan, a.g.e., s. 242. el- 

A‘zamî, bu usûlde kimin ilk olduğu ihtilâfının farkında olarak, ‘Urve’nin ibdâ ettiğini ez-Zuhrî 
inkişâf ettirmiş olabilir, demektedir. Bkz.: el- A‘zamî, a.g.e., s. 253. 

560 Urve’yi Medine’nin dört fakîhinden biri olarak sayan Ahmed b. Hanbel, Urve’nin vefat tarihi 
olarak hicrî 94 yılı bilgisini verir ve o senenin diğer bazı fakîhlerin de ölümü sebebiyle senetu’l-
fukahâ olarak isimlendirildiğini söyler. Bkz.: Ahmed b. Hanbel, Kitâbu’l-İlel ve Ma‘rifeti’r-
Ricâl, el-Mektebetu’l-İslâmiyye, İst. 1987, I. 418, II. 98, 350.  

561 el-A‘zamî, a.g.e., s. 193; Fayda, İbn İshak md., XX. 95.  
562 Konuyla ilgili olarak bkz.: Goodman, a.g.e., s. 348; G.H.A. Juynboll, İsnad Analiz Yöntemleri 

(derleme), terc. Salih Özer, Ankara Okulu Yay., Ank. 2005; Juynboll, İlk Devir İslâm 
Toplumunun İsnad Kullanma Yöntemleri, (Oryantalistik Hadis Araştırmaları içinde), terc. 
Mustafa Ertürk, Ankara Okulu Yay., Ank. 2001, s. 102 vd. Kırbaşoğlu mürekkep isnad demeyi 
tercih etmiştir. Bkz.: Kırbaşoğlu, Hadis Metodolojisi, s. 397.  

563 Hıristiyan teolojisinde ve Hadis ilmi bağlamında metin inşaı hakkında bilgi için ayrıca bkz.: 
Hâbil Nazlıgül, Hadiste Metin İnşası, Lâçin Yay., Kayseri 2005. 

564 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 49.  
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İnceleyebildiğimiz kadarıyla, İslâmî tarih araştırmacılarının hemen 

tamamında, ez-Zuhrî’nin tek bir olayla ilgili birçok rivayeti topladığı, bu farklı 

rivayetlerden bütünsel bir haber inşa ettiği ve râvîlerinin adını topluca zikrettiği 

yolundaki nakillere, kaynaklarımızda sıkça rastlamamamız 565 ez-Zuhrî’nin 

hadislerde isnad kullanımının sıkı bir takipçisi ve aynı zamanda hadisleri ilk 

tedvin eden kişi olduğu bilgisiyle yan yana geldiğinde,566 dikkat çekici bir durum 

arzetmektedir. 

et-Taberî’nin İfk hâdisesine ilişkin anlatımları arasında yer alan ez-

Zuhrî’nin şu rivayeti, bizzat kendi ağzından mürekkep isnad ve metin inşaı 

yönteminin tipik bir örneğini teşkil etmektedir:  

“İbn Humeyd bize anlattı ki ona Seleme, Muhammed b. İshak’tan o da ez-

Zuhrî’den, ez-Zuhrî de ‘Alkame b. Vakkâs el-Leysî, Said b. el-Museyyib, ‘Urve b. 

ez- Zubeyr ve Ubeydullah b. Abdullah b. ‘Utbe’den naklederek şöyle dedi: 

Bunların hepsi bu sözün (hadîsin) bir kısmını anlattı; bazı kişilerin ezberleri 

diğerlerine göre daha iyi oluyor (diyerek) ben de senin için onların bana 

anlattıklarını topladım.” 567 

Yine et-Taberî’nin aslına sadık kalarak naklettiği bir İbn İshak rivayeti, İbn 

İshak’ın mürekkep isnad ve metin inşaı yöntemini kullanışının iyi bir örneğidir: 

“İbn Humeyd bize anlattı ki ona Seleme, Muhammed b. İshak’ın kendisine 

şöyle dediğini tahdîs etmiş. İbn İshak: Bana Muhammed b. Muslim ez-Zuhrî, Âsım 

b. Ömer b. Katade, Abdullah b. Ebî Bekr ve Yezîd b. Rûmân ‘Urve ve 

âlimlerimizin diğerlerinin Abdullah b. Abbâs’dan yaptıkları rivayeti naklettiler. 

Hepsi bu sözün (hadîsin) bir kısmını anlattı; ben onların sözlerini rivayet ettiğim 

‘Bedir hadisinde’ topladım, dedi…”568 

                                                 
565 Josef Horovitz, İslâmî Tarihçiliğin Doğuşu, terc. Ramazan Altınay-Ramazan Özmen, Ankara 

Okulu Yay., Ank. 2002, s. 68 ve daha önce zikrettiğimiz kaynaklar. 
566 el-A‘zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, s. 254; Talât Koçyiğit, İbn Şihâb ez-Zuhrî, Ank. Ü.İ.F. 

Dergisi, Ank. 1976, XXI. 51 – 84. Sezgin, ez-Zuhrî’nin bu konuda ilk olmaktan ziyade tedvinde 
büyük rolü olduğu görüşündedir. Bkz.: Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 26.  

567 et-Taberî, Tarih, II. 611. 
568 et-Taberî, Tarih, II. 427. 
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Bütün bu örnekler göstermektedir ki, aslında daha erken zamanlarda 

rivayetlerin nakli kişinin güvenilirliği esası üzere yapılmakta ve her hangi bir 

sorun da oluşturmamaktadır.569 Zamanla daha sıkı hâle gelen hadiste isnad 

meselesi, etkisini tarihî rivayetler üzerinde de hissettirse de, bu etki hadis 

rivayetindeki kadar olmamıştır. Bu sebeple olsa gerek bazı râvî ya da nakilciler 

hadis ilmi açısından zayıf ya da güvenilmez olarak nitelense de, tarihe dair nakil 

ve anlatımları makbul addedilebilmiştir. İbn İshak bu konudaki en iyi örneklerden 

biridir. Ahmed b. Hanbel’in, İbn İshak tarafından nakledilen hadisleri tam da onun 

mürekkep isnad usûlünü kullandığı gerekçesiyle reddettiğine ilişkin şu sözü 

önemlidir: “Onun, birinin sözlerini diğerininkilerden ayırt etmeksizin, tek bir 

hadisi bir grup insanın otoritesine dayanarak naklettiğini görüyorum.”570 Fakat 

İbn Hanbel’in megâzîyle ilgili olarak İbn İshak’ın otoritesini kabul ettiği de 

belirtilmiştir.571 Onun el-İlel’inde, isnadında İbn İshak’ın da bulunduğu rivayetleri 

nakletmesi ayrıca kayda değer bir durumdur.572 ez-Zehebî de İbn İshak hakkında 

“İlim kapılarından birisi, meğâzî ve siyer alanında otoritedir. Ancak hadiste 

sağlam olmayıp, rivayeti sıhhat mertebesinden aşağıdadır” demektedir.573 Yine 

bu sadedde Ahmed b. Hanbel’in et-Taberî’nin bir başka kaynağı el-Vâkıdî 

hakkında “O, muhtelif senedleri birbirine karıştırarak sened uydurur” dediği ve 

bazı münekkidlerin “el-Vâkıdî, çeşitli senedleri bir araya getirerek bir metnin 

senedi gibi gösterir; hâlbuki metnin bir kısmı muayyen bir râvîye, diğer bir kısmı 

başka bir râvîye aittir” dedikleri nakledilmektedir.574  

Aslında tarihî rivayetlerin mürekkep isnad ve metin inşaı usûlünce nakli, 

rivayet ilimleri açısından, ileri bir durum olarak dahi görülebilecekken, tıpkı hadis 

rivayetinde olduğu gibi, bu usûldeki istismarlar neticesinde575 olumsuz bir nitelik 

olarak tarihçilere yamanmış görünmektedir. Nitekim Cevad Ali, ez-Zuhrî’nin bu 

usûlü uygulayarak çok büyük bir cürette bulunduğunu ve bunun tarih anlatımında 

                                                 
569 Hadiste isnad tatbiki meselesi için bkz.: Koçyiğit, Hadis Tarihi, s. 176 – 181. 
570 İbn. Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IX. 43. 
571 Goodman, a.g.e., s. 348 / 25. dn. 
572 Bkz.: İbn Hanbel, el-İlel, I. 136, 269, 275 vd. 
573 Muhammed b. Cafer el-Kettânî, er-Risâletu’l-Mustatrafe, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 

1995, s. 219. 
574 Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri., s. 295.  
575 Gibb, Tarih mad, XI. 784. 
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öncü bir adım olduğunu belirtmiştir.576 Ayrıca araştırmamız esnasında 

gördüğümüz üzere, bu usûlün kullanıcıları yalnızca isimleri yukarıda geçen 

kişilerden ibaret değildir. Yani, bu usûl erken dönem için münferid bir uygulama 

gibi görünmemektedir. et-Taberî’nin kaynakları arasında yer alan el-Medâinî’nin 

de bunu sıklıkla uyguladığı gayet açıktır:  

“…Onların bir kısmı, diğerinin zikretmediğini söyledi, ben de o 

anlatılanları bileştirdim…” “…Bir kısmının haberinde olmayan diğerlerininkinde 

vardı, ben de onları birleştirdim…”577 

Yine et-Taberî’nin Hişam b. Muhammed’in kitabından naklettiği bir Ebû 

Mihnef rivayeti de Ebû Mihnef’in bu metodu kullandığını göstermektedir:  

“Hişam b. Muhammed Ebû Mihnef’den nakletmektedir. Ebû Mihnef el-

Mucâlid b. Saîd, es-Sak‘ab(?) b. Zuheyr, Fudayl b. Hadîc ve el-Huseyn b. ‘Ukbe 

el-Murâdî’den şöyle diyerek nakletti: ‘Hepsi bana bu sözün (hadîsin) bir kısmını 

anlattı; onların sözlerini rivayet ettiğim Hucr b. Âdiyy el-Kindî ve ashabının 

sözünde (hadîsinde) birleştirdim…”578 

Ancak bu usûlün uygulamasının rast gele olmadığını, râvîler sadedinde 

gerekli hassasiyetin gösterildiğini de belirtmekte fayda vardır. İbn İshak’ın bu 

konudaki sözü durumu açıklayıcı niteliktedir:  

“…Kendilerinden nakilde bulunulanların hepsinin sözü onun (Ayşe’nin) 

sözüne dâhil edilmiştir; bazıları bazılarının anlattığını anlatmadı. (Fakat) ondan 

rivayette bulunanların hepsi sikadır ve hepsi de ondan işittiklerini 

anlatmışlardır…”579  

Mürekkep isnad ve metin inşaı usûlünce rivayetlerin nakli meselesinde et-

Taberî’nin yaklaşımının bir muhaddis tarihçi olarak gayet olumlu olduğunu 

görmekteyiz. Zira bütün bu örnekler onun Tarihinde yer almakta ve o, her hangi 

bir eleştiri veya uyarıda da bulunmamaktadır. Ali Bekr Hassan oldukça ayrıntılı 

                                                 
576 Cevad Ali, a.g.e., (1950), s. 153 – 154. 
577 et-Taberî, Tarih, VI. 469, VI. 524. Ayrıca bkz.: et-Taberî, Tarih, VI. 176, 445, 461.  
578 et-Taberî, Tarih, V. 253. 
579 et-Taberî, Tarih, II. 611. Ayrıca bkz.: et-Taberî, Tarih, II. 111. 
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çalışmasında, et-Taberî’nin bu usûlü, yazılı veya şifahî kaynaklar arasında fark 

gözetmeksizin, bizzat uyguladığını da belirterek örneklerini, “birbirine uygun ve 

muhalif rivayetlerin cem‘ ve telifi” başlıkları altında sıralamaktadır.580 Ancak 

incelememiz neticesinde bu örneklerin önemli bir kısmının et-Taberî için değil, 

kaynakları adına iyi birer örnek olduğu tesbitini yaptık. Üstelik bazılarının, bizim 

burada tartıştığımız mürekkep isnad ve metin inşaı konusuyla ilgili olmayıp, et-

Taberî’nin, ihtilâflı metinleri telif girişimi ve ihtilâflarına işaret etme yönündeki 

rivayet özelliği için birer delil olabileceklerini gördük. Konumuz açısından örnek 

olarak seçtiğimiz iki rivayet, et-Taberî’nin bu usûlü nasıl uyguladığı konusunda 

bize yeterli fikri verecektir: 

1. et-Taberî, Halife Hz. Ebû Bekir’in evi ve işi hakkındaki muhtelif 

rivayetlerin isnadlarını önce peş peşe sıralar: Sonunda “…ve diğerleri de onun (o 

sözün) bir kısmını bana anlattı, onların bir kısmının sözü diğerlerininkine karıştı 

(dâhil ettim) ve onlar, Ayşe şöyle söyledi dediler…” diyerek anlatılanları tek bir 

metin olarak nakleder.581 

2. et-Taberî, “İbnu Abdulmuttalib” başlığının girişinde Abdulmuttalib’in 

babası Haşim’in evlilik kıssasını anlatırken; “…bazılarının sözü bazılarına 

karıştı, bir kısmı diğerine eklendi” diyerek,582 üç ayrı kaynaktan üç ayrı isnada 

dayanarak söz konusu rivayeti tek metin olarak, üstelik birbiriyle tamamladığını 

da beyan ederek aktarmaktadır. Her iki örneğin isnadları dikkatle incelendiğinde 

bunların yazılı kaynaklara dayalı oldukları gayet açıktır. Aslında mürekkep isnad 

ve metin inşaı sanki yazılı kaynaklardan istifade ve rivayetin zorunlu bir neticesi 

gibi de görünmektedir.  

Mürekkep isnad ve metin inşaı konusunda yaklaşımımızı ara ara ifade etmiş 

olmakla beraber, bu usûlün, kaynakların mevsûkiyetinin önemi göz ardı 

edilmeksizin, anlatım kolaylığı ve konu bütünlüğü açısından oldukça kıymetli bir 

usûl olduğunu, hadis rivayetinde uygulanabilirliğine imkân bulunabilseydi ne gibi 

faydaların ortaya çıkabileceğine dair tartışmaların yapılması gerektiğini, ama 

                                                 
580 Ali Bekr Hassan, a.g.e., s. 246 – 273. 
581 et-Taberî, Tarih, III. 431 – 432. 
582 et-Taberî, Tarih, II. 246 – 247.  
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bunun yerinin burası olmadığını düşünüyoruz. et-Taberî’nin Tarihi üzerine 

yapılan çalışmaların çokluğuna rağmen hâlâ yeni araştırmalara ihtiyaç bulunduğu 

bir hakikattir. Onun anlatıcılığındaki ayrıntıcılığı pek çok alanla birlikte 

etnografik bilgiler sadedinde de çok zenginleştirici bulduğumuzu belirtmeden 

geçemiyoruz.  

2.6.2.3. et-Taberî’nin isnad açısından rivayet metodu  

Şüphesiz buraya kadar anlattığımız pek çok hususiyete ilâveten et-

Taberî’nin rivayet anlayışı bağlamında diğer bazı tesbitleri de zikretmek 

tamamlayıcı olacaktır.  

a. et-Taberî, muhaddisler nezdinde makbul ve Hadis ilminde geçerli olacak 

şekilde muttasıl isnadla haberleri rivayet eder. Bunlar eserin önemli bir 

bölümünde sıkça karşılaşılabilecek rivayetlerdir.583  

b. et-Taberî, ağırlıklı olarak olayları bildiği bütün tarîkleriyle verir, senedi 

sahibine ulaşıncaya kadar zikreder.584 Hz. İbrahim’in hangi oğlunun kurban olarak 

belirlendiğine ilişkin tercihini tıpkı Tefsirinde olduğu gibi, kurbanın İshak olduğu 

yönündeki rivayetlerden yana yaparken haberin hem merfû‘ hem de mevkûf 

varyantını zikreder. Burada senede ilişkin değerlendirme de yapmaktadır: İbn 

Abbâs’ın Rasûlullâh’dan (s.a.v.) merfû‘ olarak rivayet ettiği haberin ardından “Bu 

haber, bu vecihden daha sahîh bir başka vecihle de rivayet edilmiştir. Ancak o, 

Rasûlullâh’a (s.a.v.) ref‘ edilmeyip İbn Abbâs’dan mevkûf olarak nakledilmiştir” 

diyerek mevkûf rivayeti verir. 585  

c. O, farklı tarîkleri sıralayıp “بنحو“ ,”ذآر نحوه“ ,”نحوه“ ,”مثله“ ,”ذآر مثله” gibi 

ifadelerle metin tekrarından kaçınır.586 

Bazen bir hadisin farklı tarîkını metni tekrarlamadan verdiği gibi, hadislerin 

farklı kaynaktan aynı isnadlarla geldiğini belirterek isnad tekrarına da girmez: “Bu 

                                                 
583 et-Taberî, Tarih, I. 32 – 34. 
584 Ahmed Abdulbaki, a.g.e., s. 158. et-Taberî’nin Tarihindeki isnadlarının farklı bir 

değerlendirmesi için bkz.:. Juynboll, Erken Dönem Tarihçiliğine İlişkin Bazı Değerlendirmeler 
(İsnad Analiz Yöntemleri içinde), s. 51 – 58. 

585 et-Taberî, Tarih, I. 263. 
586 et-Taberî, Tarih, I.32 – 33, 41, II. 316, 390, 409.  
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hadisi es-Seriyy Şuayb b. İbrahim, Seyf yoluyla bana rivayet etti… Diğer hadisin 

isnadı Ubeydullâh b. S‘ad ez-Zuhrî’nin hadisindeki gibidir.” 587 

d. O, zaman zaman isnad tenkidi yapar. Ancak bu tenkidlerde ayrıntılı bir 

ricâl tenkidine girmeyerek “…isnadlarında ihtilâf vardır…”diyerek genel bir 

uyarıda bulunur.588  

e. O, Tefsîrinde yaptığı gibi, eğer rivayetleri şeyhinden başkalarıyla beraber 

almışsa “ احدثن ”, tek olarak almışsa “حدثني” diyerek nakleder. Söz konusu lâfızların 

rivayet geleneği açısından taşıdığı anlamlar Tefsirindeki rivayetlerde 

detaylandırıldığı için, tekrarına lüzum görmeyerek yalnızca bir örnekle 

yetineceğiz: “ سحقابن ا احدثن: ل اسلمة ق احدثن: ل ابن حميد قا احدثن ” isnadına çokça 

rastladığımız et-Taberî’nin Tarihinde589 bu isnadla nakledilen metinlerin 

harfiyyen Muhammed b. İshak’ın Kitâbu’l-Meğâzî’si kaynaklı olduğu, dolayısıyla 

daha önce ifade edildiği gibi onun, yazılı kaynağa istinad ettiği belirtilmiştir.590  

Yine et-Taberî “حدثني” lâfzıyla nakilde bulunduğu bir başka rivayetin yazılı 

kaynaktan aktarıldığını kendisi belirtmektedir:591 “Bir başka defa Ömer592 bana 

‘Ahbâru Ehl-i Basra’ isimli kitabından şöyle tahdîs etti ve dedi ki…” 

f. O, vicâde yoluyla kullandığı kaynaklarını “حدثت” lâfzıyla rivayet 

etmektedir.593 Onun bu yolla kullandığı ta‘lik türü rivayetlere594 eserinde çokça 

yer verdiğine dikkat çekilerek, bu durumun yazılı kaynak kullandığının delili 

olduğu,595 ayrıca hadis tahammül yollarından uygun görülmeyen bir tarzda 

istifade ettiği için sened kullanmayarak doğrudan doğruya müellife dayandığı 

                                                 
587 et-Taberî, Tarih, III. 229. 
588 et-Taberî, Tarih, I. 78. 
589 et-Taberî, Tarih, I. 140 
590 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 46. 
591 et-Taberî, Tarih, V. 297. 
592 Buradaki Ömer, et-Taberî’nin kaynaklarından Ömer b. Şebbe’dir. Mustafa Fayda, İbn Şebbe 

md,. DİA., İst. 1999, XX, s. 371–371. Ömer b. Şebbe için ayrıca bkz: İbn. Hallikân, a.g.e. III, 
440.  

593 et-Taberî’nin “huddistu” lâfzı ile yaptığı rivayetlerin incelemesinin H. Horst tarafından “Zur 
Überlieferung im Kur’ân kommentar at-Tabarîs”, (ZDMG, CIII. 1953, s. 290 – 307) adlı 
makalede yapıldığı belirtilmiştir. Bkz.: Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 45 / 155. dn.  

594 et-Taberî, Tarih, II. 193, 238 – 239, 247, 389, VIII. 192 – 193, 195, 198. 
595 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 45. 
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tesbitleri yapılmıştır.596 Bu rivayetlerin Hişâm b. el-Kelbî gibi bir geç dönem 

müellifin kitabından arada râvî olmaksızın nakledilmesi durumunda senedsiz 

olduğu,597 daha erken dönem müellifinin kitabından nakledildiğinde ise senedli 

olabildiği598 tesbiti de yapılmıştır.599  

Bir önceki maddede de görüldüğü gibi yazılı kaynaklardan yaptığı bu 

nakillerinde “ احدثن: ل اق ” lâfızlarını kullandığı gibi “حدثت”ya ilâveten “ذآر” fiilini 

de meçhul siga üzere kullanmaktadır.600  

g. O, sık sık rivayeti kitabından naklettiği müelliften, arada biri olmaksızın, 

doğrudan doğruya nakilde bulunur. “ لكلبيابن ال اق ”, “ سحقابن ال اق ”, “ قديالوا لاق ” 

diyerek yaptığı rivayetler bir senedle kayıtlanmamış olmak ya da tam bir senedin 

olmaması yönüyle eleştirilmiş, bu durum özellikle muhaddislerce hoş 

karşılanmamıştır.601 Zira haberin siyakının araştırılmaması, dikkatli, tenkitçi bir 

müerrihin yapması uygun olmayan bir iştir. Haber rivayetinin tarîkleri senetleriyle 

zikredilirse ki, haberin ricâli cerh ve ta‘dîl âlimlerince maruftur, rivayetin 

değerlendirmesi daha kolay yapılabilecek ve dolayısıyla haberin sıhhatinin tesbiti 

de mümkün olabilecektir.602  

Ayrıca et-Taberî, muhtelif kitaplardan yaptığı alıntı ve nakillerde çoğu 

zaman, nakilde bulunduğu kitabı belirtmeksizin yalnızca müellifin ismini 

zikretmektedir. O, bu yöntemi kullanırken çok sınırlı olarak eseri zikrettiği603 ve 

sadece isim belirtmenin çok sayıda kitabı olanlar açısından sorun teşkil ettiği 

gerekçesiyle de eleştirilmekten kurtulamamıştır.604  

Aslında doğrudan müellife atfen rivayet nakli, Hadis edebiyatı da dâhil 

olmak üzere bütün bir İslâmî edebiyatta yaygın bir gelenektir. Ayrıca daha erken 

dönem telifâtında telifin, özel bir isimlendirme yerine “‘Urve’nin kitabı, 

                                                 
596 Cevad Ali, a.g.e., (1954) s. 22, 25, 55.  
597et-Taberî, Tarih, I. 379.  
598 et-Taberî, Tarih, I. 126. 
599 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 45. 
600 et-Taberî, Tarih, II. 238, VIII. 192 -193, 195, 198.  
601 Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 166. 
602 Ebu’l-Fadl İbrahim, a.g.e., (mukaddime), I. 27. 
603 et-Taberî, Tarih, V. 297.  
604 Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 166. 
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Katâde’nin kitabı” gibi atıflarla bilinmesi söz konusudur.605 et-Taberî’nin dönemi 

sadedinde bu durumda önemli gelişmeler olsa da, onun bunu yapmasını, râvî ya 

da müellif merkezli geleneğe sadakat olarak değerlendirebiliriz. Üstelik yazılı 

kaynağa yapılabilecek bu tarz bir atfın nakledenle ilgili bir güven ifade ettiğini de 

söyleyebiliriz. Bu tarzın modern referans kullanımı yolunda ileri bir adım olarak 

görülmesi de mümkün olmakla beraber, aynı müellife ait hangi kaynağın 

kullanıldığının bilinememesi eleştirisine ilâveten, özellikle günümüz 

araştırmacıları nezdinde yazılı/kitabî değil yalnızca şifahî geleneğin varlığı gibi 

bir yanlış kabulü destekleyici yönde çağrışımı olabildiği de göz ardı 

edilmemelidir.606 

h. Yine et-Taberî’nin Tarihinde; “ لياآتب  ” veya benzeri ifadelerin sıklıkla 

yer aldığına dikkat çekilmiş; onun bu tür lâfızlarla yaptığı nakillerin yazılı bir 

kaynaktan nakle işaret ettiği belirtilmiştir.607 Onun, Seyf b. Ömer’den yaptığı bazı 

nakilleri “ لياآتب  ” lâfzıyla aktardığı ve bunun da et-Taberî’nin Seyf’in bir 

kitabından “kitâbe / mukâtebe”608 yoluyla rivayette bulunduğunu gösterdiği ifade 

edilmiştir.609 

ı. et-Taberî’nin kitaptan rivayet edip, hiçbir râvî ya da müellife dayanmadığı 

rivayetleri de vardır: “ ...نا: لكتب اهل اويقول آثير من  ” ve “ ...نهالكتب اوذآر في : ل اق ” 

şeklindeki rivayetlerin,610 bölüm içinde kullanılan kaynaklara atfının muhtemel 

olduğunu düşünüyoruz.  

i. et-Taberî’nin, özellikle kitabının sonlarına doğru isnad kullanımında 

müsamahakâr bir tutum gösterdiği belirtilerek bu durum, rivayetlerin 

anlatımlarının ağırlıklı olarak müşahede dönemlerini içeriyor olması ve siyasî 

muhtevaları sebebiyle onun, râvîlerini siyasî yönetime karşı korumaya çalıştığı 

                                                 
605 el-A‘zamî, a.g.e., s. 184, 265, 270 – 271.  
606 el-A‘zamî, a.g.e., s. 265. 
607 Sprenger, Leben III. Önsöz 101 (Sezgin, Buharî’nin Kaynakları s. 40’dan naklen). 
608 Hadis tahammül yollarından biri olan kitâbe, şeyhin kitabını ya da rivayetlerini birine yazması 

ya da yazdırıp vermesi, uzakta olana yollamasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Koçyiğit, Hadis 
Istılâhları, s. 418.  

