iBN HAVSEB
rika. Endülüs. Sicilya, Mısır. Suriye. Akdeniz. 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 çevresiyle Batı Türkistan ele alınır ve her bölge anlatılırken gayri müslim komşu ülkeler hakkında önemli bilgiler verilir; Türkler. Ruslar. Güney italya şehirleri. Nübye
ve Sudan hakkında anlatılanlar bu husustaki en güzel örneklerdir. Ebu Zeyd eiBelhl ve istahrl'nin eserleri. "es-SCıretü' I
Me'müniyye (es-SOretü'I-Hindiyye)" denilen
haritanın tashihi ve yeniden yapılmış
şerhleriydi. İbn Havkal ise dolaştığı islam ülkeleri ve komşuları hakkında topladığı 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 durumundan başka daha önceki siyasi durumuna 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 eseridir ve bu konuda en güzel örneği Maveraünnehir bölgesine ayırdığı bölüm teş
kil eder.
İbn Havkal'in kitabı uzun bir çalışma
nın

ürünü olup ikisi müellifin kendi hayaolmak üzere üç kere telif edilmiştir.
Günümüze kadar gelen nüshalardan anlaşıldığına göre bunların ilki, Seyfüddevle ei-Hamdanl'ye (ö. 356/967) sunulmuş.
Hamdanller hakkında tenkitler ihtiva
eden ikincisi ise 367 (977) yılında tamamlanmıştır. 378'de (988) meydana getirildiği sanılan üçüncü telife müellifin
ölümünden sonra bazı ilaveler yap ıldığı
anlaşılmaktadır. Eser ilk defa Michael
Jan de Goeje tarafından Bibliotheca
geographorum arabicorum serisinin
ll. cildi olarak yayımlanmıştır (Leiden
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. FuatSezgin , lslamic Geography serisi içinde, c.
XXXV, Frankfurt 1992). Kramers ayrıca eseri Fransızca'ya tercüme etmiş ve bu tercüme Gaston Wiet tarafından yeniden
gözden geçirilerek yayımlanmıştır ( Configuration de la terre, 1-11, Paris- Beyrut

tında

1964 ). Eser William Ouseley tarafından ingilizce'ye ( Th e Oriental Geography o{lbn
Haukal, London 1800; t ı pkıbas ım , nşr.
Fuat Sezgin , Islamic Geography serisi içinde, c. XXX, Frankurt 1992) ve Ca'fer Şiar
tarafından Farsça'ya (Tahran 1345) tercüme edilmiştir. Eserin Maveraünnehir ve
Türkler'le ilgili kısımları Ramazan Şeşen
tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir (islam
Coğrafyacı/anna Göre Türkler ve Türk Ülk eleri, Ankara 1985, s. 162- 173, 207-246).
İbn Havkal'in Sicilya hakkında ayrı bir kitap yazdığı bilinmekteyse de esere henüz
rastlanmamıştır.
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Küfe'nin Ners bölgesinde yerleşmiş, ismensup bir ulema ailesinin
çocuğudur. Mansurü'I-Yemen olarak da
tanınır. İsmaill kaynaklarında Hz. Ali'nin
naaşeriyye'ye

kardeşi Akil b. Ebu Tali b soyundan geldiği
ileri sürülmektedir (idrls imadüddin, TarTI]u '1-l]ulefa'i'l-FatımiyyTn, s. 59). Gençliğinde Kur'an, hadis ve fıkıh öğrenen İbn
Havşeb ailesinin diğer fertleri gibi bir Şil
isnaaşerl olarak yetişti. Büyük bir ihtimalle 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 a lamayınca bunların
anlaşılması için te'vil gerektiğini, te'vili
bilen kimselerin de mevcut olduğunu söyledi. Daha sonrabuzatın ismailiyye'ni n

imamı olduğunu öğrenen İbn Havşeb.

onun düşüncelerinin etkisiyle isnaaşe
riyye'nin gaib imam anlayışından uzaklaşarak ismailiyye mezhebini benimsedi.
imam kendisine sembolik bir üslupla hikmetin, rüknün, dinin ve Kabe'nin Yemenliler'le güç kazanacağını söyledikten sonra beklenen zamanın yaklaşt ığını belirterek Allah rızası için bir seyahate çıkmaya
hazır olup olmadığını sordu. İbn Havşeb
hazır olduğunu söyleyince imam da ona
kendisini, yakında Küfe'ye gelmesi beklenen Yemenli Ali b. Fazi ei-Ceyşa nl ile birlikte Yemen'de ismailiyye da'vetini yaymakla görevlendirdiğini bildirdi.
İbn Havşeb, Ali b. Fazi ile beraber 267
(881) yılı sonunda Mekke'ye gitmek üzere
Küfe'den ayrıld ı. Aynı yıl hac vazifesini ifa
eden iki daL aralarındaki iş birliğini sürdürmek, irtibatı kesmernek ve gerektiğinde 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 görevlendirilen 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 kervana katıldı. Kendisinin bir ilim adamı olduğunu 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 kabiJelerin birçoğu ona bağlandı. Halka kendilerini islam'a en uygun tarzda idare
edeceğini söyleyen İbn Havşeb zekatı toplayıp gerekli yerlerde sarfetmeye başladı.
Bu yıllarda bölgeye hakim olan Hivalller'in
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(Ya'fQrller) kendi aralarında ihtilafa düş
meleri de onun işini kolaylaştırdı. Mensuplarını düşman saldırılarından korunmak için Misver dağı eteklerinde bir kale
inşa etmeye ikna eden ibn Havşeb kale
tamamlanınca buraya yerleşti. Bir ordu
kurarak Cemlme dağını ve Misver dağı
nın tepesinde daha sonra karargah olarak
kullanacağı Beytürayb denilen yeri ele geçirdi ve kısa zamanda bölgeye t amamen
hakim oldu.
İbn Havşeb bölgeyi ele geçirdikten sonra Sünnilik'le ilgisi bulunmadığını, kendisinin, halkı Hz. Peygamber neslinden gelecek Mehdi'ye inanmaya çağıran bir İs
maill dalsi olduğunu ilan etti ve mensuplarından imam adına biat aldı. Böylece
Misver'de İsmailiyye tarihinin ilk devleti
kuru l muş oldu. İbn Havşeb, daha sonra
batıya doğru yayılmaya devam ederek
Ayyan ve Humlan'ı ele geçirdi. 293 (905906) yılında Zehar. Şibam, Himyer ve Kevkeban'ı zaptetti. Bu başarıları sonunda
Ya'fürl ve Himyeri liderlerinden birçoğu
onun emrine girdi.

