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rü’l-erba£a* (I-IX, Kum-Tahran 1378-1379/
1958-1959). Molla Sadrâ’nýn el-¥ikmetü’lmüte£âliye adlý eserinin, ikinci kýsmý dýþýnda diðer üç kýsmýnýn çeþitli hâþiyeleriyle birlikte Tabâtabâî’nin hâþiyesini de (¥âþiye ber Esfâr) ihtiva eden tahkikli neþridir.
8. Sünenü’n-nebî (baský yeri yok, 1350
hþ.). Ayný adla Farsça’ya (trc. Muhammed
Hâdî Fýkhî, Tahran 1354 hþ.) ve Farsça tercümesinden Ýngilizce’ye (trc. Tahir Ridha
Jaffer, Sunan an-Nab¢: A Collection of Narrations on the Conduct and Customs of
the Noble Prophet, Ontario 2007) çevrilmiþtir. 9. Va¼y yâ Þu£ûr-i Mermûz (Kum

1336 hþ., Nâsýr Mekârim eþ-Þîrâzî’nin ta‘likatýyla birlikte). Arapça’ya tercüme edilmiþtir (el-Va¼yü evi’þ-þu£ûrü’l-Åafiyye, baský yeri ve tarihi yok). 10. £Alî ve’l-felsefetü’l-Ýslâmiyye (Beyrut, ts.). Ýbrâhim Seyyid Alevî eseri Farsça’ya çevirmiþtir (£Alî
ve Felsefe-i Ýlâhî, Kum, ts.). 11. el-Velâye
(Kum 1360). Hümâyun Himmetî tarafýndan Farsça’ya tercüme edilmiþtir (Velâyetnâme, Tahran 1366 hþ.). 12. Mekteb-i
Teþeyyü£ Þî£a Mecmû£a-i Mü×âkerât bâ
Purûfisûr Kurbin (Kum 1339 hþ.). Müellifin Henry Corbin’le yaptýðý görüþmelere dair olup Ýsmail Bendiderya tarafýndan
Türkçe’ye çevrilmiþtir (Söyleþiler, Ýstanbul
1996). Bu görüþmelerin II. cildi, Ali Ahmedî Miyânî ve Seyyid Hâdî Hüsrevþâhî’nin
mukaddimeleriyle birlikte Risâlet-i Teþeyyü£ der Dünyâ-yý Ýmrûz adýyla yayýmlanmýþtýr (Tahran 1370 hþ.). 13. el-A£dâdü’l-evveliyye. Müellifin hocasý Hânsârî’nin metoduna göre 1’den 10.000’e kadar
sayýlarýn elde edilmesine dairdir (Âga Büzürg-i Tahrânî, e×-¬erî£a, II, 232-233). Tabâtabâî’nin kelâma dair yedi risâlesi Resâßilü’t-tev¼îdiyye adýyla yayýmlanmýþ
(Kum 1365 hþ.) ve Ali Þirvânî tarafýndan
Farsça’ya çevrilmiþtir (Resâßil Tev¼îdî, Tahran 1370 hþ.). Mantýkla ilgili yedi risâlesi
de Resâßil seb£a ismiyle neþredilmiþtir
(Kum 1362 hþ.). Felsefeye dair yedi risâlesini (Mecmû£a-i Resâßil, 3. bs., Tahran
1370 hþ.) ve iki kitap halinde makalelerini (Berresîhâ-yi Ýslâmî, Kum 1396; Ýslâm ve
Ýnsân-ý Mu£â½ýr, Kum, ts.) Seyyid Hâdî Hüsrevþâhî yayýmlamýþtýr. Tabâtabâî ayrýca Muhammed Bâkýr el-Meclisî’nin Bi¼ârü’l-envâr’ý, Küleynî’nin el-U½ûl mine’l-Kâfî’si,
Hür el-Âmilî’nin Vesâßilü’þ-Þî£a ilâ ta¼½îl
mesâßili’þ-þerî£a’sý gibi bazý Þiî hadis kaynaklarýnýn yayýma hazýrlanmasýna katkýda
bulunmuþtur (Algar, XVII/3 [2006], s. 340341; eserlerinin listesi ve hakkýnda yazýlanlar için ayrýca bk. A£yânü’þ-Þî£a, IX, 255256; Muhsin Kedîver – Muhammed Nûrî, II,
1436-1455).
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Tabâtabâî hakkýnda Ali Ramazan Matar’ýn e¹-ªabâ¹abâßî ve menhecühû fî
tefsîrihi’l-Mîzân adýyla bir yüksek lisans
tezi (1980, Câmiatü’l-Kahire külliyyetü dâri’l-ulûm) ve Ali el-Evsî’nin ayný adý taþýyan
bir çalýþmasýnýn yaný sýra (bk. bibl.) Yûsuf
Selîm Ýbrâhim el-Fakýr’in Tefsîru Mu¼ammed ¥üseyin e¹-ªabâ¹abâßî el-Mîzân
fî tefsîri’l-Æurßân dirâse menheciyye ve
našdiyye (1994, Amman, Ürdün Üniversitesi), Avd b. Hasan b. Ali el-Vâdiî’nin e¹ªabâ¹abâßî ve menhecühû fî tefsîrihî
(1421, Riyad Melik Suûd Üniversitesi),
Alekber Muradov’un Elmalýlý ve Tabâtabâî Tefsirlerinde Siyasal Ýçerikli Ayetler ve Yorumlarý (2000, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Mühenned Muhammed
Sâlih’in el-Ârâßü’l-felsefiyye ve’l-kelâmiyye £inde’l-£Allâme Mu¼ammed ¥üseyin e¹-ªabâ¹abâßî (1427/2006, Necef,
Kûfe Üniversitesi) adlý yüksek lisans tezleri, M. Kâzým Yýlmaz’ýn Tabersî ve Tabatabâi’de Ýmâmiye Tefsiri (1985, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Yâsîn Ali Bâbekir Âbidîn’in Menhecü’l-üstâ× Mu¼ammed ¥üseyin e¹-ªabâ¹abâßî fî tefsîri’l-Mîzân dirâse mušårene (2004, Ümmü Dermân Kur’ân-ý Kerîm ve Ýslâmî Ýlimler Üniversitesi) baþlýklý doktora tezleri bulunmaktadýr. Vefatýndan sonra Tabâtabâî hakkýnda çeþitli armaðan kitaplarý (yâdnâme) yayýmlanmýþtýr (Tahran 1361 hþ., 1362 hþ., 1363 hþ.;
Kum 1361 hþ., 1381 hþ.; Tebriz 1370 hþ.).
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Ýran Meþrutiyet hareketinin
öncülerinden, Þiî âlimi.