609 Seyf’in, Taberî Tarihindeki rivayetlerinin nakil şekli ve kaynak tesbiti yönünde ayrıntılı bilgi 
için bkz.: Sezgin, İslâm Tarihinin Kaynağı, II / 1. s. 32 -34. et-Taberî’nin“ketebe ileyye” lâfzıyla 
farklı kaynaklardan yaptığı diğer bazı rivayetleri için bkz.: et-Taberî, Tarih, IV. 255 – 264, 490. 

610 et-Taberî, Tarih, I. 198, 204. 
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şeklinde yorumlanmıştır.611 Şüphesiz bu izahın gerçeklik payı çoktur. Ancak biz; 

“bazı arkadaşları bana aktardı”, “arkadaşlarımızdan bir grup rivayet etti”, 

“Taberistan ehlinden bir topluluk tahdis etti” gibi612 isnadda tesahül alâmeti 

olarak görülen ibarelerin yalnızca siyasî yönetim korkusuyla değil, ağırlıklı olarak 

taassub ehli bazı çevrelere karşı bir tedbir de olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca 

söz konusu kişilerin rivayetleri bağlamında kendi nezdinde itimada şayan gördüğü 

kimseler olması da kuvvetle muhtemeldir.613 Üstelik bu tarz rivayet onun, bir 

muhaddis olarak rivayetteki tesahülüne rağmen, tarihçiliğinin gereğini yapıp 

olayları ya da rivayetleri aktarmaktan sakınmadığını ve sorumluluğu üstlendiğini 

de gösterir.  

2.6.2.4. et-Taberî’nin isnadları ve yazılı kaynaklara delâleti  

et-Taberî’nin Tarihindeki rivayet metotlarını tesbite çalıştığımızda 

karşımıza çıkan ve yukarıda yer yer değinerek izaha çalıştığımız husus, et-

Taberî’nin isnad kullanım şekli ve bunun kaynaklarıyla ilişkisi tartışmasıdır.  

Şüphesiz bizzat et-Taberî’nin kendi ifadesiyle her haberi râvî ya da 

nakledicisine dayandırdığı ifadesi ve çoğunluk araştırmacının, onun, gerek 

Tefsirinde gerek Tarihinde isnad kullanmada gösterdiği hassasiyete yaptıkları 

vurgu çok açıktır. Buna karşılık onun, mürekkep isnad ve metin inşaı girişimleri, 

arada bir râvî olmaksızın doğrudan müellif /musanniften nakletme ya da meçhul 

sığayla rivayette bulunma gibi rivayet hususiyetleri göz ardı edilemeyecek kadar 

ortadadır.614 Acaba bu durum müellif açısından bir çelişkiye mi işaret etmektedir, 

yoksa et-Taberî açısından bir izahı var mıdır? Aslında ilk anda bir çelişki izlenimi 

veren bu durumun öyle olmadığını düşünüyor, onun hiçbir anlatı ya da naklini 

rastgele yapmadığı kanaatini taşıyoruz. İlâveten bu metodun, rivayetleri râvîlerine 

isnadı ihmal etmekten farklı bir durum olarak, yalnızca hadis rivayetinde olduğu 

üzere matematiksel bir rivayet-râvî ilişkisi sürdürmek yerine usta bir tarihçiye 

yaraşır şekilde edebî bir anlatım ve kompozisyonun, metinler arasında bir insicam 

üretme çaba ve kaygısının neticesi olarak ortaya çıktığını fark etmemiz gerekir. 
                                                 
611 Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 165; Âsî, a.g.e., s. 100 – 101. 
612 et-Taberî, Tarih, IX. 271. 
613 Ahmed Emin, Zuhru’l-İslâm, II. 337 – 338. 
614 Cevad Ali, a.g.e., (1950) s. 164 – 168. 
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Bizce çok önemli olan bir başka durum ise, sadece et-Taberî’nin değil, ez-Zuhrî, 

İbn İshak vb.gibi Tarihindeki kaynaklarının da maruz kaldığı üzere, rivayet ve 

nakillerin, yazılı musannefâttan yapılmış olduğu hakikatinin gözden 

kaçırılmasından neş’et eden bir yanlış değerlendirme ya da eleştirinin yöneltiliyor 

olmasıdır.  

Ayrıca mürekkep isnad ve metin inşaı ile oluşturulan isnad ve metnin 

asıllarının tesbiti, eğer kabullerimiz yalnızca şifahî bir naklin varlığı esasına 

dayanmıyorsa, yazılı kaynaklara gidildiğinde, zor da olsa, mümkün olabilecek bir 

durumdur. Mürekkep isnadın tahlili, müellifin yazılı kaynaklarını göstermesi 

bakımın oldukça değerli, metin inşaı ile elde edilen metnin alt parçaları ise, eğer 

yazılı kaynaklar günümüze ulaşmışsa metin karşılaştırmasına da imkân 

sağlayabilecek ölçekte verimlidir. Zira et-Taberî, örneklerimizde de görüldüğü 

gibi, kıymetsiz görünen farklılıklara dahi dikkat çekmeyi ihmal etmemiştir. 

Bu bağlamda, et-Taberî’nin Tarihindeki rivayet lâfızlarının şekli, anlamı ve 

yazılı kaynaklara delâletine ilişkin yer yer dikkatleri çektiğimiz üzere, 

rivayetlerdeki hemen bütün lâfız türleri bir şekilde yazılı kaynak kullanıldığını 

göstermektedir.615 Ayrıca isnadda yer alan isimlerin tetkiki de kaynağın müellifine 

ulaşmada önemli ipuçları taşımaktadır. Meselâ onun “İbn Humeyd - Seleme - İbn 

İshak” isnadıyla Muhammed b. İshak’ın Kitâbu’l-Meğâzî’sinden iktibasta 

bulunduğu tesbiti yapılmıştır.616 Burada olduğu gibi, başka rivayetlerde de her 

hangi bir telifin sahibi olduğu bilinen ismin isnadda yer alması, yazılı kaynak ve 

müellife işareti kolaylaştıran bir durum olmakla beraber, her isnadın, yazılı 

kaynağın hangi şahsa ait olduğu bilgisine ulaştırmada yeterince elverişli olmadığı 

da belirtilmiştir:617 “İbn Humeyd - Yahya b. Vâdıh - Yahya b. Yakub – Hammâd - 

Sa’id b. Cubeyr - İbn Abbâs” şeklindeki bir senedden yazılı kaynak sahibinin 

bulunması mümkün görünmemektedir. 

                                                 
615 Sezgin, İslâm Tarihinin Kaynağı, s. 28 -29.  
616 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 46. Sezgin, et-Taberî’nin Tefsirinde “haddesenâ Muhammed 

b. ‘Amr el-Bâhilî kâle haddesenâ Ebû Âsım en-Nebîl kâle haddesenâ İsa b. Meymûn ‘an İbn Ebî 
Necîh ‘an Mucâhid” yoluyla Mucâhid tefsirinden iktibas yapıldığını da belirtmiştir. Bkz.: Aynı 
yer.  

617 Sezgin, İslâm Tarihinin Kaynağı, s. 30. 
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Yazılı kaynaktan istifade etmekle beraber söz konusu kaynaklardan rivayet 

iznine sahip olup olmamak et-Taberî için eş değer görünmektedir. Zira o, 

tereddütsüz, elde ettiği yazılı kaynakları kullanmış, bunu yalnızca Tarihinde değil 

Tefsirinde de yapmıştır.618 Yine daha önceki değinilerimize ilâveten rivayet iznine 

sahip olmadığı kitaplardan yaptığı ta‘liken rivayetlerde “حدثت”dan ayrı olarak 

meselâ “ حدثت عنه الكلبي فيمام بن محمد ال هشاق ” ifadesinde olduğu üzere farklı bir isnad 

şekli kullandığı da tesbit edilmiştir.619 Onun söz konusu lâfızlarla icazetine sahip 

olmadığı yazılı kaynakları kullanmadaki bu hassasiyeti mevcut bilgileri muhafaza 

etme endişesinden kaynaklanmaktadır. Zira o, gerek Tefsirine gerekse Tarihine 

önceki bütün bilgi ve verileri toplama konusunda kendinde büyük bir azim 

bulmaktadır.620 Üstelik o kullandığı rivayet ve nakilleri, bazıları Hadis ilmi 

geleneğine uygun düşmese de bir şekilde kaynağına atfetmektedir. Zira o, “isnad, 

kitapların nesebidir”621 sözünün anlamını iyi bilmektedir.  

et-Taberî’nin ulaştığı kaynakları elde etme ve kullanmadaki titizliği 

hakkında kendisinin bizzat şu ifadeleri de oldukça manidardır: “Ebû Cafer dedi 

ki: Ziyâd b. Eyyûb bana içinde şeyhlerinden dinlediği hadislerin bulunduğu bir 

kitap getirdi. Bir kısmını bana okudu, bir kısmını okumadı. Bana okumadıklarını 

ben yazdım; (şöyle) dedi…”622  

et-Taberî’nin isnadlarının kaynaklarıyla ilişkisi sadedinde onun kullandığı 

kaynakların önemli bir kısmının oldukça eski olduğu, buna karşılık meselâ 

Buhârî’nin kaynaklarının yüzde doksanının hocalarına dayandığı, çok nadir olarak 

iki-üç nesil daha yaşlı müelliflerin kitaplarını kullandığı belirlenmiştir.623 Bu 

durum, et-Taberî’nin ilim merkezlerine yaptığı seyahatlerinin verimliliği, yazılı 

kaynakları elde etmede gösterdiği hırsı, ilmî müktesebatının genişliği kadar, 

İslâmî edebiyatın yazılı geleneğinin derinliği için de önemli bir göstergedir. Yine 

Buhârî’nin ta‘likleriyle yaptığı sıkı muhaddis geleneğine uygun isnad anlayışını 

değiştirme ameliyesini et-Taberî’nin, Tarihinde, ta‘liken rivayetleriyle yaptığı 
                                                 
618 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 140 – 141. 
619 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 141.  
620 el-Hamevî, a.g.e., VI. 515.  
621 Ali Bekr Hassan, a.g.e., s. 313. İbn Hacer, Fethul-Bâri, tahk. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, 

Dâru’r-Reyyâni’t-Turâs, Kahire, 1987, 2. bsk. I. 7 
622 et-Taberî, Tarih, IV. 490. 
623 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 49. 
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tesbiti yerinde olmakla beraber624 biz, et-Taberî’nin tarihçiliğinin bu yönde önemli 

etkisi olduğu ve Tarihinde muhaddis geleneğini dikkate almakla beraber, 

müteşeddid muhaddislere nisbetle bir tarihçi edasıyla mütesâhil625 hareket ettiğini 

düşünüyoruz.626 Şüphesiz her iki müellifi ta‘liken rivayete zorlayıcı asıl sebebin, 

tıpkı muttasıl isnadın, İslâm’ın ilk asrında bir takım içtimaî şartların bir sonucu 

olarak doğup gelişmesi gibi, yazılı kaynağın çokluğu ve her birinin rivayet izninin 

elde edilmesindeki müşkül olduğunu göz ardı etmemiz asla gerçekçi olmaz. Zira 

söz konusu bu durum, isnad anlayışında farklı bir yol bulma, değişme ve 

gelişmeyi çok daha erken zamanlarda zaten gerekli kılmıştır.  

2.6.3. et-Taberî’nin Tehzîb’indeki Rivayet Metodu 

et-Taberî Tehzîb’de, daha önce de zikrettiğimiz gibi sistematiği ve anlatım 

şekline bağlı olarak hadisleri, asıl hadisler, ve ilgili hadisler olmak üzere iki 

şekilde kullanmıştır. Dolayısıyla bu iki tür hadisin özellikleri, sıhhat derecesi, 

amel edilebilirlik ölçüsü birbirinden farklılık arz edebilmektedir.  

et-Taberî, Tehzîb’in muhtelif yerlerinde, eserine aldığı asıl hadislerin 

kendince sahîh kabul ettiği hadisler olduğunu belirtmektedir. Hatta fıkhu’l-hadîs 

diyebileceğimiz bölüm başta olmak üzere, hadis değerlendirmesi yaptığı yerlerde 

sürdürdüğü farazî tartışmalarda, eserinde kendince sahîh olan hadislere yer 

vereceğine ilişkin sözünü hatırlatan karşı görüş taraftarının iddiasını kabulden de 

kaçınmaz. O, teşrîk günlerinde oruç tutmanın nehyi konusundaki değerlendirme 

esnasında, kendisine şöyle denilebileceği varsayımını dillendirir:  

“Biri bize dese: Bize rivayet ettiğin bu haberler hakkında ne demek 

istiyorsun; eğer ‘bunlar sahîh’ dersen, sana sorarız: Rivayette geçen münâdinin 

kim olduğu konusunda haberlerdeki râvîlerin ihtilâfının sebebi nedir? Yok, eğer 
                                                 
624 Sezgin, İslâm Tarihinin Kaynağı, s. 35. 
625 Cevad Ali onun, ehl-i hadisin yöntemine uyma konusunda olgunluğa erişmiş biri olarak sıkı bir 

muhaddis yöntemi kullandığını söylese de biz, bu özelliğin geleneksel anlamda, eserin geneline 
teşmil edilemeyeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte onun, zaman zaman, hadisçiliğini 
konuşturmaktan sakınmadığını da örneklerle göstermeye çalışmıştık. Cevad Ali’nin düşüncesi 
için bkz.: a.g.e., (1950) s. 164. 

626 Bunu söylerken Buhârî’nin aynı zamanda bir ricâl tarihçisi de olduğunu göz ardı etmiyoruz. 
Ancak et-Taberî’nin Tarihinde bir tarihçi rahatlığı, Tehzîb’inde ise bir muhaddis titizliği 
sergilemek bakımından Buhârî’den ayrıldığını düşünüyoruz. Zira inceleyebildiğimiz kadarıyla 
et-Taberî Tehzîb’de ta‘liken bir rivayette bulunmuş görünmemektedir.  
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‘o haberler sahîh değil’ dersen, o zamanda şöyle sorulur: Sen bu kitabının 

başında bize, onda ancak kendine göre sahîh olan haberleri kaydedeceğini şart 

koşmuş olmana rağmen, hangi maksatla bu sahîh olmayan rivayetleri 

zikrettin?”627  

Devamla et-Taberî, kendisinin kitabındaki şartının dinde hüccet olarak 

kabul ettiği rivayetler için geçerli olduğunu, ancak görüşünü destekleyebilmek ya 

da zayıf haberle ihticac eden kimselere konuyu anlatabilmek için ilgili hadisler 

olarak kullandıklarında bu şartı dikkate almadığını belirtir.628 Bu da bize onun, 

kendi kendini bir şartla kayıtladığını, dolayısıyla Tehzîb’deki asıl hadislerin, bu 

şarta uygun olarak, kendince sahîh kabul ettiği hadisler olmasına dikkat ettiğini 

gösterir.  

Tehzîb’in ilk musnedlerinin elimizde olmaması sebebiyle eserin başında et-

Taberî’nin kitabını telifinde dikkat edeceği hususları dile getirdiği mukaddimenin 

tarafımızca değerlendirilemiyor olmasına karşın, atıfta bulunduğumuz ifadeler 

bize, eserdeki hadislerin sıhhat dereceleri, dinde hüccet olup olmama ve 

kendileriyle amel edilebilirlik durumlarının farklılığı konusunda önemli ipuçları 

vermektedir. et-Taberî’nin kendi ifadesine göre “sahîh hadis” olarak gördüğü asıl 

haberleri ve yine bizzat kendi ifadesine göre bazılarının zayıf olmaları mümkün ve 

muhtemel ilgili hadisleri, eserde yer alış şekilleri ve usûl açısından 

değerlendirmeye çalışacağız.  

2.6.3.1. Asıl hadislerde rivayet metodu 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, et-Taberî’nin Tehzîb’inde yüz yetmiş dört 

asıl hadis bulunmaktadır. Bu asıl hadisler konu bağlamında bazen bir, bazen 

birden fazla olabilmektedir. Tespitimize göre aynı konuda tek başlık altında 

rivayet ettiği en fazla asıl hadis altı tanedir. Bunlar Ömer Musnedi’ndeki ribâ 

                                                 
627 et-Taberî, Tehzîb, I. 212; Musnedu Ali, s. 271 (Ş). 
628 et-Taberî, Tehzîb, I. 212; Musnedu Ali, s. 272 (Ş). 
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hadisleri629 ile İbn Abbâs Musnedi’ndeki suyun necis olmayacağına ilişkin 

hadislerdir.630 Asıl hadislerin rivayetinde dikkate değer hususiyetler şunlardır:  

a. Aynı konuda rivayet edilen birden fazla hadisin metninde ve senedinde 

farklılık varsa, hadisler olduğu gibi rivayet edilir. Tehzîb’deki asıl hadislerin 

önemli bir kısmı bu şekildedir.631  

b. Aynı konuda rivayet edilen birden fazla hadisin metninde aynılık söz 

konusu ise metin tekrarı yapılmaz. Farklı senedler verildikten sonra “فذآر ”632,”مثله

“ 636,”ثم ذآر نخوه” 635,”فذآر نحوه” 634,”ثم ذآر مثله”633,”مثله حوههللا نافذآر عن رسول  ”637 gibi 

ifadelerle önceki metne atıf yapılır. 

“Kimin hicreti Allah ve Rasûlü (s.a.v.) içinse…” şeklindeki niyet konusunda 

rivayet edilen asıl hadis, “فذآر مثله” ,”مثله” ifadeleri kullanılarak tek bir metne 

atıfla ve fakat metin tekrarı yapılmaksızın beş ayrı sened ile rivayet edilmiştir.638 

c. Aynı konuda rivayet edilen birden fazla hadisin metninde ve senedinde 

farklılık varsa, hadisler rivayet edilirken metin farklılığına değinilir:639 Ramazan 

hilâlinin görülmesiyle ilgili olarak rivayet edilen iki asıl hadisten ikincisi farklı 

senediyle verildikten sonra, “ هللا عليه وسلم مثلهالنبي صلي اعن  ” denilerek metin tekrarı 

yapılmaksızın rivayet edilmiştir. Ardından birinci hadisteki “Kalk ey filanca ezan 

oku!” lâfzı yerine önceki hadisten farklı olarak; “Kalk ey Bilâl, ezan oku!” ibaresi 

nakledilmiş ve “hadisin diğer tarafları aynıdır” denilerek rivayet tamamlanmıştır.  

d. Bazen rivayet edilen hadiste geçen bir râvînin ismi konusunda ortaya 

çıkan şüpheyi gidermek için rivayetin ardından doğru râvînin adı ve kim olduğu 

hakkında bilgi verilir:640 et-Taberî “kasr-ı salât” hakkındaki dört asıl hadisin 

                                                 
629 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 70 – 72; Musnedu Ömer, II. 727 – 731 (Ş). 
630 et-Taberî, Tehzîb, II. 201 – 203; Musnedu İbn Abbâs, II. 691 – 693 (Ş). 
631 et-Taberî, Tehzîb, II. 250 – 251; Musnedu İbn Abbâs, II. 772 – 774 (Ş). 
632 et-Taberî, Tehzîb, I. 3; Musnedu Ali, s. 4 (Ş). 
633 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 95; Musnedu Ömer, II. 762 (Ş). 
634 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 172, 181; Musnedu Ömer, II. 882, 895 (Ş). 
635 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’l-evvel, s. 119; Musnedu Ömer, I. 207 (Ş). 
636 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’l-evvel, s. 225; Musnedu Ömer, I. 406 (Ş).  
637 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 106; Musnedu Ömer, II. 777 (Ş).  
638 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’s-sânî, s. 110 – 111; Musnedu Ömer, II. 784 – 786 (Ş). 
639 et-Taberî, Tehzîb, II. 240; Musnedu İbn Abbâs, II. 756 – 757 (Ş). 
640 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’l-evvel, s. 120; Musnedu Ömer, I. 208 (Ş). 
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dördüncüsünü rivayet ettikten sonra, söz konusu rivayetteki şeyhi Ahmed b. 

Mansûr’dan, kendisinden hadisi naklettiği şeyhi Abdurrezzâk’ın bir râvî isminde 

şek ettiğini nakleder: “İbn Mansûr dedi: Abdurrezzâk bize şöyle diyerek bu hadisi 

tahdis etti: İbn Cureyc; Abdullah b. Ebî ‘Ammâr’dan işittiğini haber verdi, sonra 

vaz geçerek; İbn Ebî ‘Âmir dedi.” et-Taberî bu nakli yaptıktan sonra kendi 

tercihini yapar ve râvî hakkındaki şu bilgiyi verir: “Bize göre bu konuda doğru 

olan İbnu Ebî ‘Adiyy’in İbn Cureyc’den naklettiğidir641 ki o da Abdurrahmân b. 

Abdillah b. Ebî ‘Ammâr’dır. O, Mekke ehlinden Kureyş’den bir adamdır. Onlar 

arasında ma‘rûftur. Kendisinden İbn Cureyc, Abdullah b. ‘Ubeyd b. Umeyr ve 

diğerleri rivayette bulunmuşlardır.” Aslında et-Taberî bunu yapmakla hem 

kendince doğru olan râvîyi belirlemekte, hem de dolaylı olarak rivayet ettiği diğer 

asıl hadislerin senedlerindeki soruna da dikkat çekmiş olmaktadır. Bu durumda 

eğer yalnızca isnaddaki râvîyi dikkate alarak hadisin sıhhatine hükmedecek olsak, 

et-Taberî’nin bana göre senedi sahîh rivayetler diye belirttiği bu hadisleri en 

azından sahîh kabul etmememiz gerekir. 

e. Bazen hadis farklı tarikini muhtevî olarak ve varsa metin farklılığına da 

dikkat çekilerek rivayet edilir. et-Taberî kan aldırma ile ilgili birinci asıl hadisini 

“Ebû Ca’fer - Nasr b. Ali el-Cehdâmî - Ziyad b. er-Rabi‘ = Süfyân b. Veki‘ = 

Yezîd b. Hârun - ‘Abbâd b. Mansur - ‘İkrime - İbn Abbâs - Nebî (s.a.v.): İsrâ 

gecesi meleklerden hangisine uğradıysam bana hacamâta sarıl (Yani kan 

aldırmak sünnetin olsun) dedi. İbn Veki‘ Yezîd kanalıyla Nebî (s.a.v.)’den 

naklettiği hadisinde şu ziyadeyi yaptı: Kan aldıracağınız günlerin en hayırlısı 

(ayın) on beş, on yedi, on dokuz ve yirmi birinci günleridir” şeklinde rivayet eder. 

Konuyla ilgili ikinci asıl hadis de farklı isnad ve küçük bir lâfız farklılığıyla ancak 

İbn Veki‘in ziyadesi olmaksızın rivayet edilmiştir.642  

f. et-Taberî’nin Tarihindeki rivayet metodunu işlerken bir çok ayrıntısıyla 

üzerinde durduğumuz bir rivayet yöntemi olan “metin inşaı”nı Tehzîb’inde de 

kullandığını görmek dikkate değer bir husustur. et-Taberî, Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) yola çıkacağı zaman; “Ey Allâhım! Sana ulaşıyorum, Sana yöneliyorum, 

                                                 
641 Söz konusu dört asıl hadisin ikincisi olan rivayetin isnadında yer almaktadır. Bkz.: et-Taberî, 

Tehzîb, el-Kısmu’l-evvel, s. 119; Musnedu Ömer, I. 207 (Ş). 
642 et-Taberî, Tehzîb, II. 103; Musnedu İbn Abbâs, I. 488 – 489 (Ş).  
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Sana gidiyorum!” şeklinde dua ettiğini belirtir. Ardından, bu hadisin bazen harb, 

bazen yolculuk veya başka bir sebebe binaen yapılacak seyahatlerle ilgili olarak 

nakledildiği yönündeki itiraza yer verir. Peşisıra söz konusu ilgili rivayetleri 

sıralar ve sonunda hiçbiri tam olarak Hz. Peygamber’den çıkanı yansıtmadığı için, 

bütün o rivayetlerden “yolculuk duası” diyebileceğimiz yeni bir metin inşâ eder.  

