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tercüme çok sayýda kitap kaleme almýþ-
týr. Kaynaklar Taberî hakkýndaki bilgileri
yine bir astronom ve müneccim olan Ebû
Ma‘þer el-Belhî’den (ö. 272/886) aktarmak-
tadýr. Belhî’den gelen bilgilere göre Tabe-
rî Grek, Süryânî, Fars ve Bâbil kültür hav-
zalarýna ait kitaplarý tercüme etmede uz-
man bir kiþidir; yýldýzlarýn hareketi (ilm-i
nücûm) ve hükümleri (astroloji) üzerine en
önemli reislerden biridir (Sâid el-Endelüsî,
s. 55; Ýbnü’l-Kýftî, s. 242). Onun çalýþma-
larýnýn bazý müsbet bilim yaklaþýmý içinde
olan müelliflerin ilgisini çektiði bilinmekte-
dir. Bîrûnî’nin Fi’l-Fa¼½ £an nevâdiri Ebî
¥af½ £Ömer Ýbni’l-FerruÅân adýyla yaz-
dýðý eser (DSB, XIII, 538) bu özel ilginin bir
göstergesidir.

Eserleri. 1. Kitâbü Tefsîri’l-Erba£a Ma-
šålât li-Ba¹lamyûs (Uppsala Universi-
tätsbibliothek, MS, Arab, nr. 203). Bat-
lamyus’un Ýslâm dünyasýnda Kitâbü’l-Er-
ba£a adýyla anýlan astrolojiye dair eseri
Tetrabiblos için (Lat. Quadripartitum)
yazdýðý þerhtir. Eserin giriþinde tercüme-
nin de Taberî’ye ait olduðu kaydedilmek-
teyse de Ýbnü’n-Nedîm onun Ebû Yahyâ
el-Býtrîk’in -muhtemelen Grekçe’den- çe-
virdiði metne dayandýðýný yazmaktadýr.
2. Tefsîr. Sidonlu Dorotheus’un Penta-
teuch’unun (Kitâbü’l-ƒamse) Pehlevîce’-
sine yapýlmýþ þerhtir (Dorotheus’un bu-
gün adý bilinmeyen eserinin Ýslâm dün-
yasýna intikal þekli için bk. Pingree, Dum-
barton Oaks Papers, XLIII [1989], s. 229-

