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TABÂTABÂÎ, Seyyid Muhammed

Ýbn Merdûye, Ebü’l-Fazl Muhammed b.
Ahmed b. Muhammed el-Cârûdî, Ýbn Fâ-
ris onun talebeleri arasýnda yer alýr. Tabe-
rânî, Ýsfahan’a ikinci defa gidiþinde þeh-
rin valisi Ebû Ali Ahmed b. Muhammed b.
Rüstem kendisine büyük ilgi gösterdi ve
devlet hazinesinden maaþ baðladý. Ölün-
ceye kadar bu maaþla geçindi ve 29 Zil-
kade 360’ta (23 Eylül 971) vefat etti, Hz.
Ömer zamanýnda burada þehid düþen sa-
hâbî Hamâme ed-Devsî’nin yanýna defne-
dildi. Taberânî’nin hadisle meþgul olan Mu-
hammed adýnda bir oðlu, Fâtýma adýnda
bir kýzý vardý. Güzel ahlâký, ölçülü konuþma-
sý ve talebelerine karþý güzel muamelesiyle
bilinen Taberânî, Selef akîdesini benimse-
yerek hayatý boyunca ehl-i hadîsin düþün-
ce çizgisinden uzak çevrelerle mücadele et-
miþtir (Ýbn Mende, XXV, 356). Ehl-i beyt’e
ve Hulefâ-yi Râþidîn’e büyük saygý duyar-
dý. Bir sohbet sýrasýnda Ýsfahan Valisi Ýbn
Rüstem’in Hz. Ebû Bekir ile Ömer aleyhin-
de bazý sözler sarfetmesi üzerine oradan
ayrýlmýþ ve bir daha yanýna uðramamýþtýr
(Zehebî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾, III, 916).

Taberânî zamanýnýn hadis hâfýzý diye ni-
telenmiþ (Ýbn Hallikân, II, 407), hadis, en-
sâb ve tarih bilgisiyle döneminin en önde
gelen âlimlerinden olmuþtur. Þiî hadis hâ-
fýzý Ebü’l-Abbas Ýbn Ukde, Taberânî’nin bir
benzerini daha görmediðini söylemiþ, Bü-
veyhî Veziri Ebü’l-Fazl Ýbnü’l-Amîd de hu-
zurunda gerçekleþen bir müzakerede Ta-
berânî’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 ta-
lebesi Ebü’l-Abbas eþ-Þîrâzî 300.000 ha-
dis 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 yaptý-
ðýný söylemiþtir (a.g.e., XXV,  336). Bu biriki-
mi sayesinde Ýslâm dünyasýnýn çeþitli yer-
lerinden gelen talebelerin en önemli baþ-
vuru kaynaðý olmuþtur (Zehebî, A£lâmü’n-
nübelâß, XVI, 120). Çok uzun yaþadýðý için
dedelerle torunlarýn ayný kaynaktan ha-
dis almalarýna ve isnadýn Resûlullah’a da-
ha 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’l-
¼uffâ¾, III, 916). Hanbelî mezhebine men-
sup olan (Ýbn Ebû Ya‘lâ, II, 49-51) ve mü-