Yolculuk Allah yolunda yapılacak harb veya hac / umre ya da ticaret amaçlı 

olabilir. et-Taberî’ye göre amaç hangisi olursa olsun, eğer bir kişi yapacağı 

seyahatte Allah’a sığınarak kötülük ve günahtan korunmak istiyorsa, her bir 

parçası farklı kişilerce naklolunan duaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan metni 

okuyabilir.643  

et-Taberî’nin tarihî rivayetlerde olduğu gibi hadis rivayetinde de metin inşaı 

yöntemini kullanması değerlendirmeye değer bir durumdur. Biz onun Tarih 

ilminde mürekkep isnad ve metin inşaı yöntemini kullanmasını Tarih ilminin konu 

ve muhtevasıyla ilgili görmüş ve bu durumu et-Taberî lehine olumlu bir hususiyet 

olarak nitelendirmiştik. et-Taberî’nin Hadis alanında da bu yöntemi kullanması, 

ilk anda hadisleri bir hukuk metni gibi algılayan ve yer yer lâfızcı yaklaşımlar 

sergileyen birinden çok da beklenir gibi değildir. Ancak bu durum yine izah 

edilebilir görünmektedir. Zira et-Taberî’nin metin inşaı yöntemini kullandığı 

mevzu mutlak farziyyet ihtiva eden bir alanla ilgili değildir. Zaten o da bu 

durumun farkında olarak bir açıklamayla konuyu sonlandırmaktadır:644 

2.6.3.2. İlgili hadislerde rivayet metodu 

et-Taberî’nin Tehzîb’ini hadis musannefâtı arasında özgün kılan ve 

hakikaten de bu hususiyeti sebebiyle ilim çevrelerini daha ilk dönemlerden 

itibaren büyük bir hayranlığa sürükleyen yönü ise şüphesiz asıl hadislerin 

ardından sıraladığı yüzlerce merfu‘, mevkûf ve maktu‘ haberler konusundaki 

zenginliğidir. İhtiva ettiği yüz yetmiş dört asıl hadise karşılık dört bin küsur 

hadisin varlığı eserin önemini daha bir artırmaktadır.  

                                                 
643 et-Taberî, Tehzîb, I. 78 – 87; Musnedu Ali, s. 90 – 102 (Ş). 
644 et-Taberî, Tehzîb, I. 87; Musnedu Ali, s. 101 – 102 (Ş). 
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et-Taberî Tehzîb’indeki asıl hadislerdeki rivayet metodunu ilgili hadisleri 

verirken de takip etmiştir. Ancak burada öncelikle dikkate sunmaya çalışacağımız 

husus bu bağlamdaki hadislerin seçimi ve istihdamında et-Taberî’nin asıl 

hadislerin aksine daha serbest bir yaklaşım içinde olmasıdır. Nasıl ki kitabının 

muhtelif yerlerinde asıl hadisler konusunda yalnızca kendince sahîh hadisleri 

nakledeceğini belirtiyorsa, asıl hadisler dışında kalan nakil ve rivayetleri hakkında 

da bu sıkı duyarlılıktan biraz daha uzaklaşabildiğini söylemeyi ihmal 

etmemektedir. 

et-Taberî, kan aldırma (hacamât) hakkında İbn Abbâs’dan rivayet ettiği iki 

asıl hadisin ardından “ona bu rivayetinde muvafakat edenler” başlığı altında bir 

nakilde bulunur.645 Hadisleri değerlendirme sadedindeki açıklamalar sırasında bu 

haberin isnadında yer alan Sellâm el-Medâinî’ye yönelik cerh sebebiyle yapılan 

zayıflık iddiasına katılarak şöyle söyler:646 “Bu haberin senedine gelince, …, bize 

göre o, zayıftır; bunun gibi (haber)ler dinde huccet sayılmaz. Ancak bu haberi bu 

kitabımızda zikredip kullanmamız yine bu kitabımızdaki bir şart sebebiyledir.(O 

da şudur): Eğer, ashabından birinin Rasûlullâh’tan(s.a.v.) rivayet ettiği bir 

haberi zikredersek o haberin ferd hadislerden mi, yoksa başkasına muvafakat 

etmek üzere kullandığımız haberlerden mi olduğu hakkında açıklamada 

bulunacağız. Ayrıca biz bu kitabımızda yalnızca senedi bize göre sahîh olan 

haberlere yer vereceğiz şartını, ashabının Rasûlullâh’tan (s.a.v.) rivayet ettiği 

muvafakat ya da muhalefet sadedindeki her haberin senedi için de koşmadık.” 

Görüldüğü üzere et-Taberî, çeşitli amaçlarla kitabına aldığı her hadisin senedinin 

sahîh olması gerektiği şartıyla kendini kayıtlamamakta, bizim genel olarak ilgili 

hadisler dediğimiz haberlerin rivayetinin sıhhati konusunda daha esnek 

davranabilmektedir.  

Aslında et-Taberî’nin bu yaklaşımının önemli bir sebebi de her konuda 

mutâbi‘ olabilecek sahîh hadis bulmasının pek de mümkün olmamasıdır. Hiç iftar 

etmeden oruç tutmanın hükmü, aşurâ orucu ve benzeri diğer oruçlar hakkındaki 

asıl hadisle ilgili olarak, Rasûlullâh (s.a.v.)’ın ashabından biri tarafından yapılmış 

                                                 
645 et-Taberî, Tehzîb, II. 116; Musnedu İbn Abbâs, I. 516 (Ş). 
646 et-Taberî, Tehzîb, II. 125; Musnedu İbn Abbâs, I. 531(Ş). 
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senedi sahîh, mütâbi‘ niteliğinde başka rivayetler bilmediğini belirten et-Taberî, 

kendisine göre senedlerinde “nazar / ihtilâf” bulunanlardan bazılarını 

zikredeceğini belirterek, bizce, bu durumu açıklamaktadır.647  

Her ne kadar et-Taberi yukarıdaki açıklamalarıyla bu konudaki esnek 

yaklaşımını ifade etse de bazen; “bu konuda bize göre senedi sahîh olanları 

zikredeceğiz”648 diyerek veya “Konuyla ilgili Rasûlullâh’tan pek çok haber 

gelmiştir” dedikten sonra; “bize göre bu konuda senedi sahîh olanların zikri”649 

şeklinde sıralayacağı hadislerin sıhhatine işaret etmekten de uzak kalmaz. Bu 

genel hususiyetlerden sonra rivayetteki bazı noktaları ortaya koymaya çalışalım:  

a. Bazen ilgili hadislerdeki sened farklılığına dikkat çekilir. Peygamberlerin 

sünnetlerinden söz eden bir hadis iki farklı şeyhden rivayet edilir. et-Taberî 

şeyhlerinden birinin her iki seneddeki ortak râvî olan Müleyh b. Abdillâh el-

Hatmiyy’den itibaren; “Babasından – dedesinden – Rasûlullâh dedi ki”, diğerinin 

ise; “Babasından – Rasûlullâh dedi ki” diyerek rivayette bulunduğunu göstermek 

üzere “dedesinden demedi” bilgisine yer verir.650  

b. Bazen farklı senedle rivayet edilen aynı metin tekrara gidilmeden; “ فذآر

 ifadesiyle ard arda verilir. Peygamberlerin sünnetlerinden söz eden az önceki ”مثله

hadisler bu şekilde sıralanmıştır. Yine büyük günah işleyen mü’minin durumu 

hakkındaki bazı rivayetler de; “فذآر نفسه“ ,”مثله”, “ ءافذآر مثله سو ” gibi ifadeler 

kullanılarak metinsiz olarak verilmiştir.651  

c. Bazen aynı konu çerçevesinde rivayet edilen hadislerdeki mâna farklılığı 

ya da ziyadesine dikkat çekilir. Kan aldırma ile ilgili geniş değerlendirme 

sırasında aktarılan iki hadisteki anlam ziyadesi, bu rivayetlere yapılabilecek 

muhtemel itirazlar öncesinde et-Taberî tarafından “Ebû Cafer dedi ki” şeklinde bir 

açıklamayla verilmiştir.652 

                                                 
647et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’l-evvel, s. 191; Musnedu Ömer, I. 342 – 343 (Ş).  
648 et-Taberî, Tehzîb, II. 276; Musnedu İbn Abbâs, II. 812 (Ş). 
649 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’l-evvel, s. 286 – 287; Musnedu Ömer, II. 571(Ş). 
650 et-Taberî, Tehzîb, II. 115; Musnedu İbn Abbâs, I. 514 (Ş). 
651 et-Taberî, Tehzîb, II. 155, 158; Musnedu İbn Abbâs, II. 612, 618 – 619 (Ş). 
652 et-Taberî, Tehzîb, II. 119; Musnedu İbn Abbâs, I. 521 (Ş). 



 186

d. Bazen hadis farklı tarikini muhtevî olarak ve varsa metin farklılığına da 

dikkat çekilerek rivayet edilir. et-Taberî, büyük günah işleyen mü’minin durumu 

hakkında rivayet edilen hadisi naklederken bir önceki hadise atfen “ el-Ka‘ka 

‘a’nın sözünün aynısıdır, ancak ‘imanın kişiden ayrıldığı’nı zikretmemiştir” 

diyerek metin farklılığını göstermiştir.653 

e. Bazen hadis aynı senedle rivayet edilmekle beraber metin farklılığı ve 

sebebi gösterilecek şekilde nakledilir. Teheccüd namazı ile ilgili olarak rivayet 

edilen bir hadisi et-Taberî iki şeyhinden aynı senedle nakletmiş; metin rivayetini 

ise şeyhlerinin farklı lâfızlarla ifadeleri sebebiyle ayrı ayrı vermiştir. “Bize 

Muhammed b. el-Musennâ ve Salih b. Mismâr el-Mervezî her ikisi birden şöyle 

diyerek tahdis ettiler… İbnu’l-Musennâ hadisinde “O gece namazıdır” ve Salih 

de: “Bu, gece namazlarından biridir” dedi.654 

f. Bazen hadis aynı şeyhten farklı tariklerini muhtevî olarak ve fakat aynı 

metinle rivayet edilir. et-Taberî teheccüd namazı ile ilgili bir hadisi bu şekilde 

rivayet etmiş ve bir önceki hadis metnine atfen “فذآر مثله” diyerek tekrardan 

sakınmıştır.655  

g. Bazen rivayet edilen hadiste geçen bir râvînin ismi konusunda ortaya 

çıkan ihtilâfa değinilir. Nitekim et-Taberî, hiç iftar etmeden oruç tutmanın hükmü, 

aşurâ orucu ve benzeri diğer oruçlar bölümünde naklettiği ilgili hadislerden 

birinde önceki rivayetin isnadında yer alan bir râvînin isminin kendisine şeyhi 

tarafından farklı rivayet edildiğini söylemiştir. Önceki rivayetlere göre isnaddaki 

Abdullah b. Ömer ismi konusunda farklı nakil vardır. İsmi Abdullah b. ‘Amr 

şeklinde rivayet eden et-Taberî, metin naklinden önce “Ebû Cafer dedi ki: el-

Huseyn onu bana böyle (Abdullah b. ‘Amr) tahdis etti” diyerek durumu açıklar.656  

                                                 
653 et-Taberî, Tehzîb, II. 153; Musnedu İbn Abbâs, II. 610 (Ş). 
654 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 96; Musnedu Ömer, II. 763 (Ş). Bir başka örnek için bkz.: 

et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 200; Musnedu Ömer, II. 926 (Ş). 
655 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 96; Musnedu Ömer, II. 764 (Ş). 
656 et-Taberî, Tehzîb, Kısmu’l-evvel, s. 168 – 169; Musnedu Ömer, I. 299 (Ş). Musnedlerin Şâkir 

nüshasında yer alan beş rivayetin dördünde söz konusu râvînin ismi Abdullah b. Ömer olarak, 
diğer nüshada ise Abdullah b. ‘Amr olarak geçmektedir. et-Taberî’nin yaptığı açıklamanın 
mantıkî tutarlılığı açısından önceki dört isnaddaki ismin Abdullah b. Ömer olması daha doğru 
görünüyor. Karşılaştırma açısından aynı yere bakınız.  
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h. Bazen rivayet edilen hadiste geçen bir râvînin lâkabı ismi zikredilerek 

açıklığa kavuşturulur. Kıyamete kadar yardıma mazhar olacak zümre konusunda 

rivayet edilen bir hadiste et-Taberî, senedin arasında bu açıklamayı yapar. “Bana 

Ahmed tahdis etti… Bize es-Seybânî tahdis etti –Ebû Cafer: O, Yahya b. Ebî 

‘Amr’dır, dedi-…”657 

Netice itibariyle et-Taberî’nin gerek Tefsîr ve Tarihinde gerekse 

Tehzîb’inde kullandığı rivayet metodu, kendi içinde bir bütünlük arz etmektedir. 

O, hem her bir ilmin kendi içindeki hususiyetlerini dikkate alarak bir yöntem 

uygulamakta, hem de Tefsir, Tarih ve Hadis alanlarının rivayet merkezli ilimler 

olarak ortaklığından hareketle benzer usûlleri tatbik ederek bütün eserleri arasında 

bir yöntem imtizacı sağlamaktadır.  

2.7. et-Taberî’nin Fikrî / İtikadî Kabullerinin Hadis Anlayışına Etkisi 

Yaşadığı çağ dikkate alınacak olursa, gerek Mutezîle’nin iktidarı etkisi 

altına aldığı dönem, gerek âlimlerin yaşadığı mihne olayları ve gerekse 

Emevîlerin son dönemlerinden itibaren başlayıp Abbâsîler döneminde hız ve 

destek kazanan tercüme faaliyetleri ile İslâm düşünce merkezlerinde meydana 

gelen fikri tartışmalar; bütün bunlar elbette et-Taberî’nin de ilim dünyasını, hadis 

anlayışını ve itikadî kabullerini derinden etkileyen faktörler olarak öne 

çıkmaktadır.  

et-Taberî ilk ilim yıllarını ilmî ve fikrî birçok tartışmanın yaşandığı Rey gibi 

bir bölgede geçirmenin avantajına sahip olmakla beraber, o bölgede re’y 

taraftarlarına ve bilhassa sapıklıkla suçlanan çeşitli mezhep mensuplarına karşı 

mücadele veren658 ve ehl-i hadisin önde gelen imamları arasında sayılan Ebû 

Zur‘a’dan (ö. 264 / 878) cerh ve ta‘dîl ilmini tahsil ederken, yine bir ehl-i hadis 

imamı olan Ebû Hâtim er-Râzî (ö. 277 h.) ile de arkadaşlık etmiş olması dikkat 

çekicidir. et-Taberî’nin fikrî / itikadî çizgisi ve hadis anlayışının temelleri de belki 

daha o dönemlerde bu birlikteliklerle rengini bulmaya başlamış olabilir. Ancak 

biz hemen bütün mezhepleri tahsil etmekle beraber fıkhî tercih olarak eş-Şafiî (ö. 

                                                 
657 et-Taberî, Tehzîb, el-Kısmu’s-sânî, s. 135; Musnedu Ömer, II. 823 (Ş).  
658 Koç, Erken Dönem Tefsir, s. 21 – 22. 
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204 / 820) çizgisinde uzun yıllar fetva vermiş olan et-Taberî’nin fikrî / itikadî 

yöneliminde ve hadis anlayışında bu tercihinin de önemli bir tesiri olduğu 

kanaatindeyiz. Zira eş-Şafiî de bir Ehl-i hadis olup, üstelik daha sonraki 

zamanlarda da hadis usûlü ilminin aldığı şekil ve kavuştuğu statik renkte 

fazlasıyla etkili olan bir âlim olarak öne çıkmaktadır.659  

Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm660 (ö. 224 / 838) et-Taberî’nin gerek 

Tehzîb’inin661 gerekse akaide ilişkin eserlerinin önemli bir kaynağı olarak öne 

çıkan isimdir. Zira et-Taberî onun dil/lûgat, kıraat ve akaide ilişkin yazmış olduğu 

eserlerinden olabildiğince istifade etmiş; kıraat kitabını nerdeyse aynıyla istinsah 

ederken662 Tehzîb’in garîbu’l-hadis bölümlerinde çokça nakillerle ondan istifade 

ettiğini göstermiş663 ve yine akaide ilişkin konuları işlerken onun Kitâbu’l-

İman’ından istifade ettiğine delalet edebilecek nakillerde bulunmuştur.664 

Dolayısıyla Ebû Ubeyd de önde gelen bir Ehl-i hadis kimliği ve teliflerinin 

çokluğuyla bilinen, bu teliflerinin önemli sayılabilecek bazılarının günümüze 

ulaştığı âlimlerimizden biri olarak et-Taberî’nin fikrî / itikadî kabullerinde etkisi 

olan şahsiyetlerden kabul edilebilir. 

et-Taberî’nin ünlü muhaddis Ahmed b. Hanbel’den (ö. 241 / 855) ders 

almak üzere Bağdat’a yaptığı seyahat, onun bilhassa hadis sahasında döneminin 

önemli etkin bir figürü konumundaki âlime ulaşmak istemesi olarak 

yorumlanabilir. Şüphesiz İbn Hanbel’in Ehl-i hadis ekolünün Ehl-i rey karşıtlığı 

çizgisinde zirve yapan tutumun oluşmasındaki rolü çok açıktır.665 Ancak et-

Taberî’nin İbn Hanbel’le görüşememesi Ehl-i hadis ekolünün çok önemli bir rol 

modelinden mahrumiyetini doğurmuş gibi görünse de o, itikadî çizgide onu, takip 

                                                 
659 Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 35 – 38. 
660 Ebû Ubeyd, Arap dili ve edebiyatı, fıkıh, hadis ve kıraat âlimidir. Geniş bilgi için bkz.: 

Kırbaşoğlu, Ebû ‘Ubeyd,; Zülfikâr Tüccar, Ebû Ubeyd md., DİA., İst. 1994, X. 244 – 246.  
661 Gilliot, Le Traitement, s. 349.  
662 al-Hamevî, Mu‘cem, VI. 532.  
663 et-Taberî, Tehzîb, I. 34, 99 – 100; Musnedu Ali, s. 38, 116 – 117. 
664 et-Taberî, Tehzîb, II. 185, 187, 191.  
665 Abdurrahmân b. Ahmed b. Receb, Şerhu İleli’t-Tirmizî, Âlemu’l-Kutub, Beyrut 1985, 2. bsk., 

s. 56; Yusuf b. Abdi’l-Berr, İntikâ fî Fadâili’l-Eimme es-Selâse el-Fıkhiyye, Mektebetu’l-
Matbûâti’l-İslâmiyye, Haleb 1998, s. 166. Kadir Gürler, Ehl-i Hadisin Düşünce Yapısı, Emin 
Yay., Bursa 2007, s. 124, 150, 189, 194, 201. 
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edilmesi gereken bir huccet olarak kabul eder ve bunu da zaman zaman açıkça 

dile getirir.666  

et-Taberî’nin kendisi, daha sonra bazı âlimler tarafından yapılan 

değerlendirme, hatta listeleme diyebileceğimiz tanıtım ve sıralamalarda Ehl-i 

hadisin önde gelenlerinin arasında sayılmıştır. Bilhassa Ehl-i hadisin düşünce 

yapısı ve taraftarlarının tanıtımını muhtevî bir eser olarak öne çıkan Şerhu Usûli’l-

İ‘tikâdi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemâ‘a mine’l-Kitâbi ve’s-Sunneti ve İcmâ‘i’s-Sahâbeti 

ve’t-Tâbiîn min Ba‘dihim’de667 et-Taberî’nin isminin yer alması onun itikadî 

yaklaşımlarının ve ait olduğu mezhebî ekol / çizginin tesbitinde dikkate değer bir 

işaret olarak değerlendirilebilir.  

Ehl-i hadisin Allah’ın sıfatları konusundaki görüşlerini tesbit niteliğindeki 

bir çalışmada,668 et-Taberî’nin de görüşüne yer verilmiş olması onun itikadî 

aidiyeti açısından önemli görünmektedir. Ancak diğer bazı çağdaş araştırmalarda 

et-Taberî kendisine neredeyse hiçbir atfın yapılmadığı bir pozisyondadır. Ehl-i 

hadisin çeşitli hususiyetleriyle tanıtılmaya çalışıldığı bu araştırmalarda sıralanan 

bazı isim listelerinde et-Taberî ismen dahi yer almamaktadır.669 Bunun sebebi ya 

et-Taberî’nin eserlerinin yayınının geç yapılması ya da et-Taberî’nin Ehl-i 

hadisten sayılmasını engelleyen bazı tesbitlerin varlığı olabilir.  

et-Taberî’nin gerek doğduğu bölge gerekse yaşadığı dönem dikkate 

alındığında, hadis etrafında gelişen uydurma faaliyetleri, belli dönemler aklî 

yaklaşımların ağırlık kazanması, başta Mutezile ve Ehl-i re’y taraftarları olmak 

üzere hadise yaklaşımlardaki çeşitlilik ve hadisi kabuldeki bir takım farklı 

kıstaslar ve bilhassa bazı siyasî tutumlar neticesinde itikâdî farklılıklar kendini 

olabildiğince derin hissettirdiği gibi, âlimlerin fikrî / itikadî tavır alışlarını da 

                                                 
666 et-Taberî, Sarîhu’s-Sunne, Dâru’l-Hulefâ li’l-Kitâb el-İslâmî, (y.y.) 1985, s. 25 – 26. 
667 Eserde, isminden de anlaşılacağı üzere, Ehl-i hadisin önde gelenlerinin adları, bazı eser ve 

görüşleri dönemsel olarak sıralanmaktadır ki et-Taberî için bakınız: Hibetullâh b. el-Hasen b. 
Mansûr et-Taberî el-Lâlekâî, Şerhu Usûli’l-İ‘tikâdi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemâ‘a mine’l-Kitâbi 
ve’s-Sunneti ve İcmâ‘i’s-Sahâbeti ve’t-Tâbiîn min Ba‘dihim, Dâru Tayyibe, Riyad (t.y.), I. 183 
– 186.  

668 M. Hayri Kırbaşoğlu, Ashâbu’l-Hadis’e Göre Allah’ın Sıfatları Problemi, Ank. Ü.İ.F. 
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1983. 

669 Sönmez Kutlu, İslâm Düşüncesinde İlk Gelenekçiler, kitâbiyât, Ankara 2000; Gürler, a.g.e.  
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etkilediği açıktır.670 et-Taberî’nin Tehzîb’ine yalnızca sahîh hadisleri alacağını 

belirtmesi, her asıl hadisiyle ilgili olarak kendine göre isnadın sahîhliğine dikkat 

çekmesi dönemi itibariyle hadis etrafında var olan, saydığımız hususların bir tesiri 

olarak kendini göstermiş gibidir. Ancak bununla birlikte asıl üzerinde durulması 

gereken ise, et-Taberî’nin akaide ilişkin olarak kullandığı hadislerin durumlarıdır. 

Değerlendirmelerini daha sonra yapacağımız söz konusu hadisler bilhassa iman, 

büyük günah, kader meseleleriyle bağlantılı olarak ve Ehl-i hadis karşıtı fırka / 

mezheplere yönelik eleştirileri içermesi açısından da onun tarafını tesbitte önemli 

bir veri olarak elimizde bulunmaktadır. 

et-Taberî’nin Tehzîb’i yazmaktaki amacı sadedinde değindiğimiz bazı 

görüşler de onun, içinde bulunduğu ortama ilişkin tepkisel tutum ve tercihinin ip 

uçlarını verebilir. Bilhassa eserin “hadisler hakkındaki çeşitli tenkitleri bertaraf 

etmek, mülhidlerin hadise yönelik tânlarını cevaplamak ve eleştirileri boşa 

çıkarmak” için telif edildiğinin belirtilmesi,671 her ne kadar elimizde buna ilişkin 

et-Taberî’nin kendisinden birebir gelen bir bilgi olmasa da, onun hadis 

müdafaasında Ehl-i hadise yakın bir tutumla hareket etmiş olduğunu 

söyleyebilmemizi kolaylaştırmaktadır.  

et-Taberî’nin eserini bir müdafaa saikıyla yazdığına ilişkin kesin bir bilgiye 

sahip olmamakla beraber,672 onun eserinde, hadisleri anlama yolunda, kendi 

tabiriyle, “Rasûlullâh (s.a.v.)’ın âsârı hakkında ehl-i nakilden selefin” ne dediğini 

esas aldığı bilgisi bize konumuzla ilgili önemli bir ip ucu vermektedir. O, söz 

konusu ifadelerinde içinde bulunduğu ilim dünyasını “Ehl-i nakl ve Ehl-i cedel” 

olarak da ikiye ayırmakta, kendi tarafını Ehl-i nakl olarak belirlemektedir.673  

                                                 
670 Konuyla ilgili olarak bkz.: Talat Koçyiğit, Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, 

TDV. Yay., Ank. 1989, 21 – 55.  
671 Tehzîb’in yazılış amacı için tezimizin ilgili kısmına bakınız. 
672 Tasnif döneminden itibaren pek çok âlimin eserini farklı mezheplere karşı bir savunma ve 

tepkisel bir tutumla yazdıkları tesbiti dikkate alındığında et-Taberî’nin Tehzîb’ini bu saikla 
yazdığını söylemek zor olmasa gerektir Bilhassa Kitabu’t-Tevhîd ve Kitâbu’s-Sunne türü 
eserlerin kelâmcılara, Câmi‘lerin fakîh ve kelâmcılara, Sunenlerin ise fakîhlere cevap olmak 
üzere yazıldığı tesbiti de onun yalnızca hadis değil diğer sahalarda yazdıklarının muhtevasını 
anlamamızı da kolaylaştırmaktadır. Bkz.: Görmez, a.g.e., s. 60 – 61, 66. 