231). Arapça metin, David Pingree’nin Ýn-
gilizce tercümesi, Pentateuch’un orijina-
linden günümüze ulaþmýþ bazý Grekçe ve
Latince parçalarýyla birlikte yayýmlanmýþ-
týr (Dorothei Sidonii Carmen Astrologicum,
Leipzig 1976). 3. Kitâb fi’l-Mevâlîd. Do-
ðum tarihlerinin yýldýz falý yorumlarý üze-
rine yazýlan kitabýn bilinen tek nüshasý Nu-
ruosmaniye Kütüphanesi’ndedir (nr. 2951).
Kaynaklarý arasýnda Hermetik literatür ve
Batlamyus, Mâþâallah b. Eserî, Dorotheus
gibi müelliflerin yer aldýðý eserin XII. yüz-
yýlýn ilk yarýsýnda Sevillalý John (Johannes
Hispalensis) tarafýndan yapýldýðý kabul edi-
len De nativitatibus adlý Latince çevirisi-
nin dünya kütüphanelerinde en az on al-
tý nüshasý bulunmaktadýr. 1503’ten 1551’e
kadar Venedik’te beþ defa basýlan esere
ilk baskýsý sýrasýnda yine Taberî’ye nisbet
edilen De interrogationibus adlý bir risâ-
le eklenmiþtir. Latince’ye 1217 yýlýnda çev-
rildiði belirtilen bu risâle Taberî’nin müs-
takil bir çalýþmasýdýr ve daha sonra ayrý-
ca neþredilmiþtir (Basel 1533, 1551). De
nativitatibus’un bazý yazmalarýnda yine
Taberî’ye izâfe edilen ve Sevillalý John ta-
rafýndan çevrildiði anlaþýlan Liber univer-
sus adlý bir baþka Latince esere daha rast-
lanmaktadýr. Pingree’ye göre Liber uni-
versus’un içeriði De nativitatibus’unkiy-
le irtibatlýdýr ve onun gerçek kapsamý hak-
kýnda fikir vermektedir (MTUA, I/1 [1977],
s. 8-12). 4. Kitâbü’l-Mesâßil fî a¼kâmi’n-
nücûm (Çorum Ýl Halk Ktp., nr. 2981,
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Ebû Hafs Ömer b. el-Ferruhân et-Taberî
(ö. 200/815 [?] )
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Taberistan’da yaþamýþ Fars kökenli bir
aileye mensuptur; hayatý hakkýnda yeterli
bilgi bulunmamaktadýr. Kaynaklarýn bir kýs-
mýnda eserlerinin kendisi gibi bir astro-
nom ve astrolog olan oðlu Ebû Bekir Mu-
hammed’in eserleriyle karýþtýrýldýðý görülür
(Ýbnü’n-Nedîm, s. 332-333). Bazý kitaplarý-
nýn Latince’ye çevrilmiþ olmasýndan dola-
yý Avrupa astronomi ve astroloji tarihinde
önemli bir yere sahiptir. Latin Ortaçaðý’n-
da adý Omar Tiberiadis, Omar Alfraganus
Tiberiadis, Omar Ben Alfarghani Tiberia-
dis ve Omar Belnalfargdiani Tiberiadis þek-
linde geçer. Halife Mansûr zamanýnda be-
lirli bir yön ve ivme kazanan tercüme fa-
aliyetleri sürecinde astrolojiye duyulan il-
gi kadîm kültür havzalarýndaki astroloji ve
dolayýsýyla astronomi literatürünü Arap-
ça’ya aktarma talebini arttýrmýþ, Ýran’da
Sâsânîler döneminde güçlü bir astroloji
geleneðinin mevcut olmasý Abbâsî sara-
yýnda Fars kökenli müneccim-mütercim-
lerin öne çýkmasýna yol açmýþtýr. Bunlar-
dan biri olan Taberî ilk defa adýný, yine
Ýran’dan gelen Nevbaht ve Mâþâallah b.
Eserî ile birlikte ve Muhammed b. Ýbrâ-
him el-Fezârî’nin iþ birliðiyle Baðdat’ý kur-
maya giriþen Halife Mansûr için bir zîc ha-
zýrlamalarý sýrasýnda duyurdu. Bu heyetin
þehrin kuruluþuna baþlamak için en uy-
gun gün olarak hesapladýðý 3 Cemâziye-
levvel 145 (30 Temmuz 762) tarihi (Ya‘ku-
bî, s. 25, 28-29) Taberî’nin biyografisine ýþýk
tutmasý açýsýndan önemlidir. Taberî’nin
Batlamyus’un Tetrabiblos’u için yazdýðý
þerhin bitiþine rastlayan 196 Þevvali de (Ha-
ziran-Temmuz 812) biyografisiyle ilgili ikin-
ci kesin tarihleme verisidir. Böylece onun
762-812 yýllarý arasýnda Baðdat’ta bulun-
duðunu tesbit eden Pingree, Halife Man-
sûr’un veziri Yahyâ b. Hâlid el-Bermekî ile
(ö. 190/805) yakýn iliþki içine girdiðine ihti-
mal vermekte, fakat Me’mûn’un veziri Fazl
b. Sehl ile (ö. 202/818) tanýþtýðý rivayeti-
ni kuþkuyla karþýlamaktadýr (DSB, XIII,
538). Bununla birlikte Taberî’nin 812’den
sonra Vezir Fazl b. Sehl ile tanýþacak ka-
dar yaþamýþ olmasý da mümkün görün-
mektedir. Nitekim modern kaynaklar onun
ölümüyle ilgili tarihi 200 (815) yýlýna kadar
uzatmaktadýr.

