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TABERÎ, Ömer b. Ferruhân

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.

˜ ™

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-
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beristan’da pek çok âlim yetiþmiþtir. Ta-
berî nisbesiyle meþhur olan bu âlimler ara-
sýnda tarihçi ve müfessir Muhammed b.
Cerîr et-Taberî, fakih Ebü’t-Tayyib et-Ta-
berî ve ünlü hekim Ali b. Rabben et-Ta-
berî anýlabilir.
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Filistin’de tarihî bir þehir.
˜ ™

Filistin’in kuzeydoðusunda Taberiye gö-
lünün batý kýyýsýnda deniz seviyesinin yak-
laþýk 200 m. altýnda kurulmuþtur. Kudüs’e
161, Dýmaþk’a 137 km. uzaklýktadýr. Milât-
tan önce 20 yýlý civarýnda Filistin bölgesi-
nin Romalý hâkimi Herod Antipas tarafýn-
dan tesis edilen þehre Roma Ýmparatoru
Tiberios Konstantinos’a izâfeten Tiberias
adý verilmiþ ve bu ad Arapça’ya Taberiye
þeklinde geçmiþtir. Taberiye, Dýmaþk-Ka-
hire kervan yolu üzerinde bulunduðundan
Roma döneminde stratejik bir konumday-
dý. Þehirde bir saray inþa ettiren Herod bu-
raya Galilee (Celîle) bölgesinden ve diðer
yerlerden nüfus iskân etti. Milâttan son-
ra 70’te Kudüs’ün yakýlmasýnýn ardýndan
birçok yahudi âlimi ve din adamýnýn göç
etmesi sonucu Taberiye bir ilim merkezi
haline geldi. 150 yýlý civarýnda Sanhedrin

denilen yahudi dinî mahkeme meclisinin
buraya taþýnmasýyla yahudiler açýsýndan
þehrin önemi arttý. Nitekim 400 yýlý dola-
yýnda derlendiði kabul edilen Filistin Tal-
mudu buradaki yahudi din âlimleri tara-
fýndan oluþturulmuþtur.

Taberiye, müslümanlarýn Filistin’e nüfuz
ettikleri dönemde Þürahbîl b. Hasene ta-
rafýndan kuþatýldý ve bir süre sonra anlaþ-
ma yoluyla fethedildi, halkýn þehirde kal-
masýna izin verildi (13/634). Eþ‘ar ve Lahm
gibi Arap kabileleri fethin ardýndan þeh-
re yerleþtiler. Romalýlar döneminden beri
darphânesi bulunan þehirde 15 (636) yýlýn-
dan itibaren Hâlid b. Velîd dirhem darbet-
tirmeye baþladý. Bir ara isyan eden Tabe-
riye halkýný Amr b. Âs tekrar itaat altýna al-
dý. Emevîler döneminde þehrin yakýnlarýn-
da bir saray yapýldý. Bu dönemde Filistin
þehirlerinde çýkan isyanlar esnasýnda Ta-
beriye halký da ayaklandý (744-745). Þehir
293’te (905-906) Karmatîler’in çýkardýðý is-
yanlar ve ardýndan ele geçirilmesi sýrasýn-
da tahrip edildi. Taberiye, Fâtýmîler dev-
rinde siyasî açýdan önem kazandý. Bu dö-
nemde þehirde Þiîliðin yaygýnlaþtýðý kay-
dedilmektedir. Ortaçað coðrafyacýlarý ve
seyyahlarý þehrin göl tarafý hariç müstah-
kem surlarla çevrili olduðunu belirtir; þi-
falý kaplýca sularýndan, hamamlarýndan ve
ortasýndaki cuma camisiyle batýsýndaki Ya-
semin Mescidi’nden bahseder.

Nâvekiyye Türkmenleri 462 (1070) yýlý
civarýnda Kurlu Bey kumandasýnda Tabe-
riye’ye yerleþtiler. Kurlu Bey’in ölümünün
ardýndan Türkmen Beyliði’nin baþýna ge-
çen Atsýz b. Uvak’ýn hâkimiyetine giren þe-
hir I. Haçlý Seferi esnasýnda Haçlý iþgal ve
istilâsýna mâruz kaldý. Haçlý iþgali sýrasýn-
da þehri ziyaret edip bir gece kalan Sem‘â-
nî þehir hamamýndan övgüyle söz eder (el-
Ensâb, VIII, 198). Dýmaþk Atabegi Tuðte-
gin ve Musul Emîri Mevdûd b. Altuntegin
kumandasýndaki Selçuklu ordusu 11 Mu-
harrem 507 (28 Haziran 1113) tarihinde
Taberiye yakýnlarýnda Haçlýlar’la yaptýðý
savaþta 2000 Frank’ý öldürmek suretiyle
büyük bir zafer kazandý ve zengin gani-
metler ele geçirdi. Hatta Kudüs Kralý Ba-
udouin’in de savaþ sýrasýnda esir alýndýðý,
ancak tanýnmamasýndan faydalanarak giz-
lice kaçýp kurtulduðu rivayet edilir (Ýbnü’l-
Kalânisî, s. 185; Ýbnü’l-Esîr, X, 496). Tabe-
riye savaþýnda Haçlýlar aðýr kayýplar verdik-
leri gibi daha sonra Selçuklular tarafýn-
dan civardaki beldelere yapýlan hücumlar-
la ekonomik açýdan da çökertildiler. Hittîn
Savaþý’nýn ardýndan Selâhaddîn-i Eyyûbî’-
nin fethettiði þehir (583/1187), Eyyûbîler
döneminde birbirleriyle mücadele eden Ey-