673 et-Taberî, Tehzîb, II. 199; Musnedu İbn Abbâs, II.687 – 688 (Ş). 
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et-Taberî’nin Tehzîb’inde söz konusu ettiği “Ehl-i nakl ve Ehl-i cedel” 

sınıflaması kendi devri itibariyle bize iki ana damarın varlığı bilgisini 

vermektedir. Ancak İslâm düşüncesinde genel olarak Ehl-i hadis – Ehl-i re’y, 

Ashabu’l-hadis – Ashabu’r-rey, Ehlu’l-hadis ya da Ehl-i eser gibi çeşitli isimlerle 

anılan iki ana itikadî ve fıkhî ekolden söz edilmekle beraber,674 et-Taberî’nin 

“Ehl-i nakl ve Ehl-i cedel” tabirlerini kullanması dikkat çekicidir. Onun söz 

konusu tabirleri fıkhî değil itikadî addettiği bir konu sadedinde kullanmış olması 

da önemlidir. Ayrıca o, konuyu işlerken, “Ehl-i nakl ve Ehl-i cedel” arasındaki 

fikrî / itikadî ayrılığa yer vererek dönemi itibariyle “Ehl-i hadis – Ehl-i cedel”, 

zamanla ise “hadisçiler – kelamcılar” diyebileceğimiz iki ana düşünce 

mensupları arasındaki tartışmaların675 da önemli bir tarafı olduğunu 

göstermektedir.  

et-Taberî “Ehl-i nakl”i sanki tek bir grup Ehl-i hadis varmış kabulüyle ve 

Ehl-i hadisin karşılığı olarak kullanırken, “Ehl-i cedel”i kendi içinde farklılıklar 

bulunan ve Ehl-i hadis dışındaki bütün bir fikrî / itikâdî topluluğu içerecek şekilde 

kullanmaktadır.676  

“Ehl-i nakl – Ehl-i cedel” kavramlarının muhteva ve kullanımlarının bir 

zihniyeti yansıtan işlevi şüphesiz göz ardı edilemez. Her ne kadar bunların ilk 

kullanıcıları ve şekli konusunda kesin bir kanaate ulaşamamış olsak da “Ehl-i 

nakl”in Ashabu’l-hadisin, dolayısıyla bizim kullanımımızla Ehl-i hadisin yerine 

kullanılan bir kavram olduğu ve “en-nâkılîn”677 “Ehlu’s-sunne ve’n-nakl”678 

                                                 
674 Söz konusu sınıflama her ne kadar ağırlıklı olarak fıkhî ekolleşmeyi ifade ediyor kabul edilse 

de, bu sınıflama aynı zamanda bir itikadî (usûl-i din) ayrışmayı da kapsamaktadır. Konuyla ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz.: Kırbaşoğlu, Ashâbu’l-Hadis’e Göre Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 134 – 
139; Kutlu, a.g.e., s. 16, 31 - 44. 

675 Talat Koçyiğit “Hadisçiler ve Kelâmcılar Arasındaki Münakaşalar” isimli eserinde bu iki ekolü 
ve tartışma konularını işlemektedir. Bkz.: a.g.e.Yine konuya ilişkin ilk eserlerden sayılabilecek 
Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadis bilhassa Mutezile karşısında bir hadis müdafaası olma özelliğiyle öne 
çıkmaktadır ki, eser dilimize Hadis Müdafaası başlığı ile kazandırılmıştır. Bkz.: İbn Kuteybe, 
Hadis Müdafaası (Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadis), terc. M. Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan Yay., İst. 
1998, 3. bsk. Ayrıca Mutezile ve ehl-i hadis arasındaki fikrî / itikadî ayrılıkların nedenleri için 
bkz.: Hansu, Mutezile, s. 267 – 314. 

676 Söz konusu tabirlerin geçtiği yerde et-Taberî, “…bu diğer üç görüş ise ehl-i cedelden olanların 
görüşüdür” diyerek Ehl-i naklin karşısında üç farklı ama tek bir isimlendirme altındaki 
görüşlere atıfta bulunmaktadır. Bkz.: et-Taberî, Tehzîb, II. 199; Musnedu İbn Abbâs, II.687 – 
688 (Ş).  

677 el-Câhız, el-Kitâbu’s-Sâlis el-Usmâniyye, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, (Mısır 1955), Thk. 
Abdusselam Muhammed Harun s. 171 
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şeklinde benzer ifadelerin varlığının tesbiti679 ve “Ehl-i nakl”i kullandığı belirtilen 

başka iki kaynak680 daha dikkate değerdir. Dolayısıyla bu veriler, kavramın ilk 

kullanıcısı konusunda bir şeyler söyleyebilmemizi mümkün kılar gibi 

görünmektedir. Bu verilere göre “en-nâkılîn” terimini kullanarak, “Ehl-i nakl” 

terimine benzer bir terimin ilk kullanıcısı el-Câhız (ö.255) olmuştur, Ehl-i nakli 

kullandığı belirtilen el-Bağdâdî (ö.463/1071) ve Ebu’l-Huseyin el-Basrî’nin (ö. 

436/1044) de, et-Taberî’den sonra yaşamış olmalarından hareketle, “Ehl-i hadis” 

yerine “Ehl-i nakl” kullanımının, - izleri daha eskiye dayanmakla beraber- ilk 

kullanımının et-Taberî’ye özgü olduğunu söyleyebiliriz. Onun bu kullanımı bize 

göre, Ehl-i eser, Ehl-i hadis ve benzeri kullanımlardan daha kapsamlı olup, bütün 

bir rivayet ilimlerini kapsar nitelikte görünmektedir. Bu da onun bilgi 

kaynaklarının ana damarı konusunda önemli bir ipucu niteliği taşıdığı gibi, 

eserlerindeki muhteva da bunu destekler niteliktedir. 

“Ehl-i cedel” kavramına gelince, rastladığımız bir anekdot, et-Taberî’nin bu 

kavramı Ehl-i hadis muhalifleri için ve bilhassa Mutezîle’yi hedefleyerek 

kullandığı yönündeki kanaatimizi doğrular yöndedir. İlgili anekdotaa göre, 

Adûdu’d-Devle’nin hazır bulunduğu bir ilim meclisinde “Ehlu’l-isbât ve’l-

hadîs”ten681 kendilerini müdafaa edecek herhangi bir kimsenin bulunmayışına 

itirazı üzerine verilen cevap Ehl-i cedelden kastın Mutezile olduğunu açıkça 

ortaya koymaktadır: “…Onlar (ehl-i hadis), nazardan (düşünce, istidlâl) 

anlamazlar. Cedel ve münazaranın üstadları Mutezîle’dir.”682  

Öncelikle, Tehzîb’deki kullanım başta olmak üzere, Sarîhu’s-Sunne ve 

Tabsîr’in genel muhtevasını dikkate aldığımızda, bu kavramın, “akıl ve nazar”ı 

bilgi teorilerinin merkezine alan bütün kesimler ve bilhassa Mutezîle kasdedilerek 

                                                                                                                                      
678 İbnu’l-Cevzî, (ö.597) Menakıbu’l-İmam Ahmed b. Hanbel, s. 179’de kullanmış. (Kırbaşoğlu, 

Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 47, 50 ’den naklen)  
679 Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 47, 50, 90. 
680 Kadir Gürler, kitabında el-Hatip Bağdâdî’nin el-Fakih isimli eserinde ve Ebu’l-Huseyn el-

Basri’nin el-Mu’temed’inde, Ehl-i nakl tabirinin kullanıldığı tesbitini yapmıştır. Bkz.:A.g.e. s. 
103. 

681 Bu da ehl-i hadis için kullanılan kavramlardan birdir. Bilgi için bakınız: Kırbaşoğlu, Allah’ın 
Sıfatları Problemi, s. 92, 146. 

682 el-Bâkıllânî, İ‘câzu’l-Kur’ân, Mukaddime, s. 20 (Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 146 
– 147’den naklen.) 
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kullanıldığı kanaatine ulaşmamız zor değildir.683 Mutezîle’nin “ilmu’l-bahs ve’l-

münazara, ilmu’l-cedel ve’l-münazara” diye isimlendirilen metodolojiye ilişkin 

ilimleri kurdukları,684 başta Vâsıl b. Atâ, Amr b. Ubeyd, Nazzam ve Câhız gibi 

birçok Mutezilî müellifin şiir ve nesirleri, belâgat, cedel685 ve hitabeleriyle Arap 

edebiyatına önemli katkılarının olduğu686 gibi bilgiler de “Ehl-i cedel” tabirinin 

muhatapları konusunda destekleyici nitelikte görünmektedir. 687 Yine Ahmed 

Emin, Mutezilî bir şairin şiirine istinaden onların “Ehl-i cedel ve’l-münazara” 

olarak vasıflandırıldıklarına dikkat çekmektedir.688 Eski bir Mutezilî olan Ebu’l-

Hasan el-Eş‘arî’nin (ö. 324 / 935–36) ehl-i hadisin dinî konularda cedelden uzak 

kaldıkları, ancak “Ehl-i cedel”in ise münazara ve tartışmaya daldığını689 belirten 

ifadeleri de o dönem itibariyle Mutezile’nin bu isimle anıldığının bir başka 

delilidir.  

Yukarıda kısaca değinmeye çalıştığımız kavramsal aidiyet meselesi bir 

kenara bırakılacak olursa, et-Taberî’nin “Ehl-i hadis - Ehl-i cedel” karşıtlığında, 

akaide ilişkin tartışmaların önemli bir tarafı olarak itikadî bağlamda tercih, kabul 

ve tutum alışının, bizzat ifadesiyle, ehl-i hadisten yana olduğunu söyleyebilmemiz 

mümkün görünmektedir. 

Şüphesiz bütün bu veriler bizi, ilk anda, et-Taberî’nin İslâm düşüncesinin 

iki ana ekolü olan Ehl-i hadis ve Ehl-i re’y (kendi deyişiyle ehl-i nakl ve ehl-i 

cedel)den birincisi lehine bir kabul ve kanaate yönlendirmektedir. Aslında bu, 

                                                 
683 Nazar yönteminin kullanımı hakkında daha önce verdiğimiz bilgilerle çelişiyor gibi görünse de 

bu kanaatimiz, nazarı kullanan ehl-i hadis âlimleri –ki bilhassa et-Taberî bunlardan biridir- 
dikkate alındığında makul karşılanacaktır. Zira onların bu tutumu akıl ve düşünceden uzak 
kalınamayacağı hakikatiyle beraber rakibi kendi silahıyla vurmak arzusunun da bir neticesi gibi 
görülüp değerlendirilmektedir. Bkz.: Kutlu, a.g.e., s. 173. 

684 Ahmed Emin, Duha’l-İslâm, III. 576. 
685 Cedel, Felsefe ve Kelâm’da farklı şekillerde tarif edilmekle beraber, genel olarak “bir 

düşüncedeki çelişkileri tartışarak gösterme sanatı” diye tarif edilirken, Tehânevî’nin “dinî 
konularla ilgili delilleri kullanma usûllerini öğreten bir ilim” diye tanımladığına değinilmiştir. 
Geniş bilgi için kz.: Kâtib Çelebi, a.g.e., s. 208 – 209.  

686Kâtib Çelebi, a.g.e., s. 397 – 398. Söz konusu müellifler için ayrıca bkz.: Ahmed Emin, Duhal 
İslâm, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 2005, III. 577, 582 - 604.  

687 İlyas Çelebi’nin İslam Ansiklopedisi’ne yazdığı Mutezile maddesinde Mutezile ve ilm-i cedel, 
cedel ilişkisine değinilmekle birlikte, ehl-i cedel ismine dair bir bilgiye yer verilmemektedir. 
Bkz.: İlyas Çelebi, Mutezile md., DİA., İst. 2006, s. 391 – 401.  

688 Ahmed Emin, Duha’l-İslâm, III. 573.  
689 Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, tsh. Hellmut Ritter, Wiesbaden: Franz Steiner 

Verlag, 1963, s. 294. 
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kanaatin ötesinde oldukça açık delilleri olan bir tesbittir. Ancak bu tesbiti yalnızca 

“o bir Ehl-i hadistir” diyerek bırakmak et-Taberî’yi doğru anlamak ve anlatmak 

sadedinde çok eksik ve belki de yanlış olacaktır. Zira Ehl-i hadis tabiri net ve tek 

bir tanıma sahip olmadığı gibi,690 her ekol içinde farklı ton ve renge sahip nev‘i 

şahsına münhasır kişilere rastlamak da mümkündür. Bize göre et-Taberî de bir 

Ehl-i hadis olmakla beraber, mevcut Ehl-i hadis kavramsallaştırmalarının 

sınırlarına sığabilecek bir âlim değildir. O hâlde, kendi ifade ve tercihini de 

dikkate alarak onun bu aidiyetini nasıl anlamalı ya da nasıl yorumlamalıyız?  

Biz burada öncelikli olarak et-Taberî’nin kullandığı delillere, sahip olduğu 

yaklaşımlara istinaden akideye ilişkin konulardaki fikir ve tercihlerini 

değerlendirerek itikadî aidiyetini tesbite çalışacağız. Buna ilâveten kendisine 

isnad edilen çeşitli siyasî ve itikadî taraf oluşları da değerlendirmeye tâbi tutarak 

onun bu ekollerden hangisi ile yakınlaşabileceğini ve dolayısıyla doğru 

anlaşılabileceğini göstermeye gayret edeceğiz.  

2.7.1. et-Taberî’nin Akaidi  

Şüphesiz et-Taberî’nin eserleri arasında yer alıp elimizde bulunan akaide 

ilişkin iki eseri, onun, İslâm düşüncesinde çok büyük tartışmaların kaynağı olmuş 

ve mezhebî ayrılıklara yol açmış konular hakkında ne düşündüğünü ve dolayısıyla 

tercihini hangi taraftan yana yaptığını gösteren çok önemli kaynaklardır. Bu 

eserler “Sarîhu’s-Sunne” ve “Tabsîru Uli’n-Nuhâ”dır.691 “Sarîhu’s-Sunne” et-

Taberî’nin akidesini konu alan küçük bir risale olup içerisinde itikadî ya da kelâmî 

diyebileceğimiz ve ehl-i hadis ile ehl-i cedel / hadisçiler ile kelâmcılar arasındaki 

ana tartışma konularını muhtevîdir. O, bu konuları yalnızca kendi görüşlerini ifade 

etmek üzere yedi başlık altında sade bir dil ile işlemektedir. “Tabsîru Uli’n-
                                                 
690 Görmez, Ehl-i hadisi, yalnızca hadis rivayet edenler değil, hukukî ve itikadî tüm meseleleri 

hadisler üzerine bina etmek isteyen, Hz. Peygamber döneminden gelen her uygulamaya Sünnet, 
onun dışında her şeyi bidat görün kimseler olarak tanımlar. Bkz.: Görmez, a.g.e., s. 57. Kutlu ise 
Ehl-i hadis tanımını şöyle yapmaktadır: Hadis taraftarları, İslâm’ın genel olarak Kitap, Sünnet, 
sahabe ve tâbiûnun sözlerinden hareketle anlaşılması gerektiğini; bunların dışındaki şahsî rey ve 
akli istidlallerin mecbur kalmadıkça kullanılamayacağını ilke olarak benimseyenlerin müşterek 
adıdır. Bkz.: Kutlu, a.g.e., s. 5. Gürler, Ehl-i hadisin birçok tanım ve hususiyetine değindikten 
sonra Kutlu’nun tanımını efradını câmi ağyarını mâni bir tanım olarak kabul etmiştir. Bkz.: 
Gürler, a.g.e., s. 102 – 110.  

691 Eserler hakkında ayrıntılı bilgi için tezimizin “et-Taberî’nin günümüze kadar gelen eserleri” 
kısmına bakınız. 
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Nuhâ” yı ise, et-Taberî’nin anlatımıyla “heva ve re’ylerin çoğalıp insanların 

birbirini kötü lâkaplarla çağırdığı bir zamanda, doğduğu şehir olan Âmul halkını 

ihtilâfa düştükleri dinî esaslar sadedinde doğruya yöneltmek” gayesiyle yazmıştır. 

et-Taberî hem “şehrilerini hak ve hakikat yoluna irşad etmeye“ çalışırken 692 

eserinde kendince “bâtıl” olan görüşleri etkisiz kılmak amacıyla cedel yöntemine 

uygun, karşılaştırmalı ve tartışmalı bir dil kullanmaktadır. Konular, bu eserinde, 

sekiz başlıkta ancak daha ayrıntılı, farklı görüşler ve delilleriyle beraber 

işlenmektedir.  

et-Taberî’nin itikadî görüşlerini tesbitte bize yardımcı olabilecek bir diğer 

eser de şüphesiz Tehzîb’dir. Zira o, bu eserinde kullandığı bazı hadislerin 

açıklama, yorumlama ve fıkhını tesbit etme bağlamında kendi itikadî görüşlerini 

de dile getirmektedir. İbn Abbâs Musnedi’nde yirmi dördüncü ve yirmi beşinci 

asıl hadisler olarak yer alan, büyük günah işleyen mü’minin durumu ile Mürcie ve 

Kaderiyye hakkındaki hadislerin fıkıh bakımından değerlendirildiği bölümler, et-

Taberî’nin itikadi görüşlerini tespit açısından oldukça elverişlidir. Biz şimdi bu üç 

eser çerçevesinde, ana hatlarıyla onun akaidini belirlemeye çalışacağız.  

Tesbitimize göre et-Taberî, Ehl-i hadis ile Ehl-i cedel / hadisçiler ile 

kelâmcılar arasındaki tartışma konularını şu ana başlıklarda sıralamaktadır:693  

a. Rasûlullâh’dan (s.a.v.) sonra ümmetin en faziletlisi, imameti en çok hak 

eden ve hilâfete en lâyık olan hakkındaki ihtilâflar 

b. Kulların taat ve isyana ilişkin fiilleri, kader konusu 

c. İmanın tanımı; artması ve eksilmesi 

d. Halku’l-Kur’ân meselesi ve insanların okudukları Kur’ân’ın durumu 

e. Ru’yetullâh 

f. “Şey”in mahiyeti; isim ve musemmânın durumu, sıfatlar meselesi 
                                                 
692 et-Taberî, Tabsîr, s. 155. 
693 Sarîh ile Tabsîr’de ayrı ayrı sıralanan bazı maddeleri konu benzerliği sebebiyle birleştirerek 

yedi madde hâlinde sıralamaya çalıştık. İlk altı madde için bkz.: et-Taberî, Sarîhu’s-Sunne, s. 
17; Tabsîr, s. 149 – 202. 
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g. Kabir azabı ve sorgu sual meselesi694 

Görüldüğü üzere et-Taberî Hz. Peygamber’den (s.a.v.) sonra ümmet 

arasında ortaya çıkan ve siyasî meselelerle doğrudan bağlantısı olup zamanla usûl-

i dînin konusu hâline gelmiş meseleleri oldukça derli toplu bir şekilde 

sunmaktadır. O âlimin, Allah’ın kendisine verdiği inayetle ve ister “eser” ister 

“nazar” esasından hareket etsin, bu meselelerdeki kapalılıkları, karanlık yönleri 

aydınlatıp cahilleri aydınlığa kavuşturacağını ifade ile konuları işlemeye 

başlamaktadır.695  

Öncelikle belirtmek gerekir ki et-Taberî’nin kullandığı her başlık, o 

meseledeki görüşünü de izhar eder niteliktedir: “Kur’ân hakkında ve onun 

Allah’ın kelâmı olduğuna ilişkin söz; İman, artması ve eksilmesi hakkında söz / 

görüş” gibi. 696 

Rasûlullâh’ın (s.a.v.) ashabının en faziletlisi meselesinin ihtilâf 

konularından biri olduğunu söyleyen et-Taberî, selefin tâbi olduğu görüşün 

Rasûlullâh’dan (s.a.v.) nakledilen rivayet üzere olduğunu belirterek haberi verir. 

Haber genel olarak ashabın Peygamberlerden sonra en faziletli insanlar ve ashabın 

en faziletlilerinin de sırasıyla Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali olduğunu 

bildirmektedir. Ayrıca haberde en hayırlı çağlar sıralaması da yapılmaktadır.697 

Ardından o, ashabın en faziletlilerini kendine göre tıpkı rivayette yer aldığı 

şekilde sıralar ve konuyu “Hilâfet otuz yıldır, sonrası ise melikliktir” rivayetiyle 

yorumsuz olarak verir.698  

Ru’yetullâh meselesinde kıyamette mü’minlerin Rablerini göreceklerini 

kabul eder. O, bu görüşünü, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’i cennet ehlinin 

Rasûlullâh’tan (s.a.v.) sahîh olarak rivayet ettiği haberlerdeki kabul üzere 

                                                 
694 et-Taberî, Tabsîr, s. 203 – 212.  
695 et-Taberî, Sarîh, s. 17. 
696 et-Taberî, Sarîh, s. 18, 25. 
697 et-Taberî, Sarîh, s. 23. 
698 et-Taberî, Sarîh, s. 24. 
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bulduklarını ifade ile temellendirir ve söz konusu hadisi isnadıyla birlikte 

aktarır.699 

et-Taberî’ye göre Kur’ân Allah kelâmıdır; Allah’ın kelâmı ise gayr-i 

mahluktur. Yerdeki– dil ile okunan ve Mushaflarda yazılanı – ile göktekini ayıran 

ve buna inanan Allah’ı inkâr etmiştir; kanı helâldir. O, bu görüş dışında her hangi 

birini kendisine atfeden ya da kendisinden bunun dışında bir görüş nakledene de 

beddua ettikten sonra görüşünü seleften bazı rivayetlerle eser yoluyla 

delillendirmeyi tercih eder.700 Ancak et-Taberî daha sonra, kulların Kur’ân’ı 

okumaları ( نالقراد بالعباظ الفالقول في ا ) meselesine yine değinir; bu konuda sahabe ve 

tabiûndan gelmiş bir “eser” bilmediğini ve Ahmed b. Hanbel’in kavlini 

benimsediğini ifade eder. Ondan Cehmiyye’nin konuyla ilgili görüşünü reddeden 

iki rivayet aktarır. Ahmed b. Hanbel’in görüşü açıktır:701 “Kur’ân’ı telâffuzum 

mahlûktur diyen Cehmîdir. Her kim de ‘o gayr-i mahlûktur’ derse mübtedîdir.” 

et-Taberî, bu konuda kendisine uyulabilecek ondan başka bir imamın uygun bir 

sözünün olmadığını söyler.702 Ancak o, Tabsîr’inde konuyu biraz daha geniş ele 

alır ve Kur’ân’ın tilâveti hakkında “tilâvet edilene mahlûk demek küfür, tilâvet 

fiiline, kula atfen, mahlûk demek câizdir” diyerek konuyu sonuçlandırır.703  

İtikadî alanda sıfatlar meselesi olarak geçen ancak et-Taberî’de “şey’in 

mahiyeti, isim ve müsemmâ aynı mı gayrı mı” şeklinde karşılaştığımız ihtilâf 

konusu şüphesiz en önemli meselelerden biridir. Zira hem Kelâmullah olarak 

halku’l-Kur’ân meselesiyle, hem Allah’ın esmâ-i hüsnâsıyla, hem istivâ ve 

benzeri müteşabihât diyebileceğimiz mevzularla ilgisi nedeniyle hadisçilerle 

kelâmcılar arasında olduğu kadar, her iki grubun içinde yer alan farklı kesimlerin 

                                                 
699 et-Taberî, Sarîh, s. 20. Konuya ilişkin et-Taberî’nin Tefsirindeki yaklaşım ve değerlendirmeleri 

için bkz.: Hikmet Akdemir, Taberî’ye Göre Ru’yetullah Meselesi, Harran Ü.İ.F. Dergisi, 2002, 
sayı 3, s. 7 – 26.  

700 et-Taberî, Sarîh, s. 18 -19. 
701 Biz et-Taberî’nin nakilleri doğrultusunda Ahmed b. Hanbel’in bu konudaki görüşünün net 

olduğunu ifade ettik. Ancak çeşitli kaynaklarda farklı görüş ve değerlendirmeler söz konusudur. 
Onun özelde Halku’l-Kur’ân, genelde itikadî kabuleri hakkında geniş bilgi için ayrıca bkz.: 
Watt, a.g.e., s. 363 – 370; Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, Yusuf Şevki Yavuz, Ahmed 
b. Hanbel md., DİA., İst. 1989, II. 82 – 86.  

702 et-Taberî, Sarîh, s. 25 – 26. Watt, Deminique Sourdel’e istinaden et-Taberî’nin bu konuda 
Ahmed b. Hanbel’i takip ettiğine dikkat çekmektedir. Bkz.: Watt, a.g.e., s. 370.  