™

19 Zilhicce 1253 (16 Mart 1838) tarihinde Kerbelâ’da doðdu. Tabâtabâî nisbesi
dedesi Seyyid Mehdî’nin Muhammed Mücâhid Tabâtabâî’nin kýzý ile evlenmesi, Sengilecî nisbesi de Tahran’da oturduklarý mahalleyle iliþkilidir. Tabâtabâî Ýlk eðitimine
Tahran’da baþladý. Bu sýrada Fransýzca
dersleri aldýysa da bunu fazla sürdüremedi. Babasýndan, Hâdî-i Necmâbâdî ve Mirza Ebü’l-Hasan Cilve’den Arapça, fýkýh, fýkýh usulü ve aklî ilimleri öðrendi. 1299 Þevvalinde (Aðustos 1882) Ýstanbul üzerinden
Mekke’ye gittiyse de hacca yetiþemedi ve
umre yapýp atebâta döndü; Mirza Hasan
eþ-Þîrâzî’nin ders halkasýna katýldý. Babasýnýn vefatýnýn (1300/1883) ardýndan ailesini öðrenim gördüðü Sâmerrâ’ya getirtti. 1311 Cemâziyelevvelinde (Kasým 1893)
tahsilini tamamlamýþ güçlü bir âlim ve
müctehid olarak Tahran’a döndü.