fessir olarak da tanýnan Taberânî’nin bü-
yük bir tefsir yazdýðýndan söz edilmekte-
dir (Dâvûdî, I, 205). Kýraat ilmini Ali b. Ab-
dülazîz el-Begavî ve Ahfeþ ed-Dýmaþký’-
den öðrenmiþ, Ali b. Yahyâ b. Abdkûye ve
Ebû Nuaym el-Ýsfahânî gibi âlimlere ký-
raat hocalýðý yapmýþtýr (Ýbnü’l-Cezerî, I,
311). Öte yandan bazý âlimlerin eleþtirile-
rine muhatap olmuþ, özellikle kendisinden
megazîye dair haberler naklettiði Mýsýrlý
râvi Abdürrahîm b. Abdullah el-Berký’nin
ismini onun kardeþi olan ve kendisine ula-
þamadýðý Ahmed ile karýþtýrdýðý için tale-
besi Ebû Bekir Ýbn Merdûye tarafýndan
tenkit edilmiþtir. Ancak Zehebî ve Ýbn Ha-
cer’e göre Taberânî, Müsnedü’þ-Þâmiy-
yîn adlý eserinde bu karýþýklýðýn farkýnda
olduðunu dile getirmiþ ve Ahmed derken
Abdürrahîm’i kastettiðini söylemiþtir. Ay-
rýca 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 Kývâmüssün-
ne et-Teymî de Taberânî’yi eserlerinde ile-
ri derecede münker ve mevzû rivayetlere
ve sahâbîlerle ilk nesilleri kötüleyen ferd
hadislere yer vermekle suçlamýþtýr. Ancak
Zehebî’ye göre bu durum Taberânî’ye öz-
gü deðildir. Nitekim III. (IX.) yüzyýlýn baþ-
larýndan itibaren hadis âlimlerinin çoðu,
bir hadisi isnadýyla naklettikleri zaman ar-
týk o hadisin sorumluluðunun kendilerin-
den 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 mübeþ-
þereden baþlayarak sahâbe adlarý yarý al-
fabetik biçimde sýralanmýþtýr. Az hadis ri-
vayet eden sahâbîlerin bütün rivayetleri-
ni, çok hadis rivayet edenlerin bir veya bir-
kaç rivayetini eserine almayý düþünen Ta-
berânî (el-Mu£cemü’l-kebîr, I, 51), Abdul-
lah b. Abbas ve Abdullah b. Ömer’in riva-
yetlerine eserinde yer verirken Enes b.
Mâlik, Câbir b. Abdullah, Ebû Saîd el-Hud-
rî ve Hz. Âiþe’nin rivayetlerini zikretmemiþ,
Ebû Hüreyre’nin rivayetlerini ise Müsne-
dü Ebî Hüreyre adýyla ayrý bir kitapta
toplamýþtýr. XIII-XVI ve XXI. ciltlere ait nüs-
halar bulunamadýðý için bu ciltlerin yerine
birer fihrist cildi konularak yayýmlanan
eserdeki rivayet sayýsýnýn 60.000 olduðu
þeklindeki kayýt (Kettânî, s. 135) doðru ol-
mayýp Selefî neþrinde 21.700 rivayet yer
almaktadýr (nþr. Hamdî Abdülmecîd es-
Selefî, I-XXV, Baðdat 1397-1403/1978-1983,
1404-1410/1984-1990; Musul-Kahire 1405/

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 Ulema-
Devlet Ýliþkileri (trc. Selahattin Ayaz), Ýstanbul
1990, s. 61-81; Mazlum Uyar, Ýran’da Modernleþ-
me ve Din Adamlarý, Ýstanbul 2008, s. 37-50,
233-243; Hüseyin Mahbûbî Erdekânî, “Seyyid Mu-
hammed Tabâtabâ,î”, Rehnümâ-yi Kitâb, XXI/
1-2, Tahran 1357 hþ./1978, s. 25-36; J. Foran,
“The Strengths and Weaknesses of Iran’s Popu-
list Alliance: A Class Analysis of the Constituti-
onal Revolution of 1905-1911”, Theory and
Society, XX/6, Amsterdam 1991, s. 795-823.
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Ebü’l-Kåsým Müsnidü’d-dünyâ Süleymân
b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî

(ö. 360/971)