703 et-Taberî, Tabsîr, s. 151 – 154. 
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dahi ihtilâf etmesiyle sonuçlanan bir tartışmalar demetini kapsamaktadır.704 et-

Taberî, “isim-musemmâ ilişkisi” ve “şey’in mahiyeti” meselesinin sonradan ortaya 

çıkmış, ahmakların meselesi olduğunu, buna ilişkin ne bir “eser” ne de 

dinlenebilecek bir imam sözü olmadığına dikkat çekerek “bu konuya dalmak bir 

kusur, susmak ise güzelliktir” der. Esmâu’l-hüsnâ, istivâ ve benzeri konularda ise 

ilgili Kur’ân âyetlerini705 sıraladıktan sonra “kim bu hususlarda ileri giderse 

kaybeder, hüsrana uğrar, dalâlete sapar ve helâk olur” diyerek sözüne son 

verir.706  

Taberî her ne kadar, konuyu bu şekilde nass çerçevesinde ve zâhiriyle 

bırakmış görünse de, Tabsîr’inde meseleyi daha ayrıntılı işlemekten ve bu konuda 

tartışmaya girmekten geri durmamıştır. O, gerek “isim-musemmâ” meselesini707 

gerekse halku’l-Kur’ân meselesinde “kelâm” sıfatı bağlamında “sıfatlar” 

konusunu uzun uzun tartışır. Burada özde Sarîh’inde savunduğu fikirlere paralel 

şeyler söylese de, üslûbu savunma, ikna, cedel ve aydınlatma üslûbudur. Kendi 

fikrini tekrar tekrar açıkladıktan sonra “Cehmiyyeyi nazar tarîkiyla ilzam ve aynı 

yolla sıfatları isbât” diye bir başlık atar ve artık bütünüyle cedel üslûbu 

kullanarak “şu iddia edilirse şöyle denir, eğer şöyle denirse böyle cevap verilir” 

tarzında konuyu açıklamaya ve muarızlarını susturmaya çalışır. 708 “Mutezile’nin 

ilzamı: Allah’ın varlığına zâten işaret eden sıfatları gösterir isimlerin isbatı”, 

“(Allah’ın) Sâni‘in sıfatlarından istidlâlî değil haber yoluyla bilinenler” ve 

“Kitap ve Sünnette vârid olan sıfatlara imanın farziyyeti” ‘başlıkları altında ise 

ehl-i hadisin Allah’ın sıfatları konusunda tartıştığı hemen bütün meseleleri ele 

alır.709 Söz konusu meselelerde de asıl görüşünü sık sık yineler: “bu konuda bize 

göre doğru olan görüş, isbat edip bildiğimiz sıfatları teşbihten uzak olarak 

hakikati üzere kabul etmektir.”710 

                                                 
704 Sıfatlar meselesine ilişkin olarak bakınız: Koçyiğit, Münakaşalar, s. 116 – 145; Kırbaşoğlu, 

Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 150 vd.; Hansu, Mutezile, s. 272 – 278.  
705 el-İsrâ, 17 / 110; el-A‘râf, 7 / 180; Tâhâ, 20 / 6.  
706et-Taberî, Sarîh, s. 26 – 27.  
707 et-Taberî, Tabsîr, s. 109 – 112. 
708 et-Taberî, Tabsîr, s. 199 – 202.  
709 et-Taberî, Tabsîr, s. 130 – 131, 134 – 150.  
710 et-Taberî, Tabsîr, s. 142. Ayrıca bkz.: et-Taberî, Tabsîr, 144 - 145. 
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O, istivâ hariç bütün sıfatları bu ilke doğrultusunda isbat, kabul ve savunma 

içerisindedir. Bu görüşleriyle onun ehl-i hadis ile birebir denecek kadar bir 

örtüşme içinde olduğunu söylememiz mümkündür.711 Teşbihi nefy konusunda 

oldukça hassas olduğunu fark ettiğimiz et-Taberî’nin istivâ konusundaki görüşünü 

Sarîh’i ile sınırlı tutup Tabsîr’inde işlememesi,712 istivâ ile ilgili kabul 

edilebilecek Makam-ı Mahmûd konusuyla ilgili et-Taberî’nin görüşleri hakkında 

yapılmış bir tesbiti713 destekleyici nitelikte bir değerlendirme imkânından bizi 

mahrum bırakmaktadır. Ancak biz onun itikada ilişkin her iki eserinde de istivâ 

konusunun ayrıntısına girmemesini, Makam-ı Mahmud hakkında en küçük bir 

değinide bulunmamasını, Tefsîr’inde Makam-ı Mahmûd’un şefaat mânasına 

geldiğini tercih edişini önemli görerek ve ayrıca genel olarak sıfatlara 

yaklaşımındaki teşbihi nefy hassasiyetini dikkate alarak müfrit Hanbelîlerle 

arasında geçtiği zikredilen nizanın doğruluğu yönünde bir kabule daha 

meyilliyiz.714  

“Kulların hasenât ve seyyiâtının tamamı Allah katındandır. Allah takdir 

eden ve müdebbirdir; hiçbir şey O’nun izni dışında gerçekleşmez. Hiçbir şey onun 

meşieti olmadan meydana gelmediği gibi yaratıcı da odur. İş, dileği üzere olur” 

                                                 
711 Ehl-i hadisin sıraladığı sıfatlar ve bu konulardaki görüşleri için bkz.: Kırbaşoğlu, Allah’ın 

Sıfatları Problemi, s. 162 vd.  
712 Genel olarak ehl-i hadisin ve özelde et-Taberî’nin istivâ hakkındaki görüşleri için bkz.: 

Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 365 – 395. 
713 et-Taberî, İsrâ sûresi 79. âyet bağlamında konuyu tartışmış, Makam-ı Mahmûd’un şefaat 

mânasına geldiğini kabul etmiştir. Ancak bu tercihinin ardından Hz. Peygamber’in arşa 
oturtulmasıyla ilgili rivayetin de ne eser, ne nazar açısından reddedilebileceğini söyler. Bkz.: et-
Taberî, Tefsîr, VII. 5236 – 5241. Buradaki bilgilerle beraber müfrit Hanbelîlerle et-Taberî 
arasında geçen konuyla ilgili bir tartışmaya da yer veren Kırbaşoğlu, malum meseledeki çelişkili 
görüşleri izah sadedinde Hz. Peygamber’in arşa oturtulmasının imkânından söz eden görüşün 
onun Tefsîrine sonradan sokuşturulmuş ifadeler olduğu yönündeki bir yaklaşıma dikkat 
çekmektedir. Bkz.: Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 397 – 399. “Kursi’ meselesi de 
çelişkili bir konu gibi görünmektedir. Akaid kitaplarında değinmediği “Kursî- Allah’ın 
Kursüsü” meselesine Bakara 2 / 255. âyetin tefsirinde yer veren et-Taberî’nin önce “üzerine 
oturulduğunda dört parmak boşluğun kaldığı ve üzerine binildiğinde ağırlıktan inleyen bir deve 
misâli iniltisi olan” bir kürsüden söz eden bir rivayeti en uygun görüş olarak tercih ettiği görülür. 
Daha sonra ise Kursî’nin “ilim” anlamına geldiğini belirten İbn Abbâs rivayetinin Kur’ân’ın 
zahirine daha uygun olduğunu söyler. Düştüğü bu çelişki muhakkik tarafından eleştirilmektedir. 
Ancak çelişkili her iki hususun Hanbelîlerle et-Taberî arasındaki tartışma konusuyla ilgisi de 
dikkat çekicidir. Bkz.: et-Taberî, Tefsîru’t-Taberî, Dâru’l-Meârif, Mısır 1969, thk. M. M. Şâkir, 
A. M. Şâkir 2. bsk., V. 396– 402.  

714 Söz konusu niza hakkında ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeye Hanbelîlerin et-Taberî’ye yönelik 
itham ve saldırıları başlığı altında değinilecektir. 
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şeklinde ifade edebileceğimiz görüşlerine et-Taberî, biri merfu‘ diğeri İbn 

Ömer’in kavli olan iki rivayetle de yine “eser” yoluyla delil getirir.715  

et-Taberî’ye göre iman, kavl ve ameldir; artar ve eksilir. O, bu tanımda her 

ne kadar yalnızca kavl ve amelden söz etmekteyse de716 kavli, marifet ve ikrar 

anlamında kullanmaktadır. Zira “Tabsîr’inde “irca’ ve imanın tanımı” başlığı 

altında öncelikle dört görüşü aktaran et-Taberî imanın tanımını “Bir kişinin 

mü’min ismini hak edebilmesi ancak marifet, ikrar ve amel ile mümkün olabilir” 

şeklinde yapar. Devamında da şöyle der: “Allah’a ve Rasûlüne iman eden kişi, 

marifetini diliyle ikrar eder ve tasdik edip amel işlerse ve büyük günahlardan 

sakınıp farzları edaya devam ederse onun için ‘inşallah mü’mindir’ denir…” 

Buradan onun imanda istisnayı kabul ettiğini de anlayabiliyoruz. O, konuyu 

tartışırken tasdik kavramının Arap dilindeki kullanımına ve farklı yaklaşımların 

bunlara aykırılığına da değinir; âyet ve âsârdan deliller sunar.717  

Tehzîb’inde kişiye mutlak olarak “mü’min” denilemeyeceğini, ancak bir 

kayıt ya da sıla cümlesiyle (Allah’a ve rasûlüne iman etmiş, Hz. Muhammed’in 

(s.a.v) getirdirdiklerini sözlü olarak onaylamıştır deriz, ancak biz ona mutlak 

mü’mindir demeyiz.) durumunun açıklanabileceğini; kendinse göre imanın üç 

esasa dayandığını (çünkü bize göre iman; marifet, sözle ikrar ve ameldir), bütün 

bunların Arap dili, Kitâbullâh, âsâr-ı Rasûlillâh ve fıtratu’l-aklın delâleti ile sabit 

olduğunu belirtir.718 

Büyük günahlar meselesinde ise “onlar mutlak mü’min değil mutlak 

Müslümandırlar; ama fâsık ve âsîdirler” diyerek ebedî cehennemlik olmadıklarını 

ifade eder. et-Taberî görüşünü, metnin yalnızca bir kısmını kullanarak ve isnadsız 

bir şefaat hadisiyle destekler. Farklı görüşte olanların görüşlerini tek tek sıralar; 

bazılarını “bu Hâricilerin, bu Mutezile’nin görüşüdür” diyerek görüş sahiplerine 

atfeder, bazılarını da delilleri ve açıklamalarıyla nakleder. Sonunda, yukarıda 

kısaca verdiğimiz, kendine göre doğru tercihini açıklar ve “şefaat hadisine” 

istinaden büyük günah işleyenin ebedi cehennemde kalmayacağını söyler. 
                                                 
715 et-Taberî, Sarîh, s. 21 – 22. 
716 et-Taberî, Sarîh, s. 25. 
717 et-Taberî, Tabsîr, s. 187 – 193. 
718 et-Taberî, Tehzîb, II. 177; Musnedu İbn Abbâs, II. 651(Ş).  
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Muhaliflerin ise dayanabilecekleri Rasûlullâh’dan (s.a.v.) gelen sahîh bir rivayet 

olmadığına dikkat çekerek konuyu bitirir.719  

Biz onun bu meseleyi Tehzîb’de de İbn Abbâs’dan naklettiği bir asıl hadis 

sadedinde büyük bir vukufiyetle tartıştığını görüyoruz: “Bize (et-Taberî) – Ebû 

Kureyb - Cuneyd Ebû Abdullah - Ebî Usâme – İkrime - İbn Abbâs - Nebî (s.a.v.) 

dedi ki: Hırsız hırsızlık yaptığında mü’min olarak hırsızlık yapmaz, zâni zina 

ettiğinde mü’min olarak zina etmez, şarap içen içerken mü’min olarak içmez.” 720 

Malum olduğu üzere o, bu hadisi kitabındaki sistematiği üzere işlerken hadisin 

illetleri ve muvafakatini / şevâhidini sıralar. Büyük günah konusunda var olan 

ihtilâfları, ihtilâf sahiplerinin görüşlerini, delil olarak kullandıkları rivayetleri, 

rivayetleri anlama şekillerini ve tabi ki kendi görüşünü ve dayanaklarını ayrıntılı 

olarak işler. Bütün bunları yaparken her görüşün varsa Hz. Peygamber’den 

(s.a.v.), sahabe ve tâbiûndan dayandığı rivayetlere “âsârdan delilleri şudur” 

diyerek yer verir. Ancak konunun bütününde “şöyle derlerse şöyle deriz” 

şeklindeki tartışma üslubunu da sürdürür. En sonunda “Bize göre Nebî’nin (s.a.v.) 

bu sözünün mânasına en uygun olan ‘o kişiden övgü anlamı taşıyan söz zâil 

olarak yerini zemm içeren isme bırakır’ ve onun için:‘ fâsık, fâcir, zânî, hırsız’… 

denir diyenlerininkidir…” sözleriyle tercihini belirtir.721  

Tabsîr’inde ele aldığı bir konu olan kabir azabı, Münker-Nekir, berzah 

âlemi meselelerinde ise o yine bütün farklı görüşleri verir. Tevatür düzeyinde 

haberlerle kabir azabının hak olduğunu ifade eden görüş doğrultusunda 

“Rasûlullâh’dan (s.a.v.) gelen haberler kabir azabının hak olduğunu 

göstermektedir” der ve isnadsız olarak bir haber nakleder. Arkasından Münker-

Nekir ve berzah âleminin hâlleri üzerinde durur. Konuyu işlerken birçok hadise 

isnadsız olarak yer verirken rivayet metninin tamamını ya da bir bölümünü 

nakleder. Ayrıca konunun “hem eser hem de nazar tarikiyle sabit” olduğunu yine 

uzun anlatımlar ve cedel diliyle isbata çalışır.722  

                                                 
719 et-Taberî, Tabsîr, s. 186. 
720 et-Taberî, Tehzîb, II. 151 – 177; Musnedu İbn Abbâs, II. 605 – 652 (Ş). 
721 et-Taberî, Tehzîb, II. 176; Musnedu İbn Abbâs, II. 650 (Ş). 
722 et-Taberî, Tabsîr, s. 203 – 211. 



 202

Ümmetin Hz. Peygamber’den (s.a.v.) sonra ihtilâfa düştüğü ve âlimlerce 

akaide ilişkin kabul edilen konularda et-Taberî’nin ne düşündüğünü ve kabullerini 

özetle aktarmaya çalıştık. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde et-Taberî’nin itikâdî 

mezhebi, bu konularda kullandığı delillerle ilgili değerlendirmemizi birkaç esas 

üzerinden yürütmeye çalışacağız: 

2.7.1.1. et-Taberî itikatta Ehl-i Hadis mensubudur 

et-Taberî Ehl-i hadisin sorun olarak gördüğü mevzuların hemen tamamına 

eserlerinde yer vermiş görünmektedir. O, Hz. Peygamber’den sonra ortaya çıkan 

ve kendi zamanına kadar var olagelen söz konusu meselelerin ihtilâf, sebep ve 

delillerinin -ki, biz onun daha ziyade Tabsîr’inde dile getirdiği, eleştirip cevaplar 

verdiği ihtilâfların ayrıntısını mevzuun uzamasından çekinerek aktarmadık- 

farkında olarak eserlerini telif etmiştir. Konuların bütünü ve kendine göre doğru 

kabul ettiği görüşler kabaca ele alınacak olursa, onun, tercihini kendi dönemi 

itibariyle Ehl-i hadis veya daha geniş kapsamla Ehl-i sünnet ve’l-cemaat 

çizgisinde yaptığını görmek zor değildir.723 et-Taberî’nin konuları işlerken 

kullandığı bazı ara başlıklar itikadî olarak karşı olduğu fırkaları görmemizi 

sağladığı gibi, kendisinin tarafı olduğu fırkayı da açık etmektedir. “Kulların 

fiilleri konusunda Cebriyye’nin görüşünün fesadı” başlığı altında, hem eser hem 

nazar bakımından altı tane delil getirir ve değerlendirmeler yapar. “Kulların 

fiilleri konusunda Ehl-i sünnetin görüşü ve Kaderiyye’ye karşı delilleri” başlığı 

altında ise, sekiz delil ile konuyu ortaya koymaya gayret eder. Bunların yanı sıra 

farklı meseleler bağlamında Cehmiyye, Sebeiyye ve Hâriciler’e karşı da 

görüşlerini ileri sürer ve onları fikren alt etmeye çalışır. et-Taberî bütün bu 

fırkalara karşı, Ehl-i sünnetin görüşünü kendi görüşü olarak ileri sürer ve savunur. 

Ona göre Ehl-i sünnet, “…Ehl-i isbâtın cumhuru, mutekaddimûn ve 

muteahhirûnun fakîh ve âlimleri…”dir.724  

                                                 
723 Ehl-i hadisin genel olarak itikadî kabulleri hakkında bilgi için bkz.: el-Lâlekâî, a.g.e.; Koçyiğit, 

Münakaşalar; Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi; Kutlu, İslâm Düşüncesi; Hansu, Mutezile, 
s. 267 – 281.  

724 et-Taberî, Tabsîr,172 – 177.  
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Şüphesiz onun bu yaklaşımı, kendisini, akaide ilişkin meselelerde Ehl-i 

sünnet olarak görmemizi sağladığı gibi bizi, onun bilhassa Ehl-i isbâtın725 

bütünüyle değil cumhuruyla yakınlığını, fakîh ve âlim olanlarla beraberliğini, 

dolayısıyla câhil ve bağnazlarla mesafesini de gösterdiğini söylemek konusunda 

cesaretlendirmektedir. Yine bu yaklaşım, tarafımızdan Ehl-i nakl ile Ehl-i 

sünnetin tam anlamıyla örtüşmediğine ilişkin bir ipucu olarak değerlendirilmekle 

beraber, bu durum söz konusu iki kavramın içiçeliğini göz ardı ettiğimiz anlamına 

da gelmemektedir.726  

2.7.1.2. et-Taberî Ehl-i hadis sistematiği içinde hareket etmektedir 

et-Taberî, Sarîh’ini kendi görüşlerini genel, yalın ve doğrudan aktarmak için 

telif ederken, Tabsîr’ini ise söz konusu mevzulardaki bütün farklı görüşleri 

aktaracak şekilde telif etmiştir. Bu görüşler hakkında kendine göre doğru olana 

dikkat çekip tercihini belirtmiş ve gerek eser, gerek nazar delilinden hareketle 

sahîhliğini ortaya koyacak şekilde değerlendirmeler yapmıştır. Çeşitli fırkalara 

reddiye niteliğinde ve halkı aydınlatmak amacıyla yazdığı bu eserinde, zaman 

zaman farklı görüşlerin delillerine de yer vermeye dikkat etmiş; onların 

yanlışlarını ve batıllığını göstermeye gayret etmiştir. Onun, bütün bunları 

yaparken yer yer âyet, çoğunlukla âsâr ve ihtiyaç duydukça da aklî delil ve 

yöntemlere başvurmaktan kaçınmadığını görürüz.  

Dolayısıyla et-Taberî’nin Kitap, Sünnet / hadis (eser), sahabe ve selefin 

sözlerinin yanı sıra “nazar”ı, ayrıca ihtiyaç nisbetinde Arap dilini kullanarak, Ehl-i 

hadisin sistematiği içinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Zira Ehl-i hadis 

mensuplarının akaide ilişkin konularda Kitap, Sünnet ya da Âsâru’un-Nebî 

(s.a.v.), âlimlerin üzerinde ittifak ettikleri görüşler (sahabenin yolu / selefin yolu 

ve daha sonrakilerin görüşleri) ve bunları yorumlayan doğru düşünce 

(teşbih/nazar) ya da Arap dilcilerinin ortak görüşlerine müracaat ettikleri tesbiti 

yapılmıştır. Her ne kadar bu tesbit genel bir nitelik taşıyor görünse de, bilhassa 

                                                 
725 Daha ziyade sıfatlardaki tutumları sebebiyle Ashâbu’l-hadîs için kullanılan bir isimdir. Bkz.: 

Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 92.  
726 et-Taberî’nin kullanımı olması dolayısıyla tercih ettiğimiz Ehl-i nakl, genel kullanıma uygun 

olarak Ehl-i hadis ya da Ashâbu’l-hadis için Ehl-i sünnet tabirinin istihdamı hakkında bkz.: 
Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 46 – 52. 
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“Kitap, sünnet, icmâ ve doğru nazar” şeklindeki bir sıralamanın Ebû ‘Ubeyd’e 

aidiyetine dikkat çekilmiştir.727 Özellikle nazar delilinin onun tarafından 

kullanılmış olması et-Taberî’nin deliller konusunda da takip ettiği geleneğin 

kaynağını ele vermektedir. Onun Tefsîrinde âyetleri te’vîl edip tercih ederken 

Kitap, Sünnet, icma‘ ve akıl esaslarından hareket ettiği, akıl delilininse kıyas ve 

nazarı içeren bir esas olduğu belirtilmiştir.728 Bütün bunlar bizim, et-Taberî’nin 

bilgi kaynakları konusunda ehl-i hadisin önemli bir kesimiyle mutabık olduğu 

görüşümüzü kuvvetlendiren bir tesbittir.  

et-Taberî, Tabsîr’inin farklı yerlerinde bazı konulara giriş veya deliller 

getirme niteliğinde, insanın bilgi kaynaklarını oldukça nazarî bir dille aktarır. 

Yaptığı bölümleme ve örneklemeleriyle bir yerde o, fıkhın ve itikâdın şer’î delili 

veya bilgi kaynaklarının niteliğini ortaya koymaktadır. Bilginin imkânı, mütevâtir 

ve haber-i vahidin ilim gerektirip gerektirmediği gibi konulara açıklık 

getirmesinin yanı sıra, fıkıhta ictihad ve kıyasın imkânı, ictihad ya da kıyas 

yapılamayıp yalnızca nass ile sabit olabilecek bilgilerin varlığına vurgu yapması 

da dikkate değerdir.729  

Bu kitabında şer’î deliller ve bilgi kaynakları konusunda ele aldığı esaslar 

Fıkıh ilminde dayandığı delillerin bazılarıyla ortaklaşmaktadır. Yalnızca fıkıh için 

geçerli kabul ettiği bazı delillere de –ki kıyasın bazı kısımları ve geçerliliği bunun 

en esaslısıdır- yer vermektedir. Ayrıca et-Taberî, bazı konuları, bilgisine yalnızca 

nass, rivayet ve nakil yoluyla ulaşılabilecekler olarak sınıflandırdığını ifade 

etmektedir. O bu hususu Tefsirinde de beyan etmektedir.730 Ancak onun 

Tefsîrindeki bu izahının, bütünüyle re’y karşıtlığı şeklinde algılanmış olması 

kanaatimizce yanlış bir değerlendirmedir.731 et-Taberî’nin re’y karşıtlığının 

ağırlıklı olarak eleştirisini yaptığı fırkalar bağlamında ve re’yin “nazar”dan ayrı 

olarak sahip olduğu menfî anlamla ilintili732 görülebileceğini söylememiz zor 

                                                 
727 Kutlu, İslâm Düşüncesi, s. 159.  
728 Aydın, a.g.e., s. 78 – 79.  
729 et-Taberî, Tabsîr, s. 113 -122, 140 – 141, 148, 158, 164.  
730 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, I. 90 – 91. 
731 Bu kanaatimizin delilleri tezimizin “et-Taberî’nin Tefsir İlmindeki Yeri” bahsinde ele 

alınmıştır. 
732 Ehl-i hadisin re’yle ilgili görüşler için bkz.: Gürler, a.g.e., s. 196 – 210; et-Taberî’nin re’yle 

ilgili görüşleri için de bkz.: Aydın, a.g.e., s. 82 – 86.  
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değildir. Bize göre nazar, re’yden daha güçlü ve selîm aklı (fıtratu’l-akl) temsile 

daha yakın bir delil olarak ve ayrıca “sapık fırkaların görüşlerini” dışarıda tutan 

bir nitelik taşımasına nisbetle, Ehl-i hadis içinde bilhassa Hadis ilimleriyle733 

meşgul olanlar için temel bir delil hüviyetinde görünmektedir.  

et-Taberî’nin itikadî kabulü nakl merkezli olmakla beraber, gerek 

Tefsîrinde, gerek Tehzîb’inde uygulaya geldiği metod ve kullandığı deliller 

dikkatle incelendiğinde, nakli değerlendirme, tercih ve yorumlamada “nazar”ın 

önemli etkisi olduğunu tesbit etmek zor değildir. Aslında naklî delil olarak kabul 

edilen delillerin tercih ve kullanımlarının önemli bir kısmının müsbet anlamda 

re’y, daha doğru bir ifade ile “dirayet” merkezli olduğunu söylemek de 

mümkündür.734 Dolayısıyla et-Taberî’nin naklî deliller yanında “nazar” delilini de 

çok usta ve yaygın bir şekilde kullanması, “katı bir nassçılık”tan ayrı bir noktada 

durduğunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu 

değerlendirmemiz, onun gerek müfrit Hanbelîlerle yaşadığı sorunlar, gerekse 

müfrit nassçı sayabileceğimiz Zâhirîlere karşı yazdığı reddiyeler dikkate 

alındığında da doğrulanabilecek niteliktedir.735  

et-Taberî’nin inanç esasları bağlamında kullandığı delillerin, eserlerinin 

bütünü dikkate alındığında, bilhassa Tehzîb’i değerlendirildiğinde, farklılaşarak 

arttığını söylememiz mümkün görünmektedir. Onun müstakil mezhep sahibi ve 

fakîh olmasının şüphesiz bu durumla çok yakın ilgisi vardır. Nitekim hem Hadis 

hem Fıkıh ilmini şahsında cem‘ edenlerin teliflerinde, naklî delilleri 

değerlendirme ve yorumlamaları farklılık arz etmektedir.736 Dolayısıyla onun 

hemen bütün eserlerinde, bilhassa farklı ekol ya da fırkalarla girdiği tartışmalarda 

“âsâr”ın yanı sıra “nazar” yöntemini kullanmadaki ustalığı, kendisinin bir Ehl-i 

hadis değil Ehl-i re’y mensubu olduğunu düşündürtecek kadar öne çıkmaktadır. 