Nâsýrüddin Þah, o sýrada Tahran’da nüfuz sahibi olan Þiî âlimi Mirza Hasan Âþtiyânî’ye karþý Tabâtabâî’den faydalanmak
istediyse de o bunu kabul etmedi. Bu esnada muhafazakâr Þiî ulemâsý baský ve
adaletsizlik, yönetimde ve sosyal hayatta
Batýlýlaþma yönündeki eðilimler, Batý tarzý eðitim, ulemânýn nüfuzunu azaltan reformlar ve yabancýlara tanýnan imtiyazlar
gibi sebeplerle Kaçarlar yönetimine karþý
muhalefet sesini yükseltiyordu. 1903’te
Sadrazam Aynüddevle’nin kendisine karþý cephe almasý ve rakibi olan Meþrutiyet
karþýtý Þeyh Fazlullah Nûrî’nin nüfuzunu
arttýrmaya baþlamasý üzerine hükümet
muhalifleri arasýna katýlan Þiî âlimi Abdullah b. Ýsmâil Bihbehânî kendisine yardýmcý olarak Tabâtabâî’yi seçti. Meþrutiyet hareketine öncülük yapan “âyetullah” unvanýna sahip bu iki âlim Þiî literatüründe “âyeteyn” veya “hücceteyn” diye anýldý. 1905 yýlýnda Aynüddevle’yi görevinden uzaklaþtýrmak için anlaþan iki âlim, hükümetin siyasetini protesto etmek amacýyla Tahran’da Mescid-i Þâh’ta tüccarlarla bir toplantý yaptý. Toplantý zorla daðýtýlýnca bunlar,
Tahran’a yakýn bir ziyaretgâh olan Þah Abdülazîm’in türbesine sýðýnýp (Aralýk 1905)
bir meclis kuruluncaya kadar Tahran’a dönmeyeceklerini ilân ettiler. Bu harekete “hic-
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ret-i suðrâ” adý verildi. Burada karþýlaþtýklarý baský yüzünden daha sonra bir grup
âlimle birlikte Kum’a geçen iki âlimin (Temmuz 1906) bu hareketi de “hicret-i kübrâ”
diye nitelendi. Muzafferüddin Þah, Aynüddevle’yi görevden alýp yerine Adudülmülk’ü
getirerek isteklerini kabul edince Tahran’a
döndüler. Din âlimlerinin ve aydýnlarýn öncülük ettiði Meþrutiyet hareketi, 1906 yýlýnda ilk defa millî bir meclisin ve meþrutiyet hükümetinin kurulmasýyla sonuçlandý. Meclisin kurulmasý yeni tartýþmalarý da
beraberinde getirdi. Ulemâ kendi arasýnda anlaþamadýðý gibi liberallerle de meclisin iþleyiþi, fonksiyonu, yetkisi ve çýkarýlacak kanunlar hususunda fikir ayrýlýklarý
yaþandý. Bu meclis, Muzafferüddin Þah’tan sonra yerine geçen oðlu Muhammed
Ali Þah tarafýndan 23 Haziran 1908’de kapatýldý; binasý top ateþine tutuldu, çok sayýda milletvekili öldürüldü ve Tabâtabâî
baþta olmak üzere Meþrutiyetçiler’in önde gelenleri iþkenceye mâruz kaldý; Tabâtabâî Meþhed’e sürgüne gönderildi. Burada etrafýnda toplananlara düþüncelerini
anlatan Tabâtabâî meþrutiyet yanlýsý gizli
bir dernek kurdu. Muhammed Ali Þah’ýn
muhalifler tarafýndan Temmuz 1909’da
tahttan indirilmesi üzerine Tahran’a döndü. Bu arada muhalefet hareketi yeni simalar ve gruplar kazandý; Tabâtabâî de
verdiði mücadelelerle yorulmuþ olduðundan kenara çekildi; daha sonra da Kum’a
göçtü (Kasým 1915), oradan Irak’ta Kâzýmeyn’e gitti, ardýndan Kirmanþah’ta ikamet etti. Oðlu Muhammed Sâdýk görevle
Ýstanbul’a tayin edilince (Haziran 1916)