Mu‘cemleriyle tanýnan hadis hâfýzý.
˜ ™

Safer 260’ta (Aralýk 873) Akkâ’da doð-
du. Erken yaþta öðrenim amacýyla Þam’-
daki Taberiye’ye gittiðinden Taberânî diye
þöhret buldu. Yemen’den Þam’a göç eden
Lahm kabilesine mensup olduðu için Lah-
mî nisbesiyle de anýldý. Hadisle uðraþan
babasýnýn teþvikiyle on üç yaþýnda iken Ta-
beriye’de hadis dinlemeye baþladý. Hadis
tahsili maksadýyla 274 (887) yýlýndan iti-
baren yaklaþýk yirmi beþ yýl boyunca pek
çok ilim merkezine seyahat etti. Kudüs,
Remle, Akdeniz kýyýsýndaki Kaysâriye, Hu-
mus, 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 haya-
týnýn son altmýþ yýlýný burada geçirdi. Ta-
berânî ilim yolculuðu yaptýðý elli kadar ye-
ri el-Mu£cemü’½-½a³¢r’de zikreder (I, 23,
29, 77). Bu özelliðinden dolayý tabakat mü-
elliflerince “rahhâl-cevvâl” sýfatlarýyla aný-
lan Taberânî seyahatleri sýrasýnda birçok
kiþiden hadis rivayet etti. el-Mu£cemü’l-
evsa¹’ta adlarýný sýraladýðý hocalarýnýn sa-
yýsý 2000’e ulaþmaktadýr (Kettânî, s. 135).
Hâþim b. Mersed et-Taberânî, Ebû Zür‘a
ed-Dýmaþký, Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî, Mutay-
yen, Ebü’l-Abbas Ýbn Süreyc, Nesâî, Ýbnü’l-
Cârûd ve Ebû Avâne el-Ýsferâyînî hocala-
rýndan bazýlarýdýr. Ebû Abdullah Ýbn Men-
de, Ebû Nuaym el-Ýsfahânî, Ebü’þ-Þeyh,
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lýdýr (Mahmûd et-Tahhân neþrinde 9485,
Târýk b. Ývazullah neþrinde 9489). Çoðun-
lukla hocalarýnýn garîb ve ferd rivayetlerini
aldýðý için Dârekutnî’nin el-Efrâd’ýna ben-
zetilen bu eserde aziz ve münker rivayet-
lerin bulunduðu ifade edilmiþtir. Rivayet-
lerin bir kýsmý el-Mu£cemü’l-kebîr’de de
mevcuttur (nþr. Muhammed Ahmed Ýbrâ-
him, Mýsýr 1398; nþr. Mahmûd b. Ahmed
et-Tahhân, I-XI, Riyad 1405-1416/1985-
1995; nþr. Târýk b. Ývazullah – Abdülmuh-
sin b. Ýbrâhim el-Hüseynî, Kahire 1416/
1995; nþr. Muhammed Hasan Muhammed
Hasan Ýsmâil, Amman-Beyrut 1999). Hey-
semî, Mecma£u’l-ba¼reyn fî zevâßidi’l-
Mu£cemeyn’inde el-Mu£cemü’l-evsa¹
ile el-Mu£cemü’½-½a³¢r’de yer aldýðý hal-
de Kütüb-i Sitte’de bulunmayan rivayet-
leri tesbit etmiþtir. Mahmûd et-Tahhân
eser hakkýnda hazýrladýðý fihristi ayrýca neþ-
retmiþtir (Riyad 1416/1995). 3. el-Mu£ce-
mü’½-½a³¢r. Taberânî, bu eserinde alfa-
betik olarak sýraladýðý 1161 hocasýnýn ri-
vayetlerinden birer veya ikiþer örnek kay-
detmiþtir. Eserde ayrýca müellifin hocala-
rýndan nerede ve ne zaman hadis dinle-
diðine, bazý hadislerin sýhhatine dair açýk-
lamalara, râviler hakkýnda bilgilere, riva-
yet þekline ve yolculuk yaptýðý yerlere dair
ayrýntýlara yer verilmiþtir (Palabýyýk, XIV
[2001], s. 199-203). el-Mu£cemü’½-½a³¢r’in
birçok baskýsý yapýlmýþtýr (Delhi 1311; nþr.
Abdurrahman Muhammed Osman, Medi-