Ayrıca Ehl-i hadis mensuplarını Ehl-i re’yden ayıran en önemli hususiyet olarak 

                                                 
733 Hadis ilimleri, dirâyetu’l-hadis, fıkhu’l-hadis, garîbu’l-hadis, muhtelifu’l-hadis ve esbâbu 

vurûdi’l-hadis şeklinde sıralanmaktadır. Bkz.: Görmez, a.g.e., s. 94 – 125. 
734 Nakli delil olarak kabul edilen bazı delillerin aslında re’y merkezli olduğu dikkatten uzak 

değildir. Buna benzer bir tesbit ve değerlendirme için bkz.: Koç, Erken Dönem Tefsir 
Faaliyetleri, s. 158-160. 

735 Onun çeşitli tartışmalar yaşadığı, fikirlerine reddiyeler yazdığı kişi ve fırkalar içinde Zâhirî 
imamı ve Zâhiriyye de vardır. Bkz.: el-Hamevî, a.g.e., VI. 540 – 541. 

736. Görmez, a.g.e., s. 66-70  
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zikredilen “kıyas”ın kullanımı mevzuu da737 et-Taberî’nin aidiyetini tesbitte 

önemli bir kafa karışlığı sebebi gibi görünmektedir. 738 Üstelik o, bilgi teorisini 

anlatırken ictihadın alanı ve kıyasın imkânı üzerinde durmuş, kullandığı 

kavramlar farklı farklı da olsa kıyası olabildiğince yaygın bir şekilde eserlerinde 

kullanmıştır. Onun kıyasa ilişkin bütün kitapları toplayıp, üzerlerinde kırmızı 

renkle işaretlemelerde bulunduğuna ilişkin anekdot da bu konuya ilgisini tespit 

açısından değerlidir.739 Yine başta Ebû ‘Ubeyd olmak üzere Ehl-i hadisin sıfatlar 

konusunda te’vîle karşı olmalarına rağmen 740 et-Taberî’nin bazı kavramları dilsel 

bir anlama ya da bir “eser”e binaen yorumladığı görülmektedir.741 Hatta bizatihi 

Tefsirine verdiği isimden, nassların anlama ve yorumlama faaliyetinin 

“te’vîl”olduğunu kabul ettiği ortaya çıkmaktadır.742  

Kullandığı bütün bu deliller ve usûl dikkate alındığında, et-Taberî’nin 

itikadda Ehl-i hadis, furu‘a ilişkin meselelerde Ehl-i re’y mektebine daha yakın 

“eklektik” bir âlim olduğu söylenebilir. Zira o, gerek uzun yıllar fetva verdiği eş-

Şâfiî mezhebinden ayrılıp müstakil mezhep sahibi olması, gerekse fıkhını en güzel 

şekilde yansıttığı ifade edilen Tehzîb’inde ve Tefsîrinde kullandığı delillerin 

çeşitliliği ile bu eklektisizmin önemli ipuçlarını vermiş gibidir. Ancak bu konuda 

bizim ulaştığımız kanaat, et-Taberî’nin eklektik bir tutum içinde algılanmasını 

doğrulamamaktadır. Çünkü bize göre onun genel tutumu, Ehl-i re’y metoduyla 

Ehl-i hadis zemininde Ehl-i re’ye karşı bir çaba olarak ortaya çıkmaktadır.743 

Onun tıpkı eş-Şâfiî gibi, istihsânı reddediyor olması da744 bu kanaatimizi 

destekleyen diğer bir delil olarak değerlendirilebilir.  

et-Taberî’nin Ehl-i hadis sistamatiği içinde Ehl-i re’y metotlarını kullanan 

bir âlim hâline gelmesi, o dönemde Ehl-i hadisin, gerek kendi mensuplarından, 

gerek fakîhler ve kelâmcılardan aldıkları tenkidler neticesinde geçirdikleri 

                                                 
737 Görez, a.g.e., s. 63; Kutlu, a.g.e., s. 42 / 62.dn, 54. 
738 Tek tek kişilerin bir ekole aidiyetinin tesbitinin güçlüğü bir tarafa, başlı başına ekollerin tayini 

dahi önemli bir müşkil teşkil etmektedir. Konuya ilişkin bkz.: Ünal, Ebû Hanife’nin Hadis 
Anlayışı, s. 37 – 39. 

739 el-Hamevî, a.g.e., VI. 542. 
740 Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 182 - 231 Kutlu, a.g.e., 171.  
741 Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 391, 397.  
742 et-Taberî’de te’vîl ve tefsir kavramlarının kullanımı hakkında bkz.: Aydın, a.g.e., s. 63 – 88.  
743 Abdulmecîd Deyye (d-y-h), a.g.e., 78 – 86, 105 – 106. 
744 el-Hamevî, VI. 537; Abdulmecîd Deyye(d-y-h), a.g.e., s. 98.  
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değişim ve dönüşümler sonucunda ulaştıkları fikrî tekâmülle de izah edilebilir.745 

Zira söz konusu eleştiriler neticesinde Ehl-i hadis mensuplarının hem eserleri hem 

de onlarda kullandıkları delil ya da yöntemlerde büyük bir farklılaşma ve 

yakınlaşma meydana geldiği, bilhassa hadis ilimlerinin her türüne olan ilginin 

arttığı belirlenmiştir.746 

Netice itibarıyla et-Taberî, bir Ehl-i hadis olarak eserlerinde âsârı 

kullanmadaki hırsının yanı sıra, Ehl-i re’y metotlarını da ustaca kullanma 

özelliğiyle temayüz etmiş; döneminde Ehl-i hadis bağlamında gerçekleşen 

farklılaşma ve tekâmülün şahsında ve eserlerinde vücut bulmasıyla İslâm ilim 

tarihinde önemli bir kilometre taşıdır.747  

2.7.1.3. et-Taberî İnanç Esasları Bağlamında Mutevatir, Mustefîz, Âhâd 

Bütün Sahîh Âsârı Delil Olarak ve Bağlayıcı Nitelikte Görmektedir 

Bir Ehl-i nakl olarak et-Taberî’nin akaide ilişkin konuları işlerken hangi 

hadisleri nasıl kullandığı da üzerinde durulması gereken bir husustur. O, 

meseleleri açıklarken delil olabilecek âsârı -ki bunlar Hz. Peygamber’den (s.a.v.) 

nakledilen merfu‘ rivayetler olduğu gibi, sahabe, tâbiûn veya bazı âlimlerden 

nakledilen görüşleri muhtevîdir- bazen isnadıyla, çoğu zaman isnadsız bir şekilde 

kullanır. Bazen bir kitabında isnadıyla verdiğini diğer kitabında isnadsız olarak da 

zikreder. Onun, zaman zaman hadislerin yalnızca konuyla ilgili kısmını 

aktardığını ve bazen de hadise mânaen atf ile yetindiğini görüyoruz.748  

et-Taberî’nin hadisleri bu şekilde kullanması şüphesiz sebepsiz değildir. 

Öncelikle kullandığı hemen bütün hadislerin zaten bu alanda yaygın bir kullanıma 

sahip olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Üstelik o, kendinden önceki 

âlimlerin eserlerinin çoğuna vâkıf ve onlardan çokça istifade etmiş biridir. Meselâ 

                                                 
745 Görmez, a.g.e.,s.60; Gürler, a.g.e.,s.138. 
746 Koçyiğit, Münakaşalar, s. 94; Görmez, s. 60 -61; Ömer Özpınar, Hadis Edebiyatının Oluşumu, 

Ankara Okulu Yay., Ank., 2005, s. 241 – 283.  
747 Şüphesiz onun gerek itikad gerekse fıkıh sahalarında kullandığı delilleri, kabul ve istihdam 
şartlarını daha sağlıklı ve doğru tesbitte bize en çok rehberlik edecek eseri olan “Lâtifu’l-
Kavl”inin henüz bulunamamış olması çok büyük bir eksiklik olarak bu konuda yapılan bütün 
değerlendirmelerdeki isabeti etkileyecek nitelikte görünmektedir.  

748 Hadislerin bu şekilde kullanımına ilişkin konular sadedindeki açıklama ve dipnotlara 
bakılabilir. 
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gerek Tehzîb’in, gerekse Sarîh’in tahkiklerindeki bazı tahriclere dikkat 

edildiğinde et-Taberî’nin İbn Ebî Şeybe749 (ö. 235 / 849) ve Ebû Ubeyd’in akaide 

ilişkin eserlerindeki pek çok rivayeti kullandığını görmemiz mümkün 

olmaktadır.750 Ancak biz İbn Ebî Şeybe’nin, et-Taberî’nin Ebû Ubeyd gibi bir 

yazılı kaynağı olmasını muhtemel görmekle beraber aynı geleneğe sahip kişiler 

olarak âsâr kullanımında birleşmelerinin de doğal olduğunu düşünüyoruz.  

et-Taberî’nin, bir muhaddis olmasına ve hadislere derin vukûfiyetine 

rağmen, Sarîh ve Tabsîr’inde yer verdiği hadisleri, yukarıda belirttiğimiz 

niteliklerde kullanmasının bir diğer sebebi de söz konusu kitapların hadis değil 

akaid kitabı olmalarıyla izah edilebilir. Zira o, Tehzîb’nde âsârın tamamını hem de 

farklı tarîkleriyle istihdam ederken, akaide ilişkin bu eserlerinde bir özensizlik 

gösterdiğini söylemek, ya da rivayetlerin bütün hususiyetlerini bilemediğini 

düşünmek pek makul görünmemektedir. Üstelik o, kullandığı bütün hadisleri 

mutevâtir, mustefiz düzeyinde veya âdil bir âhadın rivayeti olarak ve mükellef 

için bağlayıcı bir delil niteliğinde gördüğünü, farklı meseleler sadedinde de izah 

etmektedir.751  

Ehl-i hadisin akaide ilişkin konularda kullandıkları hadislerin niteliği 

hakkında tarihen et-Taberî’ye en yakın olan âlimlerimizden el-Eş‘arî (ö. 324 h.), 

rivayetlerin sahîh, râvîlerin ise âdil ve sika olması esaslarını zikreder. Onlar sahîh 

rivayetlere ve âdil - sika râvîlerin âsârına teslimiyet gösterirler.752 Yine Ehl-i 

hadisin Allah’ın sıfatları hakkında da, konuyla ilgili gelen rivayetlerin sahîh 

olmasını yeterli gördükleri, mutevatir veya gayr-i mutevatir ayrımında 

bulunmadıkları tesbiti yapılmıştır.753 et-Taberî’nin genel olarak akaide ilişkin 

görüşlerini açıklarken kullandığı hadis çeşitleri onun bu konuda da Ehl-i hadisle 

aynı zeminde olduğunu göstermektedir. Yani et-Taberî, mutevatir, mustefîz ya da 

                                                 
749 Kitâbu’l-İmân isimli eserin de sahibi olan İbn Ebî Şeybe, aktif bir Ehl-i hadistir. Hakkında bilgi 

için bkz.: Ali Yardım, İbn Ebî Şeybe md., T.D.V. İslâm Ans., İst. 1999, XIX. 442 – 443. 
750 Tehzîb, II. 152, 159, 171, 174,183. Yine pek çok rivayet gerek hadis gerekse akaide ilişkin 

kaynaklarda ortak olarak yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için Tehzîb’in itikada ilişkin kısımlarına 
bakılabilir.  

751 et-Taberî, Tabsîr, s. 164, 185, 163 – 164, 141. 
752 el-Eş‘ârî, a.g.e., s. 294. 
753 Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 169 – 173. 



 209

âhâd olsun, sahîh gördüğü bütün âsârı itikad alanında delil görmekte ve itikaden 

bağlayıcı kabul etmektedir. 

et-Taberî’nin akaid sahasında kullandığı hadislerin değeri meselesi ise 

önemli bir meseledir. et-Taberî’nin delil olarak yer verdiği âsârın değerlendirmesi 

sadedinde kısaca değineceğimiz bazı hususlar, söz konusu rivayetlerin sıhhat 

derecesi hakkında az da olsa bir fikir verebilecektir.  

Kullanılan âsârın önemli bir kısmının isnadsız verilmesi –ki yukarda 

değindiğimiz bazı hususlar çerçevesinde bu durum mazur görülebilir olsa da- 

Hadis ilmi ve hadislerin değeri açısından bir eksikliktir.754  

Ayrıca kullanılan âsârın hiçbir isnad ve metin tenkidine tâbi tutulmadan, 

yalnızca selefin kabulü doğrultusunda bir ön kabulle değer bulmaları inanç 

esaslarını belirleme gibi bir sahada önemli bir handikaptır. Zira inanç esasları 

olduğu düşüncesiyle, yer yer tekfirlerle sürdürülen tartışmalarda delil niteliğinde 

öne sürülen rivayetlerin önemli bir kısmı ya isnad ya da metin açısından ciddi 

tenkidlerle karşılanmıştır. 

et-Taberî, kulların fiilleri ve kader hakkında biri Rasûlullâh’a (s.a.v.) 

isnaden merfu‘, diğeri İbn Ömer’in sözü olarak mevkûf iki rivayet aktarır. Merfu‘ 

bir rivayet; “Ebû Ca’fer - Ziyâd b. Abdullah el-Hısânî (?)755 ve Ubeydullah b. 

Muhammed el-Ferayânî - Abdullah b. Meymûn - Cafer b. Muhammed – babası - 

Câbir b. Abdillâh - Rasûlullâh (s.a.v.): Bir kişi, hayırlısı ve şerlisiyle kaderin 

Allah’tan olduğuna, başına gelecek olan bir şeyi asla önleyemeceğini ve 

gelmeyecek olana da ulaşamayacağını bilmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz.” 

şeklindedir. et-Tirmizî’nin (ö. 279 h.) Sunen’inde de yer alan hadisin,756 et-

                                                 
754 Genel olarak Akaid ve Kelâm edebiyatında yer alan hadislerin isnadsız kullanımı ve bunun bir 

gevşek tutum olduğuna ilişkin tesbit ve değerlendirme için bakınız: M. Hayri Kırbaşoğlu, İslâm 
Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 348 – 351. 

755 Muhakkik, et-Taberî’nin bu isimde bir şeyhinin olmadığından hareketle ve Tefsir’inde Ahmed 
Şâkir’in yaptığı tesbiti de dikkate alarak söz konusu ismin Ziyâd b. Yahya olabileceğine dikkat 
çekmektedir. Bkz.: Bedr b. Yusuf, Sarîh (et-Taberî) içinde s. 21, dn. 41. Biz de et-Taberî’nin 
daha sonra kullandığı künyeden hareketle et-Tirmizî’nin de kullandığı rivayetteki şeyhin isim ve 
künyesindeki benzerliği dikkate alarak yapılan tashihin doğru olduğu kanaatini taşıyoruz. Bkz.: 
et-Tirmizî, es-Sunen, Çağrı Yay., İst. 1992, IV. 451, (Kitâbu’l-Kader, 10. bab, hadis no 2144). 

756 Bu rivayet, kader hakkındaki bütün rivayetleri derlemeye çalıştığını söyleyen çağdaş bir 
araştırmacımızın yaptığı tasnif ve sıralamada yer almamaktadır. Ancak metnin yalnızca ilk 
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Taberî’nin ikinci şeyhi ‘Ubeydullah dışında, isnadı aynıdır. et-Tirmizî hadisi, “bu 

garîb hadîstir; onu yalnızca Abdullah b. Meymûn’un hadisi olarak biliyoruz. 

Abdullah b. Meymûn da munkeru’l-hadîstir”diyerek değerlendirmiştir. Abdullah, 

İbn Hacer tarafından da “munkeru’l-hadîs ve metrûk” denilerek cerh edilmiştir.757  

İbn Ömer’in mevkûf rivayeti ise, “Kaderiyye, bu ümmetin mecûsîleridir. 

Hasta olduklarında ziyaretlerine gitmeyin, öldüklerinde cenazelerine katılmayın!” 

şeklinde isnadlı olarak verilmiş bir rivayettir.758 Ancak bu mevkûf rivayet Ebû 

Dâvûd759 ve başka bazı hadis kaynaklarında merfu‘ olarak da yer almakla beraber, 

metin olarak ciddi tenkitler almıştır. Öncelikle söylemek gerekirse, bir haberin 

hem merfu‘ hem mevkûf şekilde rivayeti başlı başına bir zaaftır. Zira, sahabî sözü 

olarak nakledilen haberlerin Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ref’i ciddi bir sorundur.760 

Bize göre bu haber hem ref problemi hem de haber-i vâhid olması itibarıyla 

itikadî yönden delil olma vasfını taşımamaktadır. Üstelik Kaderiyye isimli 

fırkanın ortaya çıkış ve gelişme zamanı dikkate alındığında761 rivayetin, söz 

konusu fırkaların karşıtları tarafından uydurulma ihtimali hiç de uzak değildir. 

Zaten rivayet, hem isnad hem metin açısından klasik ve çağdaş pek çok eserde 

eleştiriye maruz kalmış, isabetli bir şekilde uydurma olduğu tesbiti yapılmıştır.762 

Konu sadedinde Tehzîb’de yer alan hadislerin dipnotları da bu konuda yeterince 

fikir verebilir durumdadır.763  

et-Taberî’nin ashabın fazileti, fazilet sırası ve Hilâfet meselelerinin izahında 

delil olarak kullandığı âsârın hepsi merfu‘ ve isnadlı olarak zikredilmiştir. 

                                                                                                                                      
bölümüne benzer bir muhtevaya sahip bir rivayet iki farklı isnadıyla zikredilmiştir. Bkz.: H. 
Musa Bağcı, İnsanın Kaderi, Ankara Okulu Yay., Ank. 2009, s. 209.  

757 et-Tirmizî, es-Sunen, IV. 451; İbn Hacer el-Askalânî, et-Takrîbu’t-Tehzîb, thk. Ebu’l-Eşbal 
Sağîr Ahmed Şagîf el-Bakistânî, Dâru’l-Âsime, Suudi Arabistan h. 1423, 2. baskı, s. 551. 

758 et-Taberî, Sarîh, s. 21 – 22. Aynı sayfalarda ye alan 43. dipnotla, bir önceki rivayette olduğu 
gibi, et-Taberî’nin bu rivayette yer alan şeyhinin ismi hakkında da bir tashih değerlendirmesi 
yapılmıştır.  

759 Ebû Dâvûd, es-Sunen, Çağrı Yay., İst. 1992, V. 66 – 67, (Kitâbu’s-Sunne, 16.bab, hadis no: 
4691).  

760 Bu bağlamda yapılmış bir çalışma, kapsamlı ve dikkate değer bir araştırma olarak, konunun 
önemine dikkat çekmektedir. Bkz.: Yusuf Suiçmez, Hadislerde Ref Meselesi, Basılmamış 
Doktora tezi, Ank. Ü. S. B. E., Ankara 2005. 

761 Kaderiye hakkında bkz.: İlyas Üzüm, Kaderiye md., DİA., İst. 2001, XXI. 64 – 65. 
762Kader, kader anlayışları ve kaderle ilgili hadislerin değerlendirmesi sadedinde yapılmış 

çalışmada, rivayetin hem farklı kaynaklarda yer alış biçimleri, hem benzeri versiyonları, hem de 
değerlendirmesi için bkz.: Bağcı, a.g.e., 137 – 140, 277 – 278.  

763 et-Taberî, Tehzîb, II. 178 – 201; Musnedu İbn Abbâs II. 653 – 690. 
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Rivayetler muhakkik tarafından isnad bağlamında değerlendirmeye tâbi tutulmuş, 

isnadlardaki bazı râvîler sebebiyle zayıf olarak nitelendirilmiştir. Ancak aynı 

konuda Buharî ve Muslim’de isnadı sahîh rivayetlerin varlığına da dikkat 

çekilmiştir.764 Biz konuyu daha fazla uzatmamak için, Mehmed S. Hatiboğlu’nun 

bu konularla ilgili rivayetleri değerlendirdiği araştırmasına atıfla, söz konusu 

rivayetlerin metin tenkidi bakımından oldukça önemli bir eleştirisinin yapılmış 

olduğunu ifade ile yetiniyoruz.765 

et-Taberî, büyük günah işleyen mü’minin durumuna ilişkin açıklamalarının 

sonunda, kişiyi iman dairesi içinde tutmayı sağlayıcı bir kurtarıcı olarak şefaat 

hadisini zikreder. Söz konusu rivayet belki de bu konuda et-Taberî’nin dolayısıyla 

ehl-i hadisin Hâricîlerden ayrı bir yerde durduğunu isbatta işe yarar önemli bir 

dayanaktır. Zira et-Taberî bilhassa Tehzîb’inde konuyu değerlendirirken önemli 

ölçüde Hâricîlerle yakınlaşmaktadır.766 Ancak Tabsîr’inde bu rivayet isnadsız 

olarak ve rivayetin bir bölümü zikredilmek suretiyle yer almaktadır.767 Dolayısıyla 

onun kullandığı rivayetin isnad değerlendirmesine giremesek de şefaat 

hadislerinin isnad ve metin değerlendirmelerine ilişkin yapılmış bir çalışmaya 

dayalı olarak gerek isnad gerek metin açısından sorunlu kabul edildikleri, şefaat 

inancının Kur’ânî öğretinin dışında bir kabul olduğu tesbitleri yapılmıştır.768  

Netice olarak et-Taberî inanç esasları bağlamında mutevatir, mustefîz, âhâd 

bütün sahîh âsârı delil olarak ve bağlayıcı nitelikte görmektedir. Ancak bu 

türlerden birine girdiği, sahîh ve bağlayıcı kabul ettiği bazı rivayetlerin uydurma 

olup hiç de sahîh olmadığı, en azından çok ciddi tenkitlerle karşılandığını bir-iki 

mesele çerçevesinde yapmaya çalıştığımız isnad ve metin değerlendirmesine 

dayalı olarak söyleyebiliriz. Ne yazık ki bu durum bize, onun zaman zaman, akaid 

sahasında zayıf hatta uydurma rivayetlerle de ihticâc ettiğini söyleme imkânını 

                                                 
764 Bkz.: Bedr b. Yusuf, Sarîh (et-Taberî) içinde s. 23 - 24, dn. 41 – 44. 
765 Mehmed Hatiboğlu, Siyasî - İctimâî Hâdiselerle Hadis Münasebetleri, Ank. Ü. İlâhiyat Fak., 

Basılmamış Doçentlik Tezi, Ank. (t.y.); Ayrıca Hilâfet’in süresiyle ilgili hadisler için bkz.: 
Hatiboğlu, a.g.e., s. 42 – 43. 

766 M. Hayri Kırbaşoğlu, İbn Abbâs Musnedi’nde yer alan büyük günah hadisinin fıkıh kısmında 
et-Taberî’nin yapmış olduğu bazı değerlendirmelere “Taberî’de Hâricî etkisi” notunu düşerek bu 
yakınlığa dikkat çekmiştir. Ayrıca bazı farklılıklarla beraber Ehl-i hadisin iman nazariyesi, genel 
olarak Hâricî iman nazariyesinin bir devamı gibi telakki edilmiştir. Bkz.: Kutlu, a.g.e., s. 155.  

767 et-Taberî, Tabsîr, s. 186. 
768 Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 358 – 360.  
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vermektedir.769 Bu tesbitle beraber onun bir muhaddis olarak, hem de rivayetlerin 

farklı tarîklerini, illetlerini, garîbini bilen, fıkhu’l-hadîs ve muhtelifu’l-hadis gibi 

hadis ilimlerine vâkıf bir muhaddis olarak böyle bir yanlışa düşmesini anlamakta 

zorluk çekmekteyiz. Bunun bizce çok önemli ve aynı zamanda çok basit bir 

açıklaması yapılabilir. Bize göre söz konusu hadislerin kabulü ve delil olarak 

görülmesi, ne yazık ki yalnızca et-Taberî’ye has olmayıp o, bu konuda bir 

mübtedi de değildir. Bu durum belirli bir görüş ya da fırkanın taraftarına özgü de 

değildir. Her fırka ve görüş taraftarının hemen bütün eserlerinde kullandığı farklı 

rivayetler, bir tercih ameliyesinin neticesidir. Bu tercih, nerdeyse delillerin 

toplanması ve istihdamında birincil etkendir. Kabul edilen dinî, itikadî, amelî ve 

siyasî görüşler delil kullanım ve tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir; bu 

durum bir insanî nitelik olarak kaçınılmaz görünmektedir. Ancak düşülen 

yanlışlar, tercihler ve deliller sadedinde kaldığı sürece anlayışla karşılanabilir 

olmakla beraber, söz konusu olan Hz. Peygamber’e (s.a.v.) söylemediğini isnad 

etmek, bundan hareketle bir dinî algı ve anlayış üretmek olunca işin çehresi 

değişmektedir. Üstelik akaide ilişkin, yani inanç esasları bağlamında sayılması 

bizce uygun olmayan bazı konuların770 bu çerçevede değerlendirilip, aslı esası 

olmayan veya olsa da ne ifade ettiği ve bağlayıcılık derecesi yoruma açık olan 

rivayetlerle İslâm ümmetini tekfir etmenin hiç doğru olmadığı kanaatindeyiz.  