Taberî, Fazl b. Sehl vasýtasýyla Halife
Me’mûn ile tanýþmýþ ve onun için telif ve
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þýyan valiler tarafýndan yönetilen Taberis-
tan, daðlýk ve ormanlýk yapýsýndan dolayý
Ýran coðrafyasýnda Ýslâm fetihlerinin en
zor ilerlediði bölgelerden biri oldu. Kûfe
Valisi Saîd b. Âs, 30 (650-51) yýlýnda dü-
zenlediði seferler sýrasýnda bölgenin önem-
li þehirlerinden Âmül’ü fethetti. Muâviye
b. Ebû Süfyân zamanýnda Maskale b. Hu-
beyre güçlü bir orduyla bölgeye girdiyse de
halkýn direniþiyle karþýlaþtý, ordusu büyük
kayýp verdi, kendisi de þehid oldu (Belâzü-
rî, s. 481). Taberistan valiliðine tayin edi-
len Muhammed b. Eþ‘as el-Kindî’nin dü-
zenlediði sefer de sonuçsuz kaldý. Fethe-
dilen merkezlerde vergi yüzünden çýkan is-
yanlarýn yaný sýra bölge Hâricî isyancýlarýn
sýðýnaðý haline geldi. Mühelleb b. Ebû Suf-
re, Kâzerûn yakýnýnda aðýr bir yenilgiye
uðrattýðý Ezrakýler’i (75/695) takip ederek
Taberistan bölgesindeki Hâricî isyanlarýný
da bastýrdý. Taberistan bölgesinin tama-
mýnýn fethi Mühelleb’in oðlu Yezîd tara-
fýndan gerçekleþtirildi. Büyük bir ordu ile
Taberistan’a giren Yezîd bölgenin mahallî
hâkimini (ispehped) vergiye baðladý (98/
716-17). II. Mervân döneminde isyancý ma-
hallî idarecilerin eline geçen bölge, Abbâ-
sîler’in iktidara gelmesinin ardýndan itaat
altýna alýndýysa da Ebû Ca‘fer el-Mansûr
devrinde yeniden isyanlara sahne oldu. Ýs-
yanlar Hâzim b. Huzeyme et-Temîmî ve
Ravh b. Hâtim el-Mühellebî tarafýndan bas-
týrýldý. Me’mûn döneminde Muhammed b.
Hafs b. Ömer’le birlikte Þervîn bölgesini
fetheden Mâzyâr b. Karin bölgenin idare-
siyle görevlendirildi. Ancak o da Mu‘tasým-
Billâh zamanýnda vergiyi ödemeyerek is-
yan etti (224/839). Halifenin Abdullah b.
Tâhir kumandasýnda gönderdiði kuvvet-
ler karþýsýnda yenilgiye uðrayan Mâzyâr
yakalanarak getirildiði Sâmerrâ’da idam
edildi (225/840). Bu yýllarda Âmül’de otu-
ran valiler tarafýndan yönetilen Taberistan
bir süre sonra Horasan Valisi Abdullah b.
Tâhir’in idaresine verildi. Öte yandan böl-
genin mahallî hâkimlerinden Bâverdî Hü-
kümdarý Karin b. Þehriyâr 240 (854-55) yý-
lýnda Ýslâmiyet’i kabul etti.

Taberistan coðrafî konumu sebebiyle
muhalif fýrkalarýn sýðýnaðý olmaya devam
etti ve IX. yüzyýlýn ortalarýnda bölgede güç-
lerini arttýran Ali evlâdýnýn eline geçti. Tâ-
hirî yönetimine karþý isyan eden Deylemli-
ler’in daveti üzerine Rey’den Taberistan’a
gelen Hasan b. Zeyd el-Alevî Deylem, Ke-
lâr, Þâlûs, Rûyân halkýnýn kendisine biat
etmesiyle Taberistan Zeydîleri’ni kurdu
(250/864). Hz. Hasan neslinden gelen Ha-
san el-Alevî bölgede hâkimiyeti saðladýk-
tan sonra Âmül’ü ve Sâriye’yi (Sârî) ele

geçirdi. Bölgeyi geri almaya çalýþan Tâhirî
kuvvetleriyle mücadelesine devam etti. Öte
yandan Ya‘kub b. Leys es-Saffâr’la da sa-
vaþmak zorunda kaldý. Hasan b. Zeyd, Sâ-
riye ve Âmül’e giren Ya‘kub’un (260/874)
þiddetli yaðmurlar yüzünden büyük zayi-
at verip geri çekilmesinin ardýndan tek-
rar Taberistan’a hâkim oldu. Hasan el-Ale-
vî’nin ölümünden (270/884) sonra yerine
geçen kardeþi Muhammed b. Zeyd ida-
re merkezini Âmül’den Cürcân’a nakletti.
Muhammed b. Zeyd Horasan Valisi Râfi‘
b. Herseme, Saffârîler ve Sâmânîler’le bir
süre mücadele etti; Sâmânîler’le yaptýðý
savaþta aldýðý yara sebebiyle öldü. Zeydî
ordusunun Cürcân’da yenilgiye uðrama-
sýyla Taberistan Zeydî Devleti’nin birinci
dönemi sona erdi (287/900). On dört yýl
Sâmânî hâkimiyetinde kalan Taberistan,
Zeydîler’in Hüseynî kolundan Hasan b. Ali
el-Utrûþ’un Sâmânî kuvvetlerini bozguna
uðratýp bütün Taberistan’ý ve Cürcân’ý ele
geçirerek hükümdarlýðýný ilân etmesiyle
tekrar Zeydîler’in eline geçti (301/914).
Baþþehir Âmül’ü Sâmânîler’e karþý baþa-
rýyla savunan Hasan el-Utrûþ’un 304 (917)
yýlýnda vefatý üzerine iktidar damadý Ha-
san b. Kasým’a geçti. Hasan b. Kasým’ýn
yenilip öldürülmesi ve Zeydî hânedanýnýn
sona ermesinin ardýndan bölge Ziyârîler’in
eline geçti (316/928). Bu arada kýsa süre-
lerle Büveyhîler ve Sâmânîler arasýnda el
deðiþtirdi. 342’de (953) Büveyhîler’in, 360’-
ta (971) yeniden Ziyârîler’in idaresine gir-
di. Adudüddevle 981’de Taberistan ve Cür-
cân’ý topraklarýna kattý. 426 (1035) yýlýnda
Gazneli Mes‘ûd, Âmül’e kadar gelip Tabe-
ristan’ý hâkimiyeti altýna aldý (Mîtrâ Mihrâ-
bâdî, s. 189-202).