ne 1388/1968; Kahire 1968, 1983; Beyrut
1403/1983, 1406/1986, 1995; Mekke 1992).
Zehebî bu eserden seçtiði hadislerle el-
Erba£ûnü’l-büldâniyye’sini oluþturmuþ-
tur (nþr. Kemâl Yûsuf el-Hût, el-Mu£temed,
Beyrut 1988, I, 40-121). Muhammed Þe-
kûr Mahmûd el-Hâc Emîr eseri, çeþitli nüs-
halarýný karþýlaþtýrýp rivayetlerin sýhhat de-
recesini belirterek er-Rav²ü’d-dânî ile’l-
Mu£cemi’½-½a³¢r li’¹-ªaberânî adýyla ye-
niden neþretmiþtir (Beyrut 1405/1985). Sey-
yid Tâlib Hüseyin (Bahâvelpûr Ýslâm Üni-
versitesi, ts.) ve Abdülcebbâr Zeydî (1410/
1990, Pencap Üniversitesi) el-Mu£cemü’½-
½a³¢r’in tahkik ve tahrîcini doktora tezi,
Sâlih Saîd Muhammed Zehrânî de bir kýs-
mýnýn tahkik ve tahrîcini yüksek lisans te-
zi olarak (1407/1987, Câmiatü Ümmi’l-ku-
râ külliyyetü’þ-þerîa ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiy-
ye) hazýrlamýþ, Mahmut Taþkýn da bir yük-
sek lisans tezi yapmýþtýr (Meþyeha Türü
Eserlerin Ortaya Çýkýþý ve Taberani’nin el-
Mu’cemü’s-Saðîr’i, 2003, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). Ab-
dülazîz Muhammed es-Sedhân kitabýn bir
fihristini yayýmlamýþ (Riyad 1403/1983), Se-
lâhaddin b. Ahmed el-Ýdlîbî, Taberânî’nin
eserdeki deðerlendirmelerini esas alarak
küçük bir cerh-ta‘dîl kitabý yazmýþtýr (Mu£-
cemü’l-cer¼ ve’t-ta£dîl min kelâmi’l-¼âfý¾ e¹-
ªaberânî fi’l-Mu£cemi’½-½a³¢r, Mekke 1413/
1992). Ýsmail Mutlu kitabý Türkçe’ye çevir-
miþtir (Mu‘cemü’s-sagîr Tercüme ve Þerh,
I-II, Ýstanbul 1996). 4. Kitâbü’l-Evâßil. Ta-
rih boyunca ilk defa yapýlan þeylere dair
seksen altý rivayeti ihtiva etmektedir (nþr.
Muhammed Þekûr b. Mahmûd, Beyrut
1403, 1407; Süyûtî’nin el-Vesâßil’i ile bir-
likte, nþr. Ebû Hacer Muhammed Zaðlûl,
Beyrut 1406/1986; nþr. Mervân Atýyye, Bey-
rut 1992). 5. el-E¼âdî¦ü’¹-¹ývâl. Uzun me-
tinli doksan dokuz hadisi içermektedir
(nþr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî, el-Mu£-
cemü’l-kebîr içinde, Kahire, ts. [Mektebe-
tü Ýbn Teymiyye], XXV, 189-324; nþr. Mus-
tafa Abdülkadir Atâ, Beyrut 1992). 6. Me-
kârimü’l-aÅlâš. Çoðunluðu merfû 239
rivayetten oluþmaktadýr (nþr. Fârûk Ham-
mâde, Rabat 1399/1979; nþr. Ahmed Þem-
seddin, Beyrut 1409/1989; Ýbn Ebü’d-Dün-
yâ’nýn Mekârimü’l-aÅlâš’ý ile birlikte, nþr.
Muhammed Abdülkadir Atâ, Beyrut 1409/
1989). Son kýsmý eksik olan eser üzerine
Suat Koca, Erken Dönem Mekârim-i
Ahlak Literatürünün Ahlak-Deðer Ýliþ-
kisi Bakýmýndan Ýncelenmesi adýyla bir
yüksek lisans tezi yapmýþtýr (2002, AÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü). 7. Fa²lü’r-remy
ve ta£lîmih. Altmýþ rivayeti kapsamakta-
dýr (nþr. Muhammed b. Hasan b. Ahmed