yaþlý ve hasta olduðundan onu da yanýnda götürdü. Tabâtabâî, 1918 sonbaharýnda döndüðü Tahran’da 10 Þubat 1921 tarihinde vefat etti ve Þah Abdülazîm’in mezarý civarýnda defnedildi.
Kendi döneminde Ýslâm dünyasýnýn ve
özellikle ülkesinin içinde bulunduðu olumsuz durumu erken farkeden ve hayatý boyunca bu hususta mücadele veren bir ay-
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dýn olarak Tabâtabâî’yi etkileyen birçok
ilim ve fikir adamý vardýr. Baþta babasý
Seyyid Sâdýk olmak üzere Cemâleddîn-i
Efganî, Mirza Melkum Han, Mirza Yûsuf
Han, Nâzýmülislâm Kirmânî, Þeyh Hâdî-i
Necmâbâdî, Abdurrahman b. Ahmed elKevâkibî ve Zeynelâbidîn-i Merâgý bunlar
arasýnda sayýlabilir. Tabâtabâî’nin modern
Batý düþüncesini benimsemesinde masonlarla iliþkisinin olmasýnýn yaný sýra Rusya’ya, Arap dünyasýna ve Türkiye’ye yaptýðý
seyahatlerin, liderlerle ve devlet adamlarýyla þahsen görüþmesinin de rolü olmuþtur (Abdul-Hadi Hairi, s. 81). Onun reformcu düþüncelerle tanýþmasýna vesile olan ilk
kiþi, Melkum Han’ýn 1858’de halký modern
düþünce ve geliþmelerden haberdar etmek için kurduðu, ayný zamanda Ýran’daki ilk mason locasý olan Ferâmûþhâne’ye
mensup reformcu bir aydýn olan babasý
Seyyid Sâdýk’týr. Gençlik yýllarýndan itibaren Melkum Han ve Mecdülmülk gibi yazarlardan, Sipehsâlâr ve Efganî gibi reformculardan etkilenen ve Kevâkibî gibi
modernistlerin görüþlerinden haberdar
olan Tabâtabâî’yi diðer âlimler arasýnda
seçkin kýlan özellik reformcu düþüncenin
en güçlü savunucusu olmasýdýr. Bu yönüyle siyasî deðiþimi âlimlerin de temsil edebileceðini göstermiþ ve bu rolü laik aydýnlarýn tekelinden kurtarmýþtýr. Meþrutiyet
ve ona baðlý olan özgürlük ve kanun yapma gibi meselelerde meþrutiyetçi ulemâdan çok meclis içindeki radikal modernist
gruba yakýn durmuþtur. Savunduðu konularda bir taraftan geleneksel Þiî düþüncesini ihmal etmediði izlenimi vermekle
birlikte esasta Batýlý fikirlerin etkisinde
kaldýðý, en azýndan düþüncelerini Batýlý söylemin terimleriyle ifade ettiði görülür.
Tabâtabâî’ye göre kendi dönemindeki
Ýran’ýn en temel problemi halkýn eðitim
seviyesinin istenen noktada olmayýþý, yönetimin adaleti gerçekleþtirmek yerine istibdada baþvurmasý ve devletin kötü yönetilmesidir. Halkýn eðitim seviyesinin düþük olmasý haklarýný bilmemesine, bu hususta bir arayýþa girmemesine ve meþrutiyet gibi bir rejimin uygulanamamasýna
yol açmaktadýr. Yönetimin adaleti temin
edememesi ve baskýcý bir tutum izlemesi halkýn devlete olan güvenini sarsmakta ve devletin giderek zayýflamasýna, yabancýlarýn ülke topraklarýnda nüfuz kazanmasýna yol açmaktadýr. Bu sebeple önce
halkýn eðitim seviyesi yükseltilmeli, bunun için de modern okullar açýlmalý ve
desteklenmelidir. Devletin âdil bir þekilde
yönetilmesi için de halk iradesinin yönetime tam olarak yansýtýldýðý meþrutiyet re-