Taberistan, Selçuklular’ýn 431 (1040) yý-
lýnda Gazneliler’i maðlûp ederek Horasan’a
hâkim olmalarýnýn ardýndan Tuðrul Bey’in
büyük bir ordunun baþýnda buraya gir-
mesiyle Selçuklu hâkimiyetine geçti (433/
1041-42). Mahallî hâkim Enûþirvân’ýn bað-
lýlýk arzetmesi ve 100.000 dinar ödemesi
karþýlýðýnda barýþ yapýldý. Bölgenin mahal-
lî hâkimleri olan Ziyârîler ve Bâvendîler ita-
at altýna alýndý. Taberistan’ý yýllýk 50.000
dinar vergi ödemesi þartýyla emîrlerinden
Merdâvîc b. Bisû’nun idaresine býrakan
Tuðrul Bey çeþitli þehirlere nâibler tayin
ettikten sonra Nîþâbur’a döndü. Bununla
birlikte Bâdüsbanîler gibi bazý mahallî hâ-
nedanlarýn özellikle daðlýk bölgelerdeki ya-
rý baðýmsýz durumu devam ediyordu. Sul-
tan Alparslan, bölgedeki Selçuklu hâkimi-
yetini güçlendirmek için 458 (1066) yýlýn-
da Ýnanç Yabgu’yu buranýn idaresiyle gö-
revlendirdi. Hârizmþah Alâeddin Muham-

3015). Birçok kütüphanede nüshalarý yer
alan eserin (Sezgin, VII, 112) Ebû Yûsuf
Ya‘kub b. Ali el-Kasrânî’nin yaptýðý MuÅ-
ta½arü’l-Mesâßili’l-Æa½râniyye baþlýklý bir
özeti bulunmaktadýr (Hamza b. Hüseyin
b. Kasým en-Nuaymî, VIII, 125). 5. Kitâ-
bü’l-ÝÅtiyârât. Bilinen tek nüshasý Ýsken-
deriye Kütüphanesi’ndedir (el-Hurûf ve’l-
esmâ, nr. 2033-d/2, vr. 42a-52b). 6. Kitâ-
bü’l-A¼kâm £alâ envâ£i’l-mesâßil ve’l-
ša²âß £ale’d-delâßil (a.g.e., VIII, 98-100;
Sezgin, VII, 112). 7. Risâle fi’stiÅrâci’¾-¾a-
mîr bi-¹arîši’n-nücûm (bk. a.g.e., a.y.). 8.
Kitâbü’l-Æýrânât ve ta¼vîli’s-sinîn (a.g.e.,
VII, 111). 9. Kitâbü’l-£Ýlel. Günümüze ulaþ-
mayan bu eserin adý Bîrûnî’den öðrenil-
mektedir (ÝstiÅrâcü’l-evtâr, s. 132). 10. Ki-
tâb fî Øûreti’l-küre (Fî Heyßeti’l-felek). Bî-
rûnî Ta½¹î¼u’½-½uver ve teb¹î¼u’l-küver
adlý eserinde buna atýfta bulunmaktadýr
(Kitâbhâne-i Merkezî-i Dâniþgâh-ý Tahran,
nr. 5469, vr. 10b). 11. Kitâbü Ýttifâši’l-felâ-
sife ve’Åtilâfihim fî Åu¹û¹i’l-kevâkib (Ýb-
nü’n-Nedîm, s. 332; Ýbnü’l-Kýftî, s. 242). 12.
Kitâbü’l-Me¼âsin (a.g.e., a.y.).
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Ýran’ýn kuzeyinde günümüzde
Mâzenderan adýný taþýyan eyalet.
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Eski Pehlevî sikkelerinde Tapurstân, Ýs-
lâm kaynaklarýnda Taberistân adý verilen
bölge XIII. yüzyýldan itibaren daha ziyade
Mâzenderan adýyla anýlmýþtýr. Kuzeyinde-
ki Hazar denizi kýyýlarýndan baþlar ve asýl
Ýran platosundan Elburz daðlarý ile ayrýlýr.
Sâsânîler devrinde “ispehbed” unvanýný ta-