1984; Beyrut 1414/1993; Riyad 1415/1994;
nþr. Muhammed Habîb el-Hîle, Tâif 1988;
eksik kýsýmlarý Taberânî’nin diðer kitapla-
rýndan ve baþkalarýna ait eserlerden ta-
mamlamak suretiyle nþr. Ebû Muham-
med el-Asyûtî, Beyrut 2007). Eserin eksik
ciltlerinden bazýlarý daha sonra neþredil-
miþtir (XIII. cilt, kýsmen nþr. Hamdî Ab-
dülmecîd es-Selefî, Riyad 1415/1994; nþr.
Târýk b. Ývazullah, Riyad 1993; XIII-XIV. cilt-
ler, nþr. Sa‘d b. Abdullah el-Humeyyid –
Hâlid b. Abdurrahman el-Cüreysî, Riyad
1429/2008; XXI. cilt, kýsmen nþr. Sa‘d b.
Abdullah el-Humeyyid – Hâlid b. Abdur-
rahman el-Cüreysî, Riyad 1427/2006). el-
Mu£cemü’l-kebîr’in Kütüb-i Sitte’ye
olan zevâidleri Heysemî’nin Mecma£u’z-
zevâßid’inde yer almaktadýr. Yine Heyse-
mî, eseri el-Bedrü’l-münîr fî zevâßidi’l-
Mu£cemi’l-kebîr adýyla bablara göre ter-
tip etmiþ (DÝA, XVII, 293), Ýbn Balaban da
el-Mu£cemü’l-kebîr’deki hadisleri konu-
larýna göre düzenlemiþtir. Eser üzerine Þa-
ban Soylu tarafýndan yüksek lisans çalýþ-
masý yapýlmýþ (Ýstanbul 1999), Adnân Ar‘ûr
(Riyad 1990) ve Sa‘d b. Hâlid el-Fevzân (Ri-
yad 1990) tarafýndan eser için ayrýntýlý di-
zinler hazýrlanmýþtýr. 2. el-Mu£cemü’l-ev-
sa¹. Taberânî’nin, “Bu kitap benim ruhum-
dur” dediði eserde 2000 kadar hocasýna
ait 30.000 rivayete yer verildiði söylense
de (Kettânî, s. 135), kitaptaki hadis sayýsý
bundan daha az ve bazý nüshalarda fark-

TABERÂNÎ

Taberânî’nin el-E¼âdî¦ü’¹-¹ývâl adlý eserinin ilk iki sayfasý (Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 470)
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TABERÂNÎ

berânî’nin biyografisine, menkýbelerine,
rüyalarýna, ilmî ve ahlâkî þahsiyetine ve
eserlerinin listesine yer vermiþtir. Onun il-
mî kiþiliði üzerinde Mustafa Gündoðdu bir
yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (bk. bibl.).
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Ebû Bekr Muhyiddîn Abdülkådir
b. Muhammed b. Yahyâ b. Mekrem

el-Hüseynî et-Taberî el-Mekkî
(ö. 1033/1624)

Arap edebiyatý ve tarihi âlimi,
hatip ve þair.˜ ™

17 Safer 976’da (11 Aðustos 1568) Mek-
ke’de doðdu ve burada yetiþti. Bazý kay-
naklarda doðum yeri Tâif, doðum yýlý 972
(1564) olarak geçer. Soyu Hz. Hüseyin’e
ulaþýr. Atalarý 570 (1174) yýlý civarýnda Ta-
beristan’dan Mekke’ye göç etmiþtir. Ýyi bir
eðitim almasý için kendisiyle bizzat baba-
sý ilgilendi; bir ilim ve edebiyat çevresi oluþ-
turan aile ortamýndan yararlandý. On iki ya-
þýnda hýfzýný tamamladýktan sonra Yahyâ
b. Muhammed el-Hattâb, Ýbn Zahîre aile-
sinden Ali b. Cârullah, Muhammed b. Mu-
hammed el-Behnesî, Þemseddin er-Rem-
lî, Cemâleddin Hüseyin b. Ýsmâil el-Ýsâmî,
Ali b. Ýsmâil el-Ýsâmî, Abdurrahman eþ-
Þirbînî, Muhammed b. Abdülazîz ez-Zem-