med devrinde Taberistan Hârizmþahlar’a
baðlandý.

Moðol istilâsý sýrasýnda Esterâbâd ve
Âmül gibi þehirler tahribata mâruz kal-
dýysa da Taberistan daðlýk ve ormanlýk
yapýsýndan dolayý istilâyý en hafif atlatan
eyaletlerden biri oldu. Taberistan’ýn doðu-
sunda bulunan Esterâbâd ve çevresi, Ýl-
hanlýlar zamanýnda Horasan’da ikamet
eden þehzadelerin baþlýca kýþlýk merkezle-
rinden biri durumundaydý. Bu devirde eya-
letin vergi gelirleri Horasan eyaleti içeri-
sinde hesaplanýyordu. Taberistan için Mâ-
zenderan adýnýn bu dönemde yaygýnlýk
kazandýðý görülmektedir. VIII. (XIV.) yüzyýl
coðrafyacýlarýndan Hamdullah el-Müstev-
fî, Mâzenderan adýný kullanmakla birlikte
zaman zaman Taberistan’ý da zikretmiþ-
tir (Nüzhetü’l-šulûb, s. 159-161, 348, 366).
Ýsim deðiþikliði resmî kayýtlara da yansý-
mýþtýr. Nitekim Abdullah b. Muhammed
b. Kiyâ el-Mâzenderânî Risâle-i Felekiy-
ye adlý eserinde 750 (1349-50) yýlýna ait
bir bütçede bölgeyi Mâzenderan adýyla zik-
retmiþtir. Söz konusu bütçede Mâzende-
ran 237 tümen (2.370.000 dinar) vergi ge-
lirine sahipti. Bölge, Ýlhanlýlar’ýn yýkýlma-
sýndan sonra Þiî Mar‘aþîler’den Seyyid Ký-
vâmüddin’in eline geçti. Mar‘aþîler döne-
minde Âmül ve Sâriye’nin etrafý hendekle
çevrildiði gibi bölgenin imarýna önem ve-
rildi. Güçlü bir orduyla bölgeye giren Ti-
mur, Mar‘aþîler’i maðlûp ederek burayý
itaat altýna aldý (794/1392) ve Mar‘aþîler’i
Mâverâünnehir’e sürgüne gönderdi (Za-
hîrüddîn-i Mar‘aþî, s. 233-234). Taberistan
909 (1504) yýlýnda Safevîler’in eline geçti.
I. Abbas zamanýnda Esterâbâd’dan Sâri-
ye ve Âmül’e inþa edilen yol bölgede her
mevsimde ulaþýmý saðladý. 1294’te (1877)
Âmül þehrini Elburz daðlarý üzerinden Tah-
ran’a baðlayan bir yol daha yapýldý.

Günümüzde 23.756 km² yüzölçümüne
sahip Mâzenderan idarî bölgesinin (Ostân-ý
Mâzenderân) nüfusu 2006 yýlý sayýmýnda
2.833.000 olarak tesbit edilmiþtir. Merke-
zi Sâriye olan idarî bölgenin diðer önemli
þehirleri Bâbül (eski adý: Bâr-fürûþ), Âmül,
Kaimþehr ve Tonkabun’dur. Yoðun orman-
larla kaplý olan bölgede halkýn baþlýca ge-
çim kaynaðý ormancýlýk, hayvancýlýk, zira-
at, balýkçýlýk ve avcýlýktýr. Ziraata elveriþli
yerlerde baþta pirinç olmak üzere ipek,
keten, kenevir, narenciye ve bol miktarda
meyve yetiþtirilir. Burada halý dokumacý-
lýðý da yaygýndýr. Özel coðrafî þartlarýn so-
nucu olarak Ýran’ýn baþka bölgelerine ben-
zemediðinden ekonomik durumu da Ýran’ýn
bütününe göre bir hayli farklýdýr ve Ýran’-
da çay üretilen yegâne bölge burasýdýr. Ta-
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