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Iii İSMAİL DURMUŞ 

ı 
İBN HAVKAL 

--, 

(...fo~ .yi) 

Ebü ' l-Kasım Muhammed b. Ali 
en-Nasib! el-Bağdad! 

(IV./X. yüzyıl) 

Şiiretü '1-ar:i adlı eseriyle tanınan 

L 
İsla.m coğrafyacısı. 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak 
bilinmemektedir. 325'te (937) Bağdat'ta 
gördüğü bir olayı daha sonra anlatacak 
kadar hatırlaması ve 320'de (932) Meda-
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in'de şahit olduğu bir konuşmayı naklet
mesi bu tarihten önce doğduğunu gös
termektedir. Aslen Nusaybinlidir; çocuk
luğunu ve gençliğini Nusaybin . Musul ve 
Bağdat'ta geçirmiş. öğrenimini bu şehir
lerde tamamlamıştır. Hayatı hakkındaki 

bilgiler Şuretü'l-arz (el-Mesalik ve'l-me
malik) adlı eserinden elde edilmektedir. 
Gençliğinde Bağdat'ta ticaretle uğraş

mış. bu arada çeşitli ülkelerden bahseden 
eserleri okuyup öğrendiklerini tüccar ve 
seyyahlardan dinlediği hiltıralarla zengin
leştirmiştir. Sonunda topladığı bilgilerin 
birbirinden farklı olması dikkatini çekmiş. 
okuduklarını ve duyduklarını gördükleriy
le d üzeltmek ve bilgisini artırmak için ti
caret kervanlarına katılarak İslam ülkele
rini dolaşmıştır. 331-367 (943-977) yılları 
arasında İslam dünyasında seyahat edip 
çağdaşı Muhammed b. Ahmed el-Mak
disi gibi daha çok bizzat tuttuğu seyahat 
notlarını esas alıp adı geçen eserini mey
dana getirmiştir. Bazı müellifler. kitabın
daki ifadelerine dayanarak onun Patımi 
taraftarı olduğunu söylerse de bu konu
da kesin delil yoktur; nitekim koyu Sünni 
Samaniler'i de övmektedir. Muhtemelen 
Bağdat'a hakim olan Büveyhiler'in kötü 
idaresi onu Patımiler için iyi ifadeler kul
lanmaya zorlamıştır. 

İbn Havkal. 7 Ramazan 331 (15 Mayıs 
943) tarihinde Bağdat'tan hareket ede
rek önce Arap yarımadasının çeşitli bölge
lerini. 336'dan 340'a (947-951) kadar Ku
zey Afrika ve İspanya ile Büyük Sahra'nın 
güney kısımlarını. 344'te (955) Mısır. Do
ğu Anadolu ve Azerbaycan'ı. 350-358 
(961-969) yılları arasında İran, Horasan 
ve Batı Türkistan'ı. 362'de de (973) Sicil
ya'yı dolaştı. 340 (951) yılına doğru EbQ 
Zeyd el-Belhi'nin öğrencilerinden coğraf
yacı İbrahim b. Muhammed el-İstahri ile 
tanıştı. İstahri'nin isteği ü,zerine onun. 
ho cas ı E bO Zeyd el-Belhi'rfin Şuverü '1-
el}iilim adlı eserini esas alarak yazdığı 
Şuretü'l-arz adlı kitabındaki haritaları 

ve bilgileri tashih etti. İstahri'nin eserini 
görmesi yazmayı düşündüğü coğrafya 
kitabı üzerinde etkili oldu. Her ne kadar 
çalışmasının kaynağı bu eser ise de İbn 
Hurdazbih. Ceyhilni ve Kudame b. Ca'
fer'in kitaplarından da faydalanmıştır. 