Bu faaliyetleri sırasında İbn Havşeb
ile yakın iliş
kilerini sürdürdü. Bu yıllarda, imam tarafından daha sonra İsma iliyye'yi Mağrib'
de yaymakla görevlend irilecek olan Ebü
Abdullah eş-Şil'yi yetiştiren İbn Havşeb
290'da (903) bölgede bulunan pek çok
kimsenin İsmailiyye'ye geçtiğini ve davetin muvaffak olduğunu İmam Ubeydullah
el-Mehdl'ye bildirdi. imam kazandığı zaferlerden ötürü kendisine Mansürü 'I-Yemen unvanını verdi ve onu İsmailiyye'yi diğer İslam beldelerinde yaymakla görevlendirdi. Bunun üzerine İbn Havşeb hanı
mının amcaıadesi Heysem'i Sind'e. Abdullah b. Abbas eş-Şavirl'yi Mısır'a, Ebu
Zekeriyya et-Tamaml'yi (Zamaml) Bahreyn'e ve diğer bazı dalleri de Yername ve
Hindistan'a (muhtemelen Gucerat) gönderdi. Dallerinin başarı haberlerini alan
İmam Ubeydullah el-Mehdi, 286'da (899)
Abbasller'in takibinden kurtulmak için
Dımaşkyakınında bulunan Selemiyye'nin
terkedilmesini ve kendileri için en uygun
yerin Yemen olduğunu bildirmiş, bu konuda gerekli hazırlıkların yapılması taliimarnın Mısır başd als i FırQz

matını vermişti. Hazırlıklar tamamlandık

tan sonra 292'de (905) Yemen'e değil Mı
sır'a gidip bir süre orada kaldı. Muhtemelen. Abbasller'in kendisini tutuklamasın
dan çekinerek aynı yılın ortalarında mensuplarına EbQ Abdullah eş-Şil'nin devlet
kurma çabalarında başanya ulaştığı Mağ
rib'e gideceklerini bildirdi. Mağrib'e gitmek istemeyen Mısır başdal si FırQz ima-
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ma baş kaldırdı ve İbn Havşeb'le görüş
mek üzere Yemen'e hareket etti. Ancak
imam İbn Havşeb'e haber göndererek
başdalyi öldürmesini emretti. Bunun üzerine oraya gitmekten vazgeçen Fırüz, Yemen'de güçlü bir devlet kurduktan sonra İsmailiyye ile ilgisini kesen Ali b. Fazl'a
katıldı. Elde ettiği başarılardan dolayı gurura kapılan ve kısmen FırQz'un tesirinde
kaldığı anlaşılan Ali b. Fazi, İbn Havşeb'e
haber yollayıp kendisine tabi olmasını istedi. İbn Havşeb ona. verdikleri sözü hatırlatarak imama sadakat göstermesini
tavsiye etti. Anlaşmazlık savaşla sonuçlandı. 299 yılı Saferayında (Ekim 911) yapılan savaşta mağlQp olan İbn Havşeb,
Misver dağı üzerinde Beytüduhan denilen yerde sekiz ay kuşatma altında kaldı.
Sonunda 299 yılı Ramazan ayında (Nisa nMayıs 912) barış istemeye mecbur oldu ve
oğullarından birini Ali b. Fazi'ın yanında
rehin olarak bıraktı. İbn Havşeb'in bu savaşta uğradığı başarısızlık Yemen'de İs
mailiyye için büyük bir darbe oldu. Bu
olaydan sonra İsmailller burada önemli
bir gelişme kaydedemediler.
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Yenilgiden sonra ömrünün kalan kıs
Misver ve çevresindeki kalelerde geçiren İbn Havşeb, bazan mezhebini gizlemek zorunda kalmakla birlikte hayatının
sonuna kadar ismailiyye imarnma ve daktrinine bağlılığını sürdürdü. Kendisine tabi olanların birçoğunun İsmailiyye'yi bıra
kıp tekrar Sünnlliğe dönmesi Yemen ismailiyyesi'ne büyük ölçüde zarar verdi.
Ailesinden hiç kimseyi halef seçmeyen
İbn Havşeb, oğlu Ebü'l-Hasan'a ve Abdullah b. Abbas eş-Şavirl'ye iyi geçinmelerini,
İsmailiyye 'ye ve imarnma sadık kalarak
mezhebi yaymalarını vasiyet etti. Onun
ölümünden sonra (ı ı Cemaziyelah ir 302/
ı O ca k 9 ı 5) liderlerin birbirine düşme
si sonucu İsmailiyye Yemen'de Suleyhller'in kuruluşuna kadar bir varlık gösteremedi.
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İbn Havşeb aynı zamanda dini ilimler.
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astronom i ve matematikle de uğraşan
bir alimdi. Bundan dolayı Fatımi Halifesi
Muiz- Lidlