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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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birimleri kurdular. 1934’te sel baskýnýna
uðrayan Taberiye yeniden inþa edildi. 1948
yýlýnda Araplar ile yahudiler arasýndaki çar-
pýþmalarda eski þehir harap oldu. Bu ta-
rihten sonra Ýsrail yönetimi altýna giren
þehrin nüfusu 1961’de 20.000 kadarken
2007 verilerine göre 40.000 civarýna ulaþ-
tý. Ünlü yahudi filozofu Ýbn Meymûn (Ma-
imonides) vasiyeti üzerine Taberiye’ye def-
nedilmiþtir. 1843 tarihinde yenilenen Câ-
miu’l-cisr günümüzde müze olarak kulla-
nýlmaktadýr. Taberiyeli âlimler Taberânî nis-
besiyle anýlýr; bunlarýn en meþhuru mu-
haddis Süleyman b. Ahmed et-Taberânî’-
dir.
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Ebû Alî Emînüddîn (Emînü’l-Ýslâm) el-Fazl
b. el-Hasen b. el-Fazl et-Tabersî

(ö. 548/1154)

Döneminde
Ýmâmiyye Þîasý’nýn

önde gelen müfessir, fakih
ve âlimlerinden.
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Büyük ihtimalle Taberistan’da, bazý ri-
vayetlere göre ise Kâþân ve Ýsfahan ara-
sýnda bir köy olup Arapça’ya Tabris þek-
linde geçen Tefriþ’te doðdu. 467 (1075) ve-
ya 470’te (1077) dünyaya geldiðini belir-
ten nakiller yanýnda doksan yaþýnda öldü-
ðü þeklindeki rivayetler dikkate alýnarak
458 (1066) yýlýnda doðduðu kabul edilebi-
lir. Meþhed’de uzun süre kaldýðýndan Meþ-
hedî, ayrýca Radavî diye de bilinir. Sebze-
vârî’deki ikameti dolayýsýyla Sebzevârî ola-
rak da anýlmakla birlikte en meþhur nis-
besi Tabersî’dir, bu nisbe mutlak olarak
kullanýldýðýnda kendisi kastedilir. Ebü’l-Ve-
fâ Abdülcebbâr b. Ali el-Mukrî er-Râzî, Ebû
Ali b. Þeyh et-Tûsî, Muvaffakuddin Hüse-
yin b. Feth el-Vâiz el-Bekrâbâdî, Ebû Tâlib
Muhammed b. Hüseyin el-Hüseynî ve Ha-
san b. Hüseyin b. Bâbeveyh el-Kummî gi-
bi âlimlerin derslerine devam etti. Tahsi-
linden sonra bir süre Horasan’da hocalýk
yaptý. Baþta oðlu Radýyyüddin olmak üze-
re Reþîdüddin Ýbn Þehrâþûb et-Tabersî,
Müntecebüddin el-Kummî, Kutbüddin er-
Râvendî ve Burhâneddin Muhammed Ali
el-Kazvînî gibi öðrenciler yetiþtirdi. 523’-
te (1129) Meþhed’den ayrýlarak Sebzevâr’a
yerleþti ve eserlerinin çoðunu telif ettiði
ömrünün son yirmi beþ yýlýný burada ge-
çirdi (A£yânü’þ-Þî£a, VIII, 400). 548 (1154)
yýlýnýn kurban bayramý gecesi Sebzevâr’-
da vefat eden Tabersî’nin naaþý Meþhed’e
nakledilerek Katlgâh diye bilinen yerde, di-
ðer bir rivayete göre ise Ýmam Ali er-Rý-
zâ’nýn abdest alýp guslettiði yerde defne-
dildi.

Eserleri. Tabersî’nin tefsir alanýndaki ça-
lýþmalarýnýn önem taþýdýðý kabul edilmek-
te, günümüz Þiî dünyasýnda müfessirliðiy-
le öne çýkmaktadýr. 1. Mecma£u’l-beyân*
li-£ulûmi’l-Æurßân (Mecma£u’l-beyân fî tef-
sîri’l-Æurßân). Eser üzerinde muhtelif ihti-
sar çalýþmalarý yapýlmýþ ve Farsça’ya ter-
cüme edilmiþtir. 1852’den itibaren ger-
çekleþtirilen baskýlarý dýþýnda Ahmed Ârif
ez-Zeyn (Tahran 1322-1324), Muhammed
Emîn el-Âmilî (Beyrut 1377/1957), Seyyid
Hâþim er-Resûlî el-Mahallâtî (Kahire 1378/
1958; Tahran 1379/1339 hþ.), Seyyid Faz-

yûbî melikleri arasýnda el deðiþtirdi. 590’-
da (1194) Eyyûbî Hükümdarý el-Melikü’l-
Efdal Ali’nin, 626’da (1229) el-Melikü’l-Kâ-
mil Muhammed’in eline geçti. 638 (1241)
yýlýnda Eyyûbîler’in Dýmaþk kolu hüküm-
darý el-Melikü’s-Sâlih Ebü’l-Hayþ, rakiple-
ri Eyyûbî Hükümdarý el-Melikü’s-Sâlih Ey-
yûb ve Kerek hâkimi el-Melikü’n-Nâsýr Dâ-
vûd’a karþý kendisine yardým etmeleri kar-
þýlýðýnda Taberiye’yi Haçlýlar’a teslim ettiy-
se de 645’te (1247) Mýsýr hâkimi el-Meli-
kü’s-Sâlih Eyyûb’un Fahreddin Ýbn Hame-
veyh kumandasýnda gönderdiði ordu þeh-
ri geri almayý baþardý. Ancak þehir Haçlý
istilâsý sýrasýnda tahrip edildi ve önemi-
ni kaybetti, Aynicâlût Savaþý’ndan sonra
Memlük hâkimiyetine girdi (658/1260) ve
Safed nâibliðine baðlandý. Ýbn Battûta’nýn
kayýtlarýndan Taberiye’nin VIII. (XIV.) yüz-
yýlda da harabe halinde olduðu anlaþýlmak-
tadýr (er-Ri¼le, s. 62).

1517 yýlýnda diðer Filistin þehirleriyle bir-
likte Osmanlýlar’ýn eline geçen Taberiye
XVII. yüzyýlda Ma‘noðlu II. Fahreddin dö-
neminde tekrar önem kazandý. XVIII. yüz-
yýl baþlarýnda Hicaz bölgesinden gelen Zey-
dân kabilesi buraya yerleþti. Daha sonra
bir karýþýklýk devri geçiren ve önemini kay-
beden þehir 1730’da bedevî bir Arap olan
Sayda Valisi Zâhir el-Ömer ez-Zeydânî’ye
verildi. Zâhir þehri müstahkem hale getir-
di ve güvenliði saðladý. Bir kale ve günü-
müzde mevcut olan ulucamiyi yaptýrdý.
Taberiye XVIII. yüzyýl sonlarýnda bir süre
Cezzâr Ahmed Paþa tarafýndan yönetildi.
1799’da Napolyon’un iþgaline uðrayan þe-
hir XIX. yüzyýlda Akkâ’ya baðlandý. 1837
depreminde büyük zarar gördü. I. Dünya
Savaþý’nýn ardýndan Ýngiliz yönetimi altý-
na girdi. 1920’den itibaren bölgeye iskân
edilen yahudiler þehrin civarýnda yerleþim
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