jimi benimsenmeli ve baðýmsýz bir mahkeme olan “adâlethâne” tesis edilmelidir.
Ülkede mevcut problemlerin çözümü, toplumun bütün kesimlerinin temsil edildiði
katýlýmcý bir anlayýþla oluþturulacak meclis yoluyla mümkündür. Tabâtabâî buna
“meclis-i adâlet” adýný vermekte ve bununla, devlet adamlarýyla milletin ülke problemlerini çözmek için birlikte hareket edecekleri bir kurumu kastetmektedir. Bundan dolayý bir taraftan geleneksel Þiî Ýslâm
hukukunun (þeriat) hâkim olmasýný isterken bir taraftan da yeni kanunlarýn yapýlmasý gerektiðinden söz etmektedir.
Mason olmakla suçlanan Tabâtabâî’nin
bu teþkilâta girdiði ve bir madalyasý bulunduðu vefatýndan sonra ileri sürülmüþtür. Bunun baþlýca sebepleri modern düþünceler taþýmasý, babasýnýn ve gençliðinde etkilendiði, dinî müesseseyi sorgulayýcý
tavrý ve reformcu görüþleriyle tanýnan Þeyh
Hâdî-i Necmâbâdî’nin de mason olmasýdýr. Mirza Melkum Han ve Efganî ile yakýn iliþkisini de buna eklemek gerekir. Tabâtabâî, Sâmerrâ’da kaldýðý yýllarda Efganî ile iletiþim kurmuþ ve görüþlerinden etkilenmiþ, özellikle Ýslâm topraklarýnýn kâfirlere karþý korunmasý noktasýnda ulemâya verdiði cesaret onun üzerinde derin
etki býrakmýþtýr. Farklý tanýtanlar bulunsa
da Tabâtabâî’nin saðlam karakterli ve dürüst bir kiþi olduðu kanaati daha yaygýndýr. Ona isnat edilen olumsuzluklar, daha
çok kendisini meþrutiyet yolundaki amaçlarýna alet ettiði söylenen Bihbehânî’ye yakýnlýðýndan kaynaklanmýþtýr. Bihbehânî’nin
aksine Tabâtabâî’nin meþrutiyet ve modernizm yolundaki çabalarýnýn asla kiþisel
çýkar amacý taþýmadýðý kaydedilir (a.g.e., s.
107). Tabâtabâî’nin bugüne ulaþan herhangi bir eseri bilinmemektedir. Ancak þiire
meraklý olduðu, bir divan teþkil edecek kadar þiirlerinin bulunduðu, Konya seyahatinde kaybolan sandýðý ile birlikte bu divanýn da kaybolduðu belirtilmektedir. Görüþleri daha çok konuþmalarýndan ve kayda
geçen mektuplarýndan öðrenilmektedir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Hamid Algar, Religion and State in Iran, 17851906: The Role of the ‘Ulama in the Qajar Period,
Berkeley-Los Angeles 1969, s. 240-256; a.mlf.,
“Bihbehânî, Abdullah b. Ýsmâil”, DÝA, VI, 142;
Abdul-Hadi Hairi, Shi’ism and Constitutionalism
in Iran, Leiden 1977, s. 1, 2, 81-87, 106-107;
Âga Büzürg-i Tahrânî, ªabašåtü a£lâmi’þ-Þî£a: elKirâmü’l-berere fi’l-šarni’¦-¦âli¦ ba£de’l-£aþere,
Meþhed 1404, II, 647-648; V. Martin, Islam and
Modernism: The Iranian Revolution of 1906,
London 1989, s. 57-59, 61-64, 65-85, 96-97,
101-108, 114-116, 120-122, 135-137, 147, 148,
196-198; Ahmed-i Kesrevî, TârîÅ-i Meþrû¹a-yi
Îrân, Tahran 1370 hþ., s. 37-38, 48, 55-56, 60,