Şuretü 'I-arz, Belhi'nin tarzında kaleme 
alınmış bir İslam dünyası coğrafya kitabı 
olup kısa bir takdimi takip eden iki ana 
bölümden meydana gelir. Birinci bölüm
de. dünya haritası ve eserin telifinde ta
kip edilen metotla ilgili bilgilerin verildiği 
bir girişten sonra sırasıyla Arap yarıma
dası. Basra körfezi ve çevresi. Kuzey Af-

lbn Havkal'in Şaretü'l-arz (Kita.bu'l-Mesalik ue'l-memalik) adlı eserinden iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 

2934, vr. 25' , 69b) 



rika. Endülüs. Sicilya, Mısır. Suriye. Ak
deniz. ei-Cezlre ve Irak anlatılır; ayrıca 
her bölgenin haritası verilir ve açıklama
sı yapılır. ikinci bölümde islam dünyasının 
doğu yarısı yani i ran. Azerbaycan, Sind. 
Horasan. Sicistan, Hazar denizi ve çevre
siyle Batı Türkistan ele alınır ve her böl
ge anlatılırken gayri müslim komşu ülke
ler hakkında önemli bilgiler verilir; Türk
ler. Ruslar. Güney italya şehirleri. Nübye 
ve Sudan hakkında anlatılanlar bu husus
taki en güzel örneklerdir. Ebu Zeyd ei
Belhl ve istahrl'nin eserleri. "es-SCıretü' I
Me'müniyye (es-SOretü'I-Hindiyye)" denilen 
haritanın tashihi ve yeniden yapılmış 
şerhleriydi. İbn Havkal ise dolaştığı is
lam ülkeleri ve komşuları hakkında top
ladığı siyasi. idari ve iktisadi coğrafyaya 
dair bilgileri selefierinin eserleriyle karşı
laştırarak ortaya gerçek ve müstakil bir 
çalışma koymuştur. Onun özellikle. bir 
bölge hakkında bilgi verdiği zamanki du
rumundan başka daha önceki siyasi du
rumuna ve geçirdiği değişikliklere de işa
ret etmesi dikkat çeker. islam coğrafyacı
larının eserleri arasında, çeşitli bölgelerde 
üretilen ve ticaret yapılan mallara dair en 
çok ve en sağlam bilgileri veren onun ese
ridir ve bu konuda en güzel örneği Mave
raünnehir bölgesine ayırdığı bölüm teş
kil eder. 

İbn Havkal'in kitabı uzun bir çalışma
nın ürünü olup ikisi müellifin kendi haya
tında olmak üzere üç kere telif edilmiştir. 
Günümüze kadar gelen nüshalardan an
laşıldığına göre bunların ilki , Seyfüddev
le ei-Hamdanl'ye (ö. 356/967) sunulmuş. 
Hamdanller hakkında tenkitler ihtiva 
eden ikincisi ise 367 (977) yılında tamam
lanmıştır. 378'de (988) meydana geti
rildiği sanılan üçüncü telife müellifin 
ölümünden sonra bazı ilaveler yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Eser ilk defa Michael 
Jan de Goeje tarafından Bibliotheca 
geographorum arabicorum serisinin 
ll. cildi olarak yayımlanmıştır (Le iden 
1873). Daha sonra Johannes Heindrik 
Kramers , başta Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi 'ndeki (lll. Ahmed. nr. 3346) 
nüsha olmak üzere çeşitli yazmalarla de 
Goeje neşrini ve daha sonraki müelliflerin 
eserden yaptıkları iktibasları karşılaştı
rarak tenkitli neşrini yapmıştır (Leiden 
1938-1939. 1967 ; tıpkıbasım nşr. FuatSez
gin , lslamic Geography serisi içinde, c. 
XXXV, Frankfurt 1992). Kramers ayrıca ese
ri Fransızca'ya tercüme etmiş ve bu ter
cüme Gaston Wiet tarafından yeniden 
gözden geçirilerek yayımlanmıştır ( Con
figuration de la terre, 1-11, Paris- Beyrut 

1964 ). Eser William Ouseley tarafından in
gilizce'ye ( Th e Oriental Geography o{lbn 
Haukal, London 1800; t ı pkıbasım , nşr. 

Fuat Sezgin , Islamic Geography serisi için
de, c. XXX, Frankurt 1992) ve Ca'fer Şiar 
tarafından Farsça'ya (Tahran 1345) tercü
me edilmiştir. Eserin Maveraünnehir ve 
Türkler'le ilgili kısımları Ramazan Şeşen 
tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir (islam 
Coğrafyacı/anna Göre Türkler ve Türk Ül
keleri, Ankara 1985, s. 162- 173, 207-246). 
İbn Havkal'in Sicilya hakkında ayrı bir ki
tap yazdığı bilinmekteyse de esere henüz 
rastlanmamıştır. 
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li] RAMAZAN ŞEŞEN 

ı 
İBN HAVŞEB 

ı 

(..,_...;,~.,:r.l) 

Ebü'I-Kasım Hasen b. Ferec (Ferah) 
b. Havşeb en-Necd'ır el-KOfi 

(ö. 302/915) 

Yemen'de 
ilk İsmiiili Devleti'ni kuran dai. 