2.7.1.4. et-Taberî’nin uslûbuna cedel dili hâkimdir 

et-Taberî’nin hocaları ve yazılı kaynakları dikkate alındığında onun ehl-i 

hadis geleneği üslubunu geliştirerek sürdürdüğünü söyleyebiliriz. eş-Şâfi‘î’nin 

soru - cevap üslubu, Ebû ‘Ubeyd’in anlatımındaki benzeri durum, onda daha bir 

zirve yapmış görünmektedir. Her ne kadar bu anlatım daha çok tartışma diline ve 

dolayısıyla ehl-i cedelin tarzına yatkın gibi görünse de muhalif görüş taraftarlarına 

                                                 
769 et-Taberî’nin “Allah’ın İtyânı/gelişi” konusunda Tefsirinde kullandığı bir hadis, isnad açısından 

değerlendirilerek onun, Allah ile ilgili bir meselede zayıf rivayetleri delil olarak kullanmaktan 
çekinmediği eleştirisi yapılmıştır. Bkz.: Kırbaşoğlu, Allah’ın Sıfatları Problemi, s. 436. 

770 Meselâ Kader, Hilâfet / İmâmet gibi meseleler büyük itikadî ayrışmaların kaynağı olmakla 
beraber, her ikisinin de ciddi siyasal zeminleri olduğu gözden ırak tutulamaz. Nitekim çağdaş bir 
araştırmada kader meselesi siyasal bir sorun olarak temellendirilirken, İmâmet mevzuu da, 
bütünüyle Şia’nın konuyu itikâdî bağlamda kabulüne paralel olarak Ehl-i Sünnet tarafından 
itikad esası gibi görülmesinin önemli sebebi olduğu tesbit ve değerlendirmesi oldukça 
manidardır. Bkz.: Mehmet Evkuran, Sünnî Paradigmayı Anlamak, Ankara Okulu Yay., Ank. 
2005, s. 115 – 116, 217.  
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karşı kendi fikirlerini savunma, üstün kılma gayretinin tabii bir neticesi olarak söz 

konusu müelliflerin eserlerine yer etmiş görünmektedir. Bu üslubun et-Taberî’den 

sonra yaşamış bulunan ve yine bir ehl-i hadis olan el-Halîmî’de de (ö. 403 / 1012) 

belirgin bir şekilde temsil edildiği tesbiti yapılmıştır.771 Gerek itikâdî kabul, 

gerekse metod sadedinde ehl-i hadis âlimlerini birebir karşılaştırmaya dayalı bir 

değerlendirmeye tâbi tutmamış olsak da, bu bölüm için yaptığımız araştırma 

neticesinde bu geleneğin önemli bir hattını belirlemek mümkün gibi 

görünmektedir. Dolayısıyla ehl-i hadisin fikir / itikad ve üslubunun gelişen bir eş-

Şâfiî,- Ebû Ubeyd – İbn Kuteybe - et-Taberî - el-Halîmî hattında sürdüğünü 

söylememiz çok yanlış olmayacaktır.772  

2.7.2. et-Taberî’ye Yapılan İthamlar  
2.7.2.1. et-Taberî’nin Râfizî oluşu ya da Şiîliği  

et-Taberî’den bahseden hemen bütün eserlerde, araştırmalarda yer alan ve 

bir şekilde tartışma konusu olup ona yöneltildiği belirtilen en önemli itham Râfizî 

olup onlar lehine hadis uydurduğu ya da Şiî olduğudur. Râfizî olduğu ithamı 

bilhassa Hanbelîler tarafından çok kullanılmış, ithamlardaki aşırılık şiddet 

üretecek düzeyde kendini göstermiştir. Ancak onun Râfizî değilse de Şiî ya da 

Şiîliğe meyilli olduğuna ilişkin bazı sözler de sarf edilmiştir. Bununla birlikte 

günümüzde gerek basımı gerçekleştirilen eserlerinin girişinde, gerekse yaşamı ve 

eserleri hakkındaki çalışmaların hemen hepsinde bu konudaki ithamlar, sebepleri 

ve bunların yanlışlığına dair görüşler yer almaktadır. Dolayısıyla biz bütün bu 

çalışmalardan istifade ile kısa bir değerlendirme yapıp konuya yaklaşımımızı 

ortaya koymaya çalışacağız.773  

et-Taberî hakkında yapılan bu ithamlara ilişkin delil olarak öne sürülen 

hususlar şu şekilde sıralanabilir:  

1. O, Gadîr Humm hadisini sahîh görmektedir. 

                                                 
771 Kutlu, a.g.e., s. 172. 
772 M. Hayri Kırbaşoğlu, İslâmî İlimlerde Şâfiî’nin Rolü, İslâmiyat, c. II., sayı 1, s. 20; Kutlu, 

a.g.e., 170, 172; Özpınar, a.g.e., s. 282. 
773 Bütün bu konular ve değerlendirmeleri için et-Taberî’nin hayatı ve eserleri hakkında 

kullandığımız kaynaklara bakılabilir. İthamlar ve değerlendirmeleri için de ayrıca bakınız: 
Aydın, a.g.e., s. 12 – 13.  
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2. Hadis-i tayr774 olarak bilinen rivayeti sahîh görerek, Hz. Ali’nin faziletine 

dair bir risale yazmıştır. 

3. Mâide sûresi 6. âyetin tefsirinde ayakların yıkanmasını değil meshini 

öngörmüştür. 

Bu üç esasa ilâveten onun eserlerinde Hz. Ali ve soyundan gelenler için 

“aleyhi’s-selâm” ifadesini kullanmış olmasının da bu ithamların bir sebebi 

olabileceğine dikkat çekilmiştir.775 

Öncelikle belirtmek gerekir ki Şiîliğin en önemli hususiyeti olan “imamet” 

veya fazilette Hz. Ali’nin tafdiliyle ilgili et-Taberî’ye yöneltilmiş farklı bir itham 

söz konusu değildir.  

et-Taberî’nin Gadîr Humm hadisi ile ilgili müstakil bir eser telif ettiği 

bilinmektedir. Biz onun bu eserini, tezimizin et-Taberî’nin Hadis alanındaki 

eserleri bölümünde değerlendirdiğimiz için burada Hz. Ali’nin imameti 

konusunda et-Taberî’nin anlayışını ortaya koymakla sınırlı kalacağız. Bu 

bağlamda et- Taberî’nin, ilgili hadisi, Hz. Ali’nin imameti hakkında bir delil 

olarak görmekten çok, onun ve âlinin fazileti sadedinde, Hz. Ali’ye düşmanlık 

edenlere karşı bir savunma zemini olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca onun, 

Gadîr Humm hadisine ilişkin eser yazmasının Şiîliğinden değil hadisçiliğinden 

kaynaklandığı görüşü de dikkate değerdir.776 Zira kendisinin imamet konusunda 

ilk dört halifenin sırasına bir itirazı olmadığı gibi, bundan farklı bir görüşü 

kendisine isnad edenleri de şiddetli bir şekilde reddetmiş; ayrıca kendisine onların 

hilâfetlerini meşru görmeyenlerin katline hükmedecek kadar şiddetli görüşler de 

isnad edilmiştir.777  

Bilhassa Râfizîlere karşı Hz. Ebû Bekr ve Ömer’in faziletlerine dair eser de 

telif etmiş olan et-Taberî’nin Râfizî olduğu iddiası Muhammed b. Dâvud ez-

                                                 
774 Söz konusu rivayet, “Nebî’nin (s.a.v.)  sofrasında bir kuş (tayr) vardı. O dedi ki: Allah’ım, en 
sevgili kulunu gönder de onu benimle birlikte yesin. Sonra Ali çıka geldi ve birlikte yediler” 
şeklindedir.   
775 Cerrahoğlu, a.g.e., II. 140 
776 İbn Kesîr, el-Bidâye, V. 208.  
777 ez-Zehebî, Siyeru A‘lâm, III. 3368.  
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Zâhiri’ye atfedilmekte olup, Hanbelîlerin de bunu fırsat bilip ona eziyet ettikleri 

rivayet edilmektedir. et-Taberî’nin Dâvud b. Ali’nin (ö. 270 / 884)778 derslerine 

devam ettiği, kitaplarından çoğunu istinsah ettiği, onunla münazaralar yaptığı, 

ilmen ona üstün geldiği, hatta “er-Redd ‘alâ zi’l-Esfâr” isimli eserini onun 

görüşlerine reddiye olarak kaleme aldığı ifade edilerek, Dâvud b. Ali’nin oğlu 

Muhammed’in babasına karşı bu tutumu hazmedemediği için et-Taberî’ye 

“Râfizî” ithamında bulunduğu da kaynaklarda yer alan hususlardır. Yine 

Muhammed’in, et-Taberî’nin babasına yaptığı gibi, bu ithamla beraber bir reddiye 

ile onun fikirlerini çürütmeye çalıştığı da belirtilmiştir. 779  

et-Taberî’nin Râfizîler lehine hadis uydurduğu iddiası ise kaynaklarda yer 

alan izahlarla reddedilmiştir. Zira Râfizî olan bir başka Taberî vardır; bu 

karışıklığa isim ve künyedeki benzerlik yol açmıştır. Dolayısıyla et-Taberî, sika 

ve saduk İslâm büyüklerinden biridir.780 Ayrıca onun Râfizîler lehine hadis 

uydurması bir kenara o, onları Hâricîlerin yanı sıra, rivayet ve şehadetleri kabul 

edilmeyecek gruplardan saymaktadır.781  

et-Taberî Hz. Ali’nin faziletine dair müstakil eserler vermekle beraber 

Tehzîb’de de fedâile ilişkin rivayetlere yer vermiştir. Ancak onun yalnızca Hz. 

Ali’nin değil diğer bazı sahabenin faziletine ilişkin eserler kaleme aldığı ve 

Tehzîb’inde de farklı sahabiler hakkında rivayetlere yer vermiş olduğu dikkate 

alındığında, bu konudaki hassasiyetin konunun bizatihi siyasîleşmiş ve dolayısıyla 

fırkalaşmaların bir sebebi olmuş olmasından kaynakladığı anlaşılmaktadır.  

Mâide sûresi 6. âyet sadedinde ise et-Taberî hakkında ciddi bir kafa 

karışıklığının mevcut olduğunu, her müellif ya da araştırmacının kendince et-

Taberî’yi yermek ya da temize çıkarıp Şiî değil ehl-i sünnet olduğunu isbat 

maksadıyla ele aldığını söylemek hiç abartı olmayacaktır.782 Abdestte ayağın 

meshini kabul ettiği belirtilerek Şiîliği temellendirilmeye çalışılırken783 onun, 

                                                 
778 Nureddîn Itr, Dâvud ez-Zâhirî md., DİA., İst. 1994, IX.49 – 50. 
779 el-Hamevî, a.g.e., VI. 540 – 542.  
780 İbn Hacer, el-Mîzân, V. 100 – 101; Huseyn ez-Zehebî, a.g.e, II. 203.  
781 el-Hamevî, a.g.e., VI. 544. 
782 Talha Hakan Alp, Meâllerde Referans Sorunu ve Şaz Kıraatler, Rıhle dergisi, Milsan Matb., İst. 

2009, yıl 1. sayı 4, s. 38.  
783 Alp, a.g.m., s. 38. 
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bilinen anlamda meshi değil, ayağın hem yıkanıp hem de el ile iyice 

ovuşturulması gerektiğini belirttiği ileri sürülerek bu konuda Sünnîlerden dahi 

daha sıkı bir tutumda olduğu da söylenmiştir.784 Konuya ilişkin birçok görüşü dile 

getiren İbn Kesîr, et-Taberî’nin “mesh” tabiri ile “abdest alırken diğer uzuvların 

değil, sadece ayakların ovalanmasının lüzumunu” kastettiğini belirttiği görüşü 

oldukça taraftar bulmuştur.785  

Biz onun bu konuda, sahîh kabul ettiği her iki kıraatten birini Arap dili 

kurallarına daha uygun olduğu düşüncesiyle tercih etmiş olmaktan öte bir farklı 

yaklaşım içinde olmadığını düşünüyoruz. O, bu tercihini açıkça yaparken 

ayakların meshinin, teyemmümde olduğu gibi temiz toprakla gerçekleştirilen 

mesh değil, ayağın bütününün su ile yani ıslak elle mesh edilmesi olduğuna dikkat 

çekmektedir. Yoksa bazılarının İbn Kesîr’den mülhem olarak “ayağı suyun altında 

(!) yıkayıp ayrıca el ile iyice ovuşturulması gerektiği” gibi bir aşırılığı ifade ettiği 

kanaatinde değiliz.  

et-Taberî’nin Hz. Ali ve soyundan gelenler için “aleyhi’s-selâm” ifadesini 

kullanmış olmasının Şiîliğine zemin oluşturmuş olabileceği yaklaşımının, tıpkı 

Hz. Ali’nin faziletine ilişkin rivayetlere Tehzîb’inde yer verdiğinin görülmesi 

üzerine “acaba Şiî mi” gibi bir soruyu hatıra getiren bir hassasiyete benzediğini 

düşünmekle birlikte786 doğru bulmuyoruz. Zira konu, daha önce de ifade ettiğimiz 

gibi bizatihi siyasallaşmış; İslâm ümmetinin ne yazık ki çok önemli bir politik 

ayrışmasının özünü teşkil etmiş bir nitelik kazandığı için, etrafında büyük bir 

hassasiyet gelişmiştir. Bu sebeple, çok tabiî ve insanî bir yaklaşım olan Hz. Ali ve 

âline sevgi duyma, uğramış oldukları politik linç ve mezalim karşısında vicdan ve 

insaf sahibi herkesin gösterebileceği merhamet ve muhabbetin gösterilmesi 

tavrını, yine bir başka tarafgirlikle itham vesilesi hâline dönüştürülmesi oldukça 

                                                 
784 Abdülmecid Okçu, Taberî Tefsirinde Abdest Ayetinin Yorumu ve Taberî’nin Konuyla İlgili 

Görüşleri Üzerine Bazı Mülahazalar, Atatürk Ü.İ.F. Dergisi, Erzurum 2003, sayı 19, s. 245–248. 
785 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm Kahraman Yay, İst. 1984-1985, III. 49 – 55. et-Taberî’nin 

meshden ne anladığı, kıraatleri nasıl telif ettiği ve İbn Kesîr’in onu nasıl anladığına ilişkin bir 
değerlendirme için bkz.: Talha Hakan Alp, a.g.m. yıl 1. sayı 4, s. 32 – 40. 

786 Şüphesiz pek çok âlimimiz Hz. Ali ve soyundan gelenlere karşı tutumu sebebiyle Şiîlikle itham 
edilmiştir. Tek başına Hz. Ali’yi Hz. Osman’dan daha fazla sevmek dahi “Şiî” addedilmek için 
yeterlidir. Nitekim İbrahim en- Nehâ‘î (ö 95 / 713) sırf bu özelliğinden ötürü İbn Kuteybe 
tarafından Şiîler arasında zikredilmiştir. Bkz.: Kutlu, a.g.e., s. 46. 
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düşündürücü görünmektedir. Üstelik bu ithamlar neredeyse hak ve adalet hissiyle, 

zalime karşı mazlumdan yana olma tutumunu gösteren hemen her âlimimize 

yöneltilmiş, hatta çok basit insanî ya da fikrî ayrılık sonucu rakibi alt etmenin kirli 

bir aracı hâline bile dönüştürülebilmiştir. Öyle ki, bu tür ithamlarla karşılaşan bazı 

âlimlerimiz kendilerini beraat ettirebilmek için risaleler kaleme almışlardır.  

et-Taberî, memleketine yerleşmek düşüncesiyle gittiğinde Râfizîlerin aşırı 

tutum ve hâllerini görüp onları eleştirmiş, eleştirileri sebebiyle uğrayabileceği 

kötü muameleden korunmak için Bağdat’a dönmüş ve onlara bir reddiye 

yazmıştır. Yine Hz. Ebû Bekir ve Ömer’in faziletine ilişkin risaleleri de onlara 

yönelik kötü zan ve kabulleri reddetmek için kaleme aldığı gibi Hz. Ali’yi övüp 

faziletine yer veren risaleyi de yine ona karşı sövgülerde bulunanlara karşı kaleme 

almıştır. Onun Hz. Ali sevgisinde aşırı gidip “Rabb” olduğunu ifade edenleri 

bizzat Hz. Ali’nin önce öldürtüp sonra yaktırdığına dair rivayete Tabsîr’inde 

“imamet” konusunda yer vermiş olması, Tehzîb’inde “sevgide ve nefrette mutedil 

olma” hakkındaki bölüm de dikkate alındığında oldukça anlamlıdır. Zira bütün 

bunlar bize onun, ashab sevgisinde mutedil olduğu ve her türlü hizipleşmeden 

kaynaklanan aşırılıklara karşı mesafeli durduğunu gösterdiği gibi, haksızlıklar 

karşısında suskunluğa sığınmak yerine tavır aldığını ifade eder. 

et-Taberî hakkında olumlu yaklaşım sahiplerinin anlatımlarında bile bir 

şekilde yer bulan “az da olsa Şiîliği ve zararsız bir müvâlatı olduğu” iddiasının787 

hiçbir temeli yok mudur denilecek olursa, yukarda yaptığımız açıklamalarla 

beraber değerlendirilmek üzere diyebiliriz ki, bu sözler bütünüyle anlamsız 

değildir. Zira geleneğimizde Hz. Ali’yi Hz. Ebûbekir ve Ömer’in Halifeliklerini 

kabul etmekle beraber, daha fazla sevmek ya da fazilette üstün görmek bile tek 

başına Şiî olmak için yeterli bir kıstasken, yukarda sıraladığımız tutumları dikkate 

alındığında et-Taberî’nin Şiî olduğunu söylemek hayli hayli mümkündür. Üstelik 

aleyhinde olmayıp Halifeliğini onaylasa da Hz. Osman’ın faziletine dair bir eser 

yazmaması akla gelebilecek bir başka menfi nokta olarak görülebilir. Ancak bize 

göre, bunlar indî değerlendirmelerdir, çünkü eğer istenirse şüphe ile yaklaşıp 

herkes için bir şey olduğu hakkında delil bulmak zor değildir.  

                                                 
787 İbn Hacer, Mîzân, V. 100 – 101. 
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2.7.2.2. Hanbelîlerin et-Taberî’ye yönelik itham ve saldırıları  

Şüphesiz et-Taberî’nin yaşadığı dönemde Hanbelîler, Bağdat’ta hem nüfus, 

hem de fikrî olarak etkin konumdaydılar. Mihne788 olarak tarihte yer etmiş olan 

Halku’l-Kur’ân meselesi etrafında gelişen olaylar karşısında Ahmed b. Hanbel’in 

gösterdiği direnç, bir sünnet müdafaası algısıyla karşılanarak taraftar bulmuş ve 

her geçen gün bu taraftar kitlesi artarak etkinliğini hissettirmiştir. Bağdat’a 

yerleşmesini müteakip mescidlerdeki ders halkalarının birine katılan et-Taberî’ye 

Hanbelîlerce yöneltilen sorulara onun verdiği cevaplar, nizanın fitilini ateşlemiş 

gibi görünmektedir. 

et-Taberî, Ahmed b. Hanbel hakkında sorulan soruya onun fakîh kabul 

edilmesini sağlayacak özgün bir görüşü olmadığı ve onun (görüşlerine sahip) 

güvenilir bir ashabını da bilmediğini söyleyerek cevap verir. “Hz. Peygamber’in 

arşa oturması” (Cülûs hadisi) ile ilgili hadis hakkında ne düşündüğünü de soran 

Hanbelîlere, bu durumun “imkânsız” olduğunu söyleyerek şu şiirle cevap verir: 

“Subhâne men leyse lehû enîs, Ve lâ lehû fî arşihî celîs / Arkadaşı olmayan ve 

arşında da (yanında) oturanı bulunmayanı tesbih ve tenzîh ederiz.” Bu 

cevaplardan hiç hoşlanmayan Hanbelîler, daha sonra bazı âlimlerin dediği gibi, 

ona zulmetmişlerdir. Nakledildiğine göre et-Taberî söz konusu beyti evinin 

kapısına da yazmış ancak ortaya çıkan şiddet olayları sebebiyle bu yazı silinerek 

yerine farklı bir şiir yazılmıştır.789  

Biz, daha önce değindiğimiz gibi, “Makâm-ı Mahmûd” ile ilgili bu 

tartışmaların müfrît ve câhil Hanbelîlerin içine düşmüş oldukları teşbih inancına 

karşı et-Taberî’nin göstermiş olduğu tepki ile izah edilebileceğini düşünüyoruz. 

Zira et-Taberî’nin Allah’ın sıfatları tartışmalarında “teşbihten uzak” anlayışını 

ifade eden sözü gayet açık olup o, yukarıdaki beyti kullanarak kendisiyle farklı 

                                                 
788 Hayrettin Yücesoy, Mihne md., DİA , İst. 2005, XXX. 26 – 28. 
789 el-Hamevî, a.g.e., s. 515, 526 – 527. 
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düşünenler arasına bir mesafe koymuş olmaktadır. Bu konuda “Haşviyye”den790 

oldukları görülen müfrît Hanbelîlerin onunla ihtilâfa düşmesi de doğal görünüyor. 

et-Taberî’nin Hanbelîlerle arasındaki sorunu, ömrünün son yıllarında 

Mutezilenin bazı görüşlerine imtiyaz tanıması ile açıklamaya çalışan iddiaya ise 

söz konusu kaynak791 dışında bir başka yerde rastlamadık. Eserde her hangi bir 

delil de dile getirilmediği için bir değerlendirme yapmaktan geri durduk.792  

                                                 
790 Haşviyye, dinî konularda akıl yürütmeyi reddeden, nassların zahirine bağlı kalmak suretiyle 

teşbih ve tecsîme kadar varan telâkkileri benimseyenlere verilen addır. Geniş bilgi için bkz.: 
Metin Yurdagür, Haşviyye md., İslâm Ans., T.D.V. Yay., İst. 1997, XVI. 426 – 427.  

791 Watt, a.g.e., s. 370. 
792 Brockhelmann, et-Taberî’nin eserleri arasında Hanbelîlere reddiye olarak yazdığı “er-Redd 

‘alâ’l-Harkûsiyye” isimli eseri zikretmiş olsa da bu eserin ona aidiyeti kabul görmediği için 
değerlendirmeye almadık. Bkz.: Brockhelmann: a.g.e., II. 52. 
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Ebû Cafer et-Taberî, Hicrî 224 (m.838) yılında Taberistan’ın Âmul şehrinde 

dünyaya gelmiş, hayatını ilim tahsil etmek, tedvin ve tasnif çalışmaları yapmakla 

geçirmiştir. Ömrünün son yıllarını Bağdat’taki evinde münzevi bir şekilde geçiren 

et-Taberî, Hicrî 26 Şevval 310 tarihinde (m.16 Şubat 923) vefat etmiş; uzun ve 

ilimle bereketlenmiş bir hayatın sonunda, ertesi sabah, evinin bahçesine 

defnedilmiştir.  

et-Taberî, seçkin hocalardan ders alması sağlanarak ilim tahsiline Âmul’da 

başlamış; daha sonra hadis tahsilini Rey ve çevresinde sürdürmüştür. 

et-Taberî, Rey’e seyahatinin ardından, artık neredeyse ömrünün yarısını bir 

beldeden başka bir beldeye seyahatle geçirmiştir. Bağdat, Basra, Kûfe, Vâsıt, 

Mısır, Şam gibi o dönem İslâm medeniyetinin önemli ilim merkezleri kabul edilen 

yerlere seyahat eden et-Taberî, gittiği bütün bu merkezlerdeki âlimlerin hemen 

tamamından dersler almış, pek çok kitabı mütalaa etmiştir. et-Taberî’nin dönüp 

dolaşıp geldiği yer gibi görülebilecek olan Bağdat onun son yerleşim yeri de 

olmuştur. et-Taberî Bağdat’ta vaktini, hem eserlerini yazarak hem de imkân 

ölçüsünde, hadis ve fıkıh dersleri vererek, öğrenci yetiştirmekle geçirmiştir. 

et-Taberî’nin tefsîr, tarih, fıkıh, hadis, kıraat ilimlerinde çok değerli telifleri 

olduğu gibi, dil ve edebiyat, şiir, felsefe, mantık, cebir ve matematik gibi dallarda 

da oldukça bilgili kabul edilir.  

et-Taberî çağının hemen bütün İslâm ilim merkezlerini dolaşmış, oralardaki 

çok sayıda âlimin dersine katılmış, sohbetini dinlemiş, bazılarıyla arkadaşlıklar 

yapmış, kiminin ise kitaplarını istinsah ederek ilim hazinesini doldurmuştur. 