309

TABÂTABÂÎ, Seyyid Muhammed
64, 72, 81-82, 86-87, 106-107, ayrýca bk. Ýndeks;
Mehdî Melikzâde, TârîÅ-i Ýnšýlâb-ý Meþrû¹iyyet-i
Îrân, Tahran 1371 hþ., I, 172-173, 221, 246-247,
251-252, 271, 276-280, 320-322, 329-332; II,
785-787; ayrýca bk. Ýndeks; Þahruh Ahavi, Ýran’da Din ve Siyaset: Pehlevi Devrinde UlemaDevlet Ýliþkileri (trc. Selahattin Ayaz), Ýstanbul
1990, s. 61-81; Mazlum Uyar, Ýran’da Modernleþme ve Din Adamlarý, Ýstanbul 2008, s. 37-50,
233-243; Hüseyin Mahbûbî Erdekânî, “Seyyid Muhammed Tabâtabâ,î”, Rehnümâ-yi Kitâb, XXI/
1-2, Tahran 1357 hþ./1978, s. 25-36; J. Foran,
“The Strengths and Weaknesses of Iran’s Populist Alliance: A Class Analysis of the Constitutional Revolution of 1905-1911”, Theory and
Society, XX/6, Amsterdam 1991, s. 795-823.

ÿAbdullah Kahraman

–

—
TABBÂH, Muhammed Râgýb
(bk. RÂGIB et-TABBÂH).

˜
–

™
—

TABERÂNÎ
( אÀ) א
Ebü’l-Kåsým Müsnidü’d-dünyâ Süleymân
b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî
(ö. 360/971)