zemî, Ahmed b. Fazl Bâkesîr ve Ali el-
Karî gibi âlimlerden ders aldý. Nevevî’nin
el-Erba£ûne’n-Neveviyye’sini, Nesefî’nin
el-£Ašåßid’ini, Ýbn Mâlik’in el-Elfiyye’sini,
Þeyhülislâm Zekeriyyâ el-Ensârî’nin Men-
hecü’¹-¹ullâb’ýný ezberledi. Fýkýh, hadis,
Arap edebiyatý ve tarihi alanlarýnda ken-
dini yetiþtirdi. Öðrenimini tamamladýktan
kýsa bir süre sonra Filistin’deki el-Halîl þeh-
rinde Mescidü’l-Halîl’e imam oldu (Ömer
Ferruh, II, 372). 1018 (1609) yýlýnda Kâbe’-
nin imamlýðýna tayin edildi. 1033’te (1624)
ramazan bayramý namazýný kýldýrmaya ha-
zýrlanýrken Yemen Valisi Haydar Paþa’nýn
Taberî’nin Þâfiî olmasý sebebiyle bu göre-
vi Hanefî mezhebine mensup bir imama
verdiðini duyunca çok üzüldü ve 1 Þevval
1033 (17 Temmuz 1624) tarihinde vefat et-
ti. Cenaze namazý bayram namazýnýn ar-
dýndan kýldýrýldý ve Cennetü’l-muallâ kab-
ristanýna defnedildi (Bender b. Muham-
med b. Reþîd el-Hemedânî, s. 152). Ýbn
Ma‘sûm 1030 (1621), Þevkânî 1032 (1623)
yýlýnda öldüðünü kaydeder (Sülâfetü’l-£a½r,
s. 43; el-Bedrü’¹-¹âli£, I, 372). Geniþ bilgiye
sahip olan Abdülkadir et-Taberî, usta bir
hatip, þair ve yazar olup þiirlerinde ve ne-
sirlerinde edebî sanatlarý maharetle kul-
lanmýþtýr. En önemli öðrencilerinden biri
Halîfe b. Ebü’l-Ferec ez-Zemzemî’dir. Eser-
lerinin çoðunu Mekke þerifi Hasan b. Ebû
Nümeyy’in isteðiyle yazmýþtýr.

Eserleri. A) Tarih ve Siyer. 1. Ýnbâßü’l-
beriyye bi’l-enbâßi’¹-ªaberiyye. Ailesin-
den olan Taberistanlýlar’ýn biyografilerini
içerir. Altmýþ dört varaklýk tek ve eksik
nüshasý Mekke’deki Harem-i þerif Kütüp-
hanesi’nde kayýtlýdýr (nr. 16). 2. Keþfü’n-
nišåb £an ensâbi’l-erba£ati’l-aš¹âb (Ka-
hire 1309; nþr. Muhammed Ömer el-Hüsâ-
mî el-Beyrûtî, Kahire 1316/1898). 3. Neþße-
tü’s-sülâfe bi-münþeßâti’l-Åilâfe (Neþße-
tü’s-sülâfe fî menþeßi’l-Åilâfe). Ýmâmet, ve-
zirlik, emirlik, devlet teþkilâtýnda yer alan
görevler, halifeler ve sultanlar hakkýnda-
dýr. Mekke tarihi ve Mekke þeriflerine dair
önemli eserlerden biri olup yazma nüs-
hasý Mekke’deki Ümmü’l-kurâ Üniversi-
tesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadýr (nr.
1818). Süleymaniye Kütüphanesi’nde de
(Esad Efendi, nr. 2949) eksik bir nüshasý
mevcuttur. Eser Hamed el-Arînân tarafýn-
dan doktora tezi olarak neþre hazýrlanmýþ-
týr (1973, Ýngiltere Saint Andrews Üniver-
sitesi). 4. Delâßilü’l-Ýmâme (Necef 1946,
1963). 5. el-Müsterþid fî imâmeti £Alî b.
Ebî ªâlib (Necef, ts. [el-Matbaatü’l-Hay-
dariyye]). 6. Risâle fi’l-müßellefeti šulû-
bühüm mine’½-½a¼âbe. Süleymaniye Kü-
tüphanesi’nde (Þehid Ali Paþa, nr. 585)