L _j 

Küfe'nin N ers bölgesinde yerleşmiş, is
naaşeriyye'ye mensup bir ulema ailesinin 
çocuğudur. Mansurü'I-Yemen olarak da 
tanınır. İsmaill kaynaklarında Hz. Ali'nin 

iBN HAVSEB 

kardeşi Akil b. Ebu Tali b soyundan geldiği 
ileri sürülmektedir (idrls imadüddin, Ta
rTI]u '1-l]ulefa'i'l-FatımiyyTn, s. 59). Gençli
ğinde Kur'an, hadis ve fıkıh öğrenen İbn 
Havşeb ailesinin diğer fertleri gibi bir Şil
isnaaşerl olarak yetişti. Büyük bir ihti
malle ismailiyye'nin o devirdeki imamı , 
Ubeydullah ei-Mehdl'nin babası Hüseyin 
b. Ahmed veya Hablb ei-Mektüm ile (bk. 
HABiB ei-MEKTÜM) Küfe'de karşılaşmas ı 

hayatının seyrini değiştirdi. İbn Havşeb'i 
Dicle kenarında Kur'an okurken gören 
imam ona okuduğu ayetlerle ilgili bazı 
sorular sordu, cevap alamayınca bunların 
anlaşılması için te'vil gerektiğini, te'vili 
bilen kimselerin de mevcut olduğunu söy
ledi. Daha sonrabuzatın ismailiyye'nin 
imamı olduğunu öğrenen İbn Havşeb. 
onun düşüncelerinin etkisiyle isnaaşe
riyye'nin gaib imam anlayışından uzakla
şarak ismailiyye mezhebini benimsedi. 
imam kendisine sembolik bir üslupla hik
metin, rüknün, dinin ve Kabe'nin Yemen
liler'le güç kazanacağını söyledikten son
ra beklenen zamanın yaklaştığını belirte
rek Allah rızası için bir seyahate çıkmaya 
hazır olup olmadığını sordu. İbn Havşeb 
hazır olduğunu söyleyince imam da ona 
kendisini, yakında Küfe'ye gelmesi bek
lenen Yemenli Ali b. Fazi ei-Ceyşanl ile bir
likte Yemen'de ismailiyye da'vetini yay
makla görevlendirdiğini bildirdi. 

İbn Havşeb, Ali b. Fazi ile beraber 267 
(881) yılı sonunda Mekke'ye gitmek üzere 
Küfe'den ayrıldı. Aynı yıl hac vazifesini ifa 
eden iki daL aralarındaki iş birliğini sür
dürmek, irtibatı kesmernek ve gerekti
ğinde yardımlaşmak üzere sözleşti. Ali b. 
Fazı memleketi Ceyşan'a, İbn Havşeb de 
San'a'ya gitmek üzere yola çıktı. 

ismailiyye mezhebini San'a'nın batısın
da bulunan Aden Laa'da yaymakla görev
lendirilen İbn Havşeb, önce Hindistan'la 
deniz ticaretinin yapıldığı Aden Ebyen'e 
gitti. Burada kendisini pamuk taeiri gibi 
göstererek Aden Laa'ya nasıl gidileceğini 
öğrendi ve ardından oraya giden bir ker
vana katıldı. Kendisinin bir ilim adamı ol
duğunu söyleyince kafiledekiler dinlerini 
öğrenmek için bir hoca aradıklarını, Aden 
Laa'da kalırsa bütün ihtiyaçlarını karşıla
yacaklarını belirttiler. İbn Havşeb hemen 
faaliyete başlamayıp iki yıl boyunca takıy
ye yaptı ; şöhreti kısa zamanda Aden Laa'
yı aştı. Yemen'in batısında bulunan kabi
Jelerin birçoğu ona bağlandı. Halka ken
dilerini islam'a en uygun tarzda idare 
edeceğini söyleyen İbn Havşeb zekatı top
layıp gerekli yerlerde sarfetmeye başladı. 
Bu yıllarda bölgeye hakim olan Hivalller'in 
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