˜

Mu‘cemleriyle tanýnan hadis hâfýzý.
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Safer 260’ta (Aralýk 873) Akkâ’da doðdu. Erken yaþta öðrenim amacýyla Þam’daki Taberiye’ye gittiðinden Taberânî diye
þöhret buldu. Yemen’den Þam’a göç eden
Lahm kabilesine mensup olduðu için Lahmî nisbesiyle de anýldý. Hadisle uðraþan
babasýnýn teþvikiyle on üç yaþýnda iken Taberiye’de hadis dinlemeye baþladý. Hadis
tahsili maksadýyla 274 (887) yýlýndan itibaren yaklaþýk yirmi beþ yýl boyunca pek
çok ilim merkezine seyahat etti. Kudüs,
Remle, Akdeniz kýyýsýndaki Kaysâriye, Humus, Halep, Tarsus, Dýmaþk, Mýsýr, Yemen,
Mekke, Medine, Baðdat, Basra, Kûfe ve
Ýsfahan onun dolaþtýðý belli baþlý yerlerdir.
On yýl sonra tekrar Ýsfahan’a gitti ve hayatýnýn son altmýþ yýlýný burada geçirdi. Taberânî ilim yolculuðu yaptýðý elli kadar yeri el-Mu£cemü’½-½a³¢r’de zikreder (I, 23,
29, 77). Bu özelliðinden dolayý tabakat müelliflerince “rahhâl-cevvâl” sýfatlarýyla anýlan Taberânî seyahatleri sýrasýnda birçok
kiþiden hadis rivayet etti. el-Mu£cemü’levsa¹’ta adlarýný sýraladýðý hocalarýnýn sayýsý 2000’e ulaþmaktadýr (Kettânî, s. 135).
Hâþim b. Mersed et-Taberânî, Ebû Zür‘a
ed-Dýmaþký, Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî, Mutayyen, Ebü’l-Abbas Ýbn Süreyc, Nesâî, Ýbnü’lCârûd ve Ebû Avâne el-Ýsferâyînî hocalarýndan bazýlarýdýr. Ebû Abdullah Ýbn Mende, Ebû Nuaym el-Ýsfahânî, Ebü’þ-Þeyh,
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Ýbn Merdûye, Ebü’l-Fazl Muhammed b.
Ahmed b. Muhammed el-Cârûdî, Ýbn Fâris onun talebeleri arasýnda yer alýr. Taberânî, Ýsfahan’a ikinci defa gidiþinde þehrin valisi Ebû Ali Ahmed b. Muhammed b.
Rüstem kendisine büyük ilgi gösterdi ve
devlet hazinesinden maaþ baðladý. Ölünceye kadar bu maaþla geçindi ve 29 Zilkade 360’ta (23 Eylül 971) vefat etti, Hz.
Ömer zamanýnda burada þehid düþen sahâbî Hamâme ed-Devsî’nin yanýna defnedildi. Taberânî’nin hadisle meþgul olan Muhammed adýnda bir oðlu, Fâtýma adýnda
bir kýzý vardý. Güzel ahlâký, ölçülü konuþmasý ve talebelerine karþý güzel muamelesiyle
bilinen Taberânî, Selef akîdesini benimseyerek hayatý boyunca ehl-i hadîsin düþünce çizgisinden uzak çevrelerle mücadele etmiþtir (Ýbn Mende, XXV, 356). Ehl-i beyt’e
ve Hulefâ-yi Râþidîn’e büyük saygý duyardý. Bir sohbet sýrasýnda Ýsfahan Valisi Ýbn
Rüstem’in Hz. Ebû Bekir ile Ömer aleyhinde bazý sözler sarfetmesi üzerine oradan
ayrýlmýþ ve bir daha yanýna uðramamýþtýr
(Zehebî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾, III, 916).
Taberânî zamanýnýn hadis hâfýzý diye nitelenmiþ (Ýbn Hallikân, II, 407), hadis, ensâb ve tarih bilgisiyle döneminin en önde
gelen âlimlerinden olmuþtur. Þiî hadis hâfýzý Ebü’l-Abbas Ýbn Ukde, Taberânî’nin bir
benzerini daha görmediðini söylemiþ, Büveyhî Veziri Ebü’l-Fazl Ýbnü’l-Amîd de huzurunda gerçekleþen bir müzakerede Taberânî’nin Ebû Bekir Ýbnü’l-Ciâbî’ye üstün
gelmesi üzerine, “Þu an keþke vezir deðil
Taberânî olsaydým” demiþtir (Ýbn Mende,
s. 344, 347). Son derece zengin bir rivayet
malzemesine sahip olan Taberânî’den talebesi Ebü’l-Abbas eþ-Þîrâzî 300.000 hadis yazdýðýný ifade etmiþtir. Kendisine bu
kadar çok hadis rivayet etmesinin sebebi
sorulduðunda Taberânî bu kadar hadisi
toplama uðrunda otuz yýl hasýr üzerinde
yatmaya katlanarak ilmî seyahatler yaptýðýný söylemiþtir (a.g.e., XXV, 336). Bu birikimi sayesinde Ýslâm dünyasýnýn çeþitli yerlerinden gelen talebelerin en önemli baþvuru kaynaðý olmuþtur (Zehebî, A£lâmü’nnübelâß, XVI, 120). Çok uzun yaþadýðý için
dedelerle torunlarýn ayný kaynaktan hadis almalarýna ve isnadýn Resûlullah’a daha kýsa yoldan ulaþmasýna vesile teþkil
etmiþtir. Taberânî kaynaklarda sika, sebt
ve âdil olarak nitelenmiþ, onun kuvvetli
hâfýzasýna ve dindarlýðýna vurgu yapýlmýþ
(Ýbnü’l-Cevzî, VII, 54), hadisin “sýdk ve
emânet sýfatlarýna sahip süvarileri”nden
biri kabul edilmiþtir (Zehebî, Te×kiretü’l¼uffâ¾, III, 916). Hanbelî mezhebine mensup olan (Ýbn Ebû Ya‘lâ, II, 49-51) ve mü-