Velûd bir müellif olarak pek çok kitap telif etmiş, bunun yanı sıra öğrencilerini de 

yetiştirmiştir. 

Bazı kaynaklarda, et-Taberî’nin ilmi ve ömrü dikkate alınarak, ona öğrenci 

olabilme imkânına ulaşanların azlığına da işaret edilmiştir. Bu durumun bir sorun 
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olarak dikkat çektiği görülmekle beraber, izah sadedinde, onun adına mazeret 

kabul edilebilecek ciddi sebepler dile getirilmiştir.  

Bu sebeplerin en önemlisi olarak görülenlerden biri, bağnaz Hanbelîlerin et-

Taberî’ye ulaşılmasını engellemeleri meselesidir. İlim tahsili ve ilmî seyahatlerini 

tamamladıktan sonra Hanbelîlerin çokça yaşadığı Bağdâd’a yerleşen et-Taberî, bir 

âlimin karşılaşabileceği en olumsuz durumla karşılaşmıştır. Serdettiği görüşlere 

karşı Hanbelîlerin saldırılarına maruz kalmış, neredeyse ev hapsi denilebilecek 

fiilî durum karşısında kendisini, belki de asırlar ötesinde öğrenciler yetiştirmesine 

vesile olacak kitap yazma çalışmalarına adamıştır. 

et-Taberî yaptığı ilmî seyahatler neticesinde döneminin en büyük âlimlerini 

dinlemiştir. et-Taberî’nin şeyhleri, onun hadislerinin senedlerini âli kılan İmam 

Ahmed tabakasındandırlar. et-Taberî onları ömürlerinin sonlarında, fakat 

kendisinin ilim hayatının başlangıcında dinlemiştir. Şeyhlerinin çokluğunu, 

Tefsirindeki ve Tehzîb’indeki rivayetlerin senetlerinde görmek mümkündür. Bir 

muhaddis olarak et-Taberî, hadis hâfızlarının bir araya getirilip değerlendirildiği 

ricâl edebiyatının önemli eseri Tezkiratu’l-Huffâz’da onuncu tabakada 

zikredilmekle beraber onun, İbn Huzeyme (ö. 311/924) ve Abdurrahman b. Ebî 

Hâtim (ö. 327/939) ile birlikte altıncı tabaka hâfızlarından biri olduğuna da dikkat 

çekilmiştir. en-Nevevî ise onu Tirmizî ve Nesâî tabakasında kabul eder. O, cerh 

ve tadilciler indinde sika ve saduktur ve usûl-ü hadis ilmine vâkıftır. 

et-Taberî, çağının en büyük muhaddislerinden ve Taberistan’ın önde gelen 

âlimlerinden hadis aldığı için, tefsirinde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) çok sayıda 

hadisine, sahabe ve tabiunun kavillerine yer vermiş; rivayet silsilelerinde dakîk bir 

isnad yöntemini benimsemiş, râvîlerin isimlerini verme ve zaman zaman da onları 

tanıtma konusunda hassas davranmış, İsrâilî haberleri dahi bir senede 

dayandırmıştır.  

et-Taberî, Tefsirinde isnadları ekseriya tam olarak zikretmiştir. Râvîlerin 

tescilinde dikkatlidir. Hatta bazen râvîler hakkında bilgi verir. Bazen de ismini 

unuttuğu râvîlerin, kendi tarafından unutulmuş olduğunu tasrih eder. et-Taberî 

bazen de isnadsız olarak doğrudan doğruya Hz. Peygamber’den rivayet 
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etmektedir. Bazen de isnadlarında inkita vardır. Eserinde merfu‘, mevkûf ve 

maktu‘ haberler pek çoktur. Bütün bunlar onun Hadis ilmindeki değerini de 

gösterir hususlardır. 

et-Taberî’nin Tarihi de onun rivayet anlayışını ortaya çıkarmak bakımından 

çok büyük bir önemi hâizdir. Bu kitabın önemi hadis, tefsir, lügât, edebiyat, siyer, 

meğâzî, olaylar ve insanlar tarihi, şiir, hitabet vb. alanlarda bütün kitaplarda yer 

alan malzemeleri ihtiva ediyor olmasından kaynaklanmaktadır. et-Taberî 

kitabında bütün bu ilimleri en uygun şekilde birleştirmiş ve çok güzel şekilde 

sunmuştur. et-Taberî bu eserinde de her rivayeti sahibine isnad etmiş, her görüşü 

söyleyenine nisbet etmiştir. et-Taberî’nin Tarihinde öne çıkan bir rivayet metodu 

da mürekkep isnad ve metin inşaıdır. O, bu yöntemi olaylar arasındaki bağı kurup, 

rivayetlerin anlatım gücünü artırmak amacıyla kullanmış görünmektedir. 

et-Taberî’nin gerek Tefsîr ve Tarihinde gerekse Tehzîb’inde kullandığı 

rivayet metodu, kendi içinde bir bütünlük arz etmektedir. O, hem her bir ilmin 

kendi içindeki hususiyetlerini dikkate alarak bir yöntem uygulamakta, hem de 

Tefsir, Tarih ve Hadis alanlarının rivayet merkezli ilimler olarak ortaklığından 

hareketle benzer usûlleri tatbik ederek bütün eserleri arasında bir yöntem imtizacı 

sağlamaktadır.  

Elimize ulaşan, daha doğrusu gün yüzüne çıkarılabilmiş kısmın 

muhtevasıyla Tehzîbu’l-Âsâr, oldukça geniş bir eserdir. Esere bir şekilde atıfta 

bulunan pek çok âlim ve müellif, gerek kemiyetinin büyüklüğü ve gerekse 

muhtevasının derinlik ve farklılığına işaret ederek, onun sıra dışı bir hadis kitabı 

olduğunu ve alanında eşsiz bulunduğunu belirtmişlerdir. 

et-Taberî’nin Tehzîb’i telif amacı, onun eserine cennetle müjdelenen on 

kişinin musnedleriyle başlaması ve İbn Abbâs musnedinin önemli bir kısmını 

rivayet etmesi de dikkate alınarak, “Hz. Peygamber’den gelen bütün sahîh 

hadisleri nakletmek, onlar hakkında izahlarda bulunmak, hadisler üzerindeki 

çeşitli tenkitleri bertaraf etmek ve tıpkı Tefsirinde olduğu gibi, âlimlerin ihtiyaç 

duyacağı bilgileri onlara sunmak” şeklinde ifade edilmeye çalışılmıştır. 
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Eser, hadislerin tertibi bakımından musned olup, ‘ale’l-mesânid denilen 

tertip metoduna göre telif edilmiştir. Ancak et-Taberî’nin, Tehzîb’inde çeşitli fıkhî 

konulara değinmesi, hadislerin illetlerinden bahsetmesi ve ahkâmını ele alması 

onu diğer musnedlerden ayırmaktadır. 

ez-Zehebî’den nakledilen ifadeye göre et-Taberî’nin Tehzîb’indeki metodu 

kısaca şöyle ifade edilmektedir: “O, ilgili sahabînin hadislerinden kendi ölçülerine 

göre sened bakımından sahîh olanlarını ele almakta, her hadisin illetleri ve 

tarîklerini vermekte, fıkhını açıklamakta, ilgili konuda âlimlerin ihtilâflarını ve 

delillerini beyan etmekte, hadiste geçen lâfızların mâna ve garîblerinden söz 

etmektedir.” et-Taberî, bu sistematiği büyük bir başarıyla uygularken, Hadis 

ilminin bütün inceliklerine vâkıf bir muhaddis mahareti göstermekle beraber, 

fıkıh, dil ve edebiyat, sarf ve nahiv, şiir gibi alanlardaki bilgi ve birikimini de 

mahirce kullanır. 

Şüphe yok ki erken dönem İslâm âlimlerinin çok büyük bir kısmı, birden 

fazla ilimle meşgul olmaları itibariyle dikkat çekmektedirler. Bilhassa Tarih ve 

Hadis ilimleri âlimlerin ortak ilgi alanını oluşturmuştur. Âlimlerin bu yönü erken 

dönemlerde ilimlerin birbiriyle ilişkisi, iç içelikleriyle yakından bağlantılı 

görülmektedir. Bu çoklu meşguliyet, ilimlerin müstakilleşme süreçleriyle de bir 

başka boyutta ama yine sıkı bir münasebetle etki ve ilişkisini sürdürmeye devam 

etmiştir. Ancak âlimlerin meşgul oldukları söz konusu ilimlerin hepsinde aynı 

yetkinlik ve şöhreti elde edebildiklerini söylemek çok kolay değildir. Zira bazıları 

yalnızca bir ya da bir ikisi ile öne çıkmış ve şöhret bulmuştur. Mesela Buhârî, 

tarih alanında da telif vermiş olmakla beraber hadisçiliği ile öne çıkmış ve 

tarihçilikten ziyade hadisçiliği ile şöhret bulmuştur. et-Taberî ise hemen bütün 

temel İslâm ilimleriyle meşgul olup eser vermiş olmasına rağmen, daha ziyade 

tarihçiliği ve müfessir oluşu yönüyle dikkat çekmiş ve bu özellikleriyle bilinir 

olmuştur. Her ne kadar onun için söylenmiş övgü dolu sözlerde o, hangi ilimle 

meşgul olmuşsa sanki yalnızca onda uzmanlaşmışçasına yetkin olarak 

nitelendirilmişse de hakikatte, Doğu’da ve Batı’da tarihçiliği ve tefsirciliği ile 

bilinir olmuştur. Oysa araştırmamız bizi, onun hadisçiliğinin, tarihçiliğinin ve 

tefsirciliğinin yanında en az bunlar kadar dikkate şayan bir hususiyeti olduğunu, 
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aslında tefsirciliği ve tarihçiliğinin kıymetinin önemli oranda hadisçiliğinden 

kaynaklandığı sonucuna ulaştırmıştır. Zira onun Tehzîb’i hadisçiliğini ortaya 

koyup hadis sahasındaki yetkinliğini tesbitte çok yeterli bir kaynak olmakla 

beraber, gerek Tefsirinde, gerekse Tarihindeki rivayetler dahi bize et-Taberî’nin 

nasıl bir hadis müktesebatına sahip olduğunu görmemiz için gerekli veriyi 

sunmaktadır. Fakat ne yazık ki et-Taberî’nin hadisçiliği tefsir ve tarihçiliğinin 

gölgesinde kalmış; bazı istisnalar dışında ne bir muhaddis olarak ne de Tehzîb’i 

ile kaynaklarda hak ettiği yeri alabilmiştir. Bu durumun çeşitli izahları yapılabilir. 

et-Taberî en önce Tefsir ve Tarihini telif etmiş; eserlerdeki muhtevanın 

zenginlik ve gücü kısa zamanda büyük bir ilgi ve şöhreti beraberinde getirmiştir. 

Buna karşılık en son telifi ise Tehzîb olup, hadis sahasındaki tamamlanamamış bir 

eseridir. Bu durum, eserin, daha baştan bir eksikliği olarak görülmesi muhtemel 

yönüdür. Bununla beraber et-Taberî’nin ömrünün son yıllarında bilhassa 

Bağdat’ta Hanbelî etkinliğine rağmen Hanbelîlerle karşı karşıya gelmesine yol 

açan durumların ve kendisine karşı, yöneltilen Rafızî ve Şiî oluşu ithamları gibi 

sebeplerle de bağlantılı olarak gelişen tepkisel güvensiz yaklaşımların onun 

hadisçiliğinin şöhretini önemli ölçüde olumsuzladığını düşünüyoruz. Bilhassa 

Rafızî ya da Şiî oluşu ile ilgili itham dikkate alındığında şüphesiz bu, hadis 

geleneği açısından çok önemli bir kusur olarak kendini göstermektedir. Bu 

ithamın günümüzde dahi karşılığını görmek hiç de zor olmamaktadır.1 Zira bazı 

ilâhiyatçılarımız onun bir Şiî olmadığını isbat sadedinde, abdest âyeti ile ilgili 

kıraat farklılığı ve fıkhî tercihinin Ehl-i sünnete uygunluğu üzerinden bir 

tezkiyeye gitmeye çalışırken, bazıları da anma yılı çerçevesinde yapılan konuşma 

ve sunumlarda olduğu gibi, ısrarla onun bir Ehli-i sünnet ve’l-cemaat mensubu 

olduğunun altını çizmeye çalışmaktadırlar. Biz bilhassa bu yönün et-Taberî’nin 

hadisçiliğinin ötelenip ihmaline yol açmış önemli bir faktör olduğu kanaatindeyiz. 

Zira gelenekte hadisçilik ve Şiîlikle itham telifi mümkün olmayan iki yön olup, 

Rafızî ya da Şiî oluş önemli bir cerh sebebi kabul edilmektedir. 

                                                 
1 Arap ya da Türk olsun bazı İlahiyatçıların, et-Taberî’nin hadisçiliğini çalıştığımızı duyduklarında 

verdikleri tepkiler bunun önemli göstergelerinden biridir. 
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et-Taberî’nin müstakil mezhep sahibi olmasına karşın mensuplarının çok 

uzun süre mezhebini sürdürememesi ve ayrıca eserlerinin zaman içinde 

kaybolması da onun adına bir talihsizlik gibi görünmektedir. Bilhassa Bağdat’ın 

1258 yılında maruz kaldığı Moğol saldırıları ve istilası sonucunda on binlerle 

ifade edilen insan kaybının yanı sıra kütüphanelerin tahribi, kitapların bir kısmının 

yakılıp bir kısmının Dicle’ye atılması sebebiyle de bölge, çok büyük bir kültürel 

zaaf ve yok oluşla karşılaşmıştır. Zaten Bağdat daha önce uzun yıllar çeşitli halk 

grupları ve mezhep mensupları (Hanbelîlerle Şâfiîler, Sünnîlerle Şiîler) arasındaki 

çekişme ve çatışmadan yeterince nasiplenmişti. Bütün bu karmaşa hâlleri ilim ve 

kültür eserlerinin zarar görmesi için yeterli olduğu gibi, bilhassa yazılı eserlerin 

zarar görmesinde ya da bir şekilde kaybolmasında önemli faktörler olarak 

görülebilir.  

et-Taberî kitabına, tam adıyla Tehzîbu’l-Âsâr ve Tafsîlu’s- Sâbit ‘an 

Rasûli’l-lâh (s.a.v.) mine’l-Ahbâr ismini vererek sanki naklettiği rivayetler için 

hadis, haber ve eser farkı gözetmeksizin bütün muhtevaları kapsayacak şekilde bir 

kavramlaştırmadan yana olduğunu göstermeye çalışmıştır. O, kitabının isminde 

olduğu gibi muhtevada da, rivayetleri verirken asıl hadisleri takdim sadedinde söz 

konusu kavramları bir arada kullanmaktan çekinmemiştir. Yine o, bir konu ile 

ilgili olarak merfû‘, mevkûf ve maktû‘ haberleri peş peşe aynı kavram altında 

sıralayarak kullanım ortaklığını da göstermiştir. 

et-Taberî’nin yazılı eserlerinden çokça istifade ettiği âlim Ebû Ubeyd olup, 

hadis, fıkıh ve fıkıh usûlünde et-Taberî’nin üzerinde tesir eden en önemli şahsiyet 

ise eş-Şâfiî’dir. Ancak et-Taberî, elimizde mevcut bulunduğu hâlleriyle dahi 

eserlerinden fark edebileceğimiz bir gelişim (tekâmül) ve genişlik ile bu tesirin 

esiri ya da tâbiî olmadığını göstermiştir. O, eş-Şâfiî’den farklı olarak rivayetleri 

hadis, haber ve eser farkı gözetmeksizin bütün muhtevaları kapsayacak ve 

birbirini destekleyecek nitelikte Tehzîb’inde kullanarak bütün bir gelenekten 

istifade etme yolunu seçmiş gibidir. Aklın alanını daraltan bir yaklaşımın aksine, 

akla zaman zaman re’y ehli olduğu fikrini uyandıracak derecede yer verir bir 

tutumda olmuş, Tefsîri ağırlıklı olarak rivayet ve dirayeti birleştiren bir eser, 

Tehzîb’i bir fıkıh ansiklopedisi niteliğinde görülmüştür.  
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et-Taberî’nin Sünnet tanımındaki tercihi fakîh muhaddis olmasıyla yakından 

ilgilidir. O, hadisleri / Sünneti İslâm fıkhının çok önemli bir kaynağı olarak 

görmekte, kendince sahîh gördüğü hemen bütün rivayetleri ihmal edilmesi 

gereken değil îmal edilmesi zorunlu birer fıkhî malzeme olarak görmekte, fıkhını 

üretirken zaman zaman zorlama açıklamalara, yer yer lâfızcı denebilecek düzeye 

de gelse bunu sürdürmektedir. Fıkhının çok önemli bir kaynağı olarak 

görülebilecek Tehzîb’indeki bu tutumla beraber, rivayetlerin kabulü ya da 

anlaşılması yolunda zaman zaman da aklı sonuna kadar işletip, farklı görüş 

sahiplerinin fikirlerini “fıtratu’l-akla” ters düşmekle itham edebilmektedir. 

Dolayısıyla onun Sünnet tanımı “fıkhen uyulması gereken ölçü, model / imam” 

anlayışını da ifade eder niteliktedir.  

et-Taberî, Tarihinde bütün bir insanlık tarihini kapsayacak şekilde yazmayı 

hedeflemiş; Tefsirinde kendinden önce yazılmış pek çok tefsiri, nakledilmiş pek 

çok rivayeti derlemeye çalışmış; İhtilâfu’l- Fukahâ’da hemen bütün mezhep 

sahiplerinin görüşlerine yer vermiş; kaynaklarda yer aldığı üzere usûl ve furu ‘a 

ilişkin diğer eserlerini oldukça zengin bir muhtevayla telif etmiştir. Eserlerdeki bu 

muhtevalar onun iddiasının büyüklüğünün birer sonucu gibidirler. Bilhassa 

Tehzîb’i, onun bir mezhep kurucusu olmaktan çok, bütün mezhepleri sentezleyen 

çok daha global bir projenin sahibi olduğunun delili kabul edilmiştir. Neticede o, 

ümmetin amelî ve itikadî / siyasî birliğini sağlamayı hedefleyen bir ideolojinin 

mimarı olmaya adanmış görünmektedir.  

et-Taberî’ye göre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) peygamberlik vasfından 

kaynaklanan söz ve fiillerinin vahyî bir bağı vardır. Dolayısıyla o, Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) bu konulardaki söz ve fiillerinin, farklı boyutlarda da olsa, 

bağlayıcı olduğunu kabul etmektedir. Ayrıca onun (s.a.v.), beşerî ihtiyaçlar 

konusunda tıpkı diğer insanlar gibi re’yi ile de hareket ettiğini, bunun sonucunda 

da isabet ettiği gibi hata da yapabileceğini, dolayısıyla bu konulardaki söz ve 

fiillerinin bağlayıcı olmadığını da benimsemektedir.  

et-Taberî’de Sünnet-vahiy ilişkisine dair tesbitlerimiz şüphesiz onun Sünnet 

için yapmış olduğu “izlenen örnek ve kendisine uyulan model / imam” şeklindeki 

tanımıyla uyum arz etmektedir. Zira Peygamberî görevi icra etmekte olan Sünnet 
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sahibi Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine uyulması gereken imamdır. Dolayısıyla 

burada muhtevasını bulan Sünnet Fıkhın da bir delili olarak değerlendirilmeye 

alınmakta ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) söz, fiil ve takrîrleri çeşitli hükümler ifade 

etmektedir.  

et-Taberî, mütevâtirin tanım, bilgi değeri ve fıkhen / itikâden bağlayıcılığı 

konusunda İslâm âlimlerinin yoluna tâbi olmakta, kasr-ı salât, şefaat, kabir azabı 

gibi konulardaki haberleri mütevâtir düzeyinde görmektedir. Ayrıca o, nakl-i 

hâssa olarak da isimlendirdiği haber-i vâhidi, tıpkı Kur’ân ve mütevâtir haber gibi 

“nass” olarak nitelemekte, sika ve âdil râvîlerin senedi sahîh olarak rivayet 

ettikleri, meşhûr ya da meşhûra yakın nitelikteki âhâd haberleri itikadda delil 

kabul etmektedir.  

et-Taberî haberlere isnad merkezli olarak yaklaşmaktadır. Bir hadisin sahîh 

olması için râvîlerin âdil ve sika olmaları, ittisale ilişkin senedi zaafa uğratacak bir 

özelliğinin bulunmaması temel esaslardır. Ancak tercih ettiği görüşe uygun düşen 

haberlerde varsa bir kusur, bunu söylemekle beraber, anlamı öncelemektedir. 

et-Taberî, hadislerin sahîhliğini hangi esastan hareketle belirliyorsa aynı 

esas onları zayıf kabul edip reddi için de geçerlidir. Ona göre isnaddaki râvinin 

güvenilirliğinde ve râvîlerin ittisalindeki sorunlara sahip haberler, zayıftır ve 

dinde delil olmazlar.  

et-Taberî hakkında söylendiği gibi mürsel haberleri şartsız kabul edenlerden 

değildir. O, sahabe mürselini çekincesiz kullanmaktadır. Tâbiûndan ise âdil-sika 

kabul ettiği kişilerin mürsellerini kabul etmektedir. Bu kabul, söz konusu râvîlerin 

rivayetlerini genellikle ehl-i nakl nezdinde maruf ve güvenilir kişilerden yaptıkları 

ön kabulüne dayanmaktadır.  

et-Taberî, itikadda bir Ehl-i hadisdir. Eserlerinde kullandığı deliller ve 

haberlere yaklaşım ve değerlendirmeleri Ehl-i hadis sistematiğine uygun 

görünmektedir. 
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ÖZET 
 

 “Tehzîbu’l-Âsâr Bağlamında et-Taberî’nin Hadisçiliği” başlıklı bu doktora 

tezinde, et-Taberî’nin -mevcut baskılarıyla altı sahabî müsnedinden müteşekkil bir 

müsned olan- önemli eseri Tehzîbu’l-Âsâr, telif yöntemi ve esere hâkim olan 

sistematik bakımından araştırılmış, eserdeki hadislerin konuları belirlenerek çeşitli 

açılardan incelenmiştir. 

 Araştırmamızın birinci bölümünde et-Taberî’nin hayatı, yaşadığı sosyal, 

ilmî çevre tanıtılarak, Tehzîbu’l-Âsâr isimli eserinin ortaya çıkış süreci ve ortamı 

hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca et-Taberî’nin Tefsir, Fıkıh ve Tarih 

ilimlerindeki yeri değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın ikinci bölümünde et-Taberî’nin müktesebatının kaynakları 

olmak bakımından hocaları ve şeyhleri hakkında bilgiler verilmiş, bu 

müktesebatın ürünleri olan eserleri tanıtılmıştır. Daha sonra bu eserler içinde 

çalışmanın odak noktasını teşkil eden Tehzîbu’l-Âsâr üzerinde yoğunlaşılarak, 

eserin telif ve tasnifi, muhtevası, yazma ve baskı nüshaları, sistematiği ve ihtiva 

ettiği hadisler üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmiştir.  

Şüphesiz bu çalışma, et-Taberî’nin Hadis ilmindeki yerinin belirlenmesi, 

hadis anlayışının ortaya konulması, Tefsir ve Tarih ilmindeki tartışmasız 

otoritesine karşın gölgede kalan Hadis ilmine katkılarının belirlenmesi 

bağlamında bir hedefe sahiptir. Araştırmanın ikinci bölümünde et-Taberî’nin 

özellikle Hadis ilmi açısından yaklaşımları ve metotları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu bağlamda onun hadis, haber, eser kavramlarını kullanımı, 

Sünnete yüklediği anlam, haberlerle ilgili kabul ve değerlendirmeleri ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. 

Bu çalışmada ayrıca et-Taberî’nin rivayet metodunu kullanma konusundaki 

yaklaşımı, Tefsir ve Tarih ilimlerindeki uygulamalarıyla birlikte ele alınarak 

değerlendirilmiştir. et-Taberî’nin, objektif ve eleştiriye açık olması, rivayet 

geleneğinde dirayet metodunu işletmesi sebebiyle, günümüzdeki hadis 

tartışmalarına katkı sağlayacağı açıktır. 
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 ABSTRACT 
 

 In the doctorate dissertation “Et-Taberi’s Views on Hadith Based on 

Tehzîbu’l-Âsâr” Et-Taberi’s important work “Tehzîbu’l-Âsâr” – including the 

views of six Musnads as is so in the available publishing – has been examined 

based on the telîf method and the systematic dominating this work. The hadith 

were categorized according to their subject matter and examined from different 

perspectives.  

In the first chapter of the study, the life of et-Taberî, the social and 

intellectual community in which he lived was described in order to provide a 

perspective of the how Tehzîbu’l-Âsâr was derived and the environment in which 

it was written. Furthermore, et-Taberî’s position was defined in respect to the 

sciences of Tafsîr, Fiqh and History. 

In the second chapter of the study, information was given about et-Taberî’s 

teachers and mentors due to the roles they played in his understanding and the 

products of his Works which were introduced in this dissertation. Then, 

Tehzîbu’l-Âsâr, which is one of these works, was highlighted in respect to the 

telīf, tasnîf, contents, the written and printed copies and the systematics, as well 

as, the hadith included in detail. 