el-Gumârî, Mekke 1419). Müjdat Uluçam,
Süleyman b. Ahmed et-Taberânî ve
Fadlu’r-Remy ve Ta‘lîmih Adlý Cüz’ü is-
miyle yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1990,
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 8. Kitâ-
bü’d-Du£âß. Eserde Hz. Peygamber’den
nakledilen dualara dair 2255 rivayet yer
almaktadýr (nþr. Muhammed Saîd b. Mu-
hammed Hasan el-Buhârî, Beyrut 1407/
1987; Riyad 1429). Ebü’l-Eþbâl Sagýr Ah-
med Þâgif, el-Müstedrek adlý çalýþma-
sýnda (s. 105-120) Kitâbü’d-Du£âßyý neþ-
redenin, biyografilerini bulamadýðýný söy-
lediði seksen kiþinin biyografilerinin geç-
tiði kaynaklarý göstermiþtir (Riyad 1414/
1993). 9. Müsnedü’þ-Þâmiyyîn. Sahâbe
adlarýna göre alfabetik düzenlenmiþtir
(nþr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî, I-IV,
Beyrut 1409-1416/1989-1996). 10. e¦-¡ü-
lâ¦iyyât. Eserde üç râvi ile Hz. Peygam-
ber’e ulaþan âlî isnadlý rivayetler yer al-
maktadýr (diðer beþ sülâsiyyât ile birlikte
nþr. Ali Rýzâ Abdullah – Ahmed Bezre, Dý-
maþk-Beyrut 1406/1986). 11. Cüzß fîhi ¹u-
rušu ¼adî¦i “men ke×ebe £aleyye” (nþr.
Muhammed b. Hasan b. Ahmed el-Gumâ-
rî, Beyrut 1417/1997; nþr. Ali Hasan Ali
Abdülhamîd – Hiþâm b. Ýsmâil es-Sekka,
Amman 1410/1990; nþr. Abdülhamîd Râif,
Beyrut, ts.). 12. Men ismühû A¹âß min
ruvâti’l-¼adî¦ (nþr. Hiþâm b. Ýsmâil es-
Sekka, Riyad 1405/1985). 13. Kitâbü’s-Sün-
ne (kýsmen nþr. Abdullah b. Sâlih el-Ber-
râk, Mecelletü Câmi£ati’l-Ýmâm Mu¼am-
med b. Su£ûd el-Ýslâmiyye, XLVII [Riyad
1425/2004], s. 13-94). 14. ez-Ziyâdât fî
Kitâbi’l-Cûd ve’s-seÅâ (nþr. Âmir Ha-
san Sabrî, Beyrut 1423/2003). 15. ¥adî¦
li-ehli’l-Ba½ra (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriy-
ye, nr. 85/8, vr. 110-126). Ýbn Merdûye, bu
kitaptan yaptýðý seçmelerle Cüzß fîhi in-
tišåß min ¼adî¦i ehli’l-Ba½ra’yý oluþtur-
muþtur (nþr. Muhammed Hasan Muham-
med Hasan Ýsmâil – Müs‘ad Abdülhamîd
Sa‘denî, Beyrut 1426/2005).

Taberânî’nin bugün sadece adlarý bili-
nen eserleri dýþýnda yazma halinde bulu-
nan kitaplarý þunlardýr: Cüzß fîhi mâ in-
teÅabehû Süleymân li’bnihî Ebî Zer
(Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 105, vr. 228-
236); Cüzß min ¼adî¦ihî £ani’n-Nesâßî
(Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 107, vr. 310-
320); E¼âdî¦ (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr.
107/12, vr. 274-279); Erba£atü mecâlis
min mecâlisi’¹-ªaberânî (Köprülü Ktp.,
Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 252, vr. 113-120).
Ebû Zekeriyyâ Ýbn Mende, Cüzß fîhi ×ik-
rü Ebi’l-Æåsým Süleymân b. A¼med e¹-
ªaberânî (Menâšýbü’¹-ªaberânî) adýyla bir
risâle kaleme almýþ (bk. bibl.), burada Ta-