fessir olarak da tanýnan Taberânî’nin büyük bir tefsir yazdýðýndan söz edilmektedir (Dâvûdî, I, 205). Kýraat ilmini Ali b. Abdülazîz el-Begavî ve Ahfeþ ed-Dýmaþký’den öðrenmiþ, Ali b. Yahyâ b. Abdkûye ve
Ebû Nuaym el-Ýsfahânî gibi âlimlere kýraat hocalýðý yapmýþtýr (Ýbnü’l-Cezerî, I,
311). Öte yandan bazý âlimlerin eleþtirilerine muhatap olmuþ, özellikle kendisinden
megazîye dair haberler naklettiði Mýsýrlý
râvi Abdürrahîm b. Abdullah el-Berký’nin
ismini onun kardeþi olan ve kendisine ulaþamadýðý Ahmed ile karýþtýrdýðý için talebesi Ebû Bekir Ýbn Merdûye tarafýndan
tenkit edilmiþtir. Ancak Zehebî ve Ýbn Hacer’e göre Taberânî, Müsnedü’þ-Þâmiyyîn adlý eserinde bu karýþýklýðýn farkýnda
olduðunu dile getirmiþ ve Ahmed derken
Abdürrahîm’i kastettiðini söylemiþtir. Ayrýca bu iki müellif, söz konusu eleþtirilerin
iyi niyetle yapýlmadýðý kanaatindedir (Te×kiretü’l-¼uffâ¾, III, 916; Lisânü’l-Mîzân, III,
73-74). Ýsfahanlý hadis hâfýzý Kývâmüssünne et-Teymî de Taberânî’yi eserlerinde ileri derecede münker ve mevzû rivayetlere
ve sahâbîlerle ilk nesilleri kötüleyen ferd
hadislere yer vermekle suçlamýþtýr. Ancak
Zehebî’ye göre bu durum Taberânî’ye özgü deðildir. Nitekim III. (IX.) yüzyýlýn baþlarýndan itibaren hadis âlimlerinin çoðu,
bir hadisi isnadýyla naklettikleri zaman artýk o hadisin sorumluluðunun kendilerinden çýktýðýný düþünmüþlerdir (Ýbn Hacer,
Lisânü’l-Mîzân, III, 75).
Eserleri. 107 eserinin bulunduðundan
söz edilen Taberânî’nin (Ýbn Mende, XXV,
359-365) en meþhur kitaplarý þunlardýr: 1.
el-Mu£cemü’l-kebîr. Türünün en geniþ
hacimli örneði olan eserde aþere-i mübeþþereden baþlayarak sahâbe adlarý yarý alfabetik biçimde sýralanmýþtýr. Az hadis rivayet eden sahâbîlerin bütün rivayetlerini, çok hadis rivayet edenlerin bir veya birkaç rivayetini eserine almayý düþünen Taberânî (el-Mu£cemü’l-kebîr, I, 51), Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Ömer’in rivayetlerine eserinde yer verirken Enes b.
Mâlik, Câbir b. Abdullah, Ebû Saîd el-Hudrî ve Hz. Âiþe’nin rivayetlerini zikretmemiþ,
Ebû Hüreyre’nin rivayetlerini ise Müsnedü Ebî Hüreyre adýyla ayrý bir kitapta
toplamýþtýr. XIII-XVI ve XXI. ciltlere ait nüshalar bulunamadýðý için bu ciltlerin yerine
birer fihrist cildi konularak yayýmlanan
eserdeki rivayet sayýsýnýn 60.000 olduðu
þeklindeki kayýt (Kettânî, s. 135) doðru olmayýp Selefî neþrinde 21.700 rivayet yer
almaktadýr (nþr. Hamdî Abdülmecîd esSelefî, I-XXV, Baðdat 1397-1403/1978-1983,
1404-1410/1984-1990; Musul-Kahire 1405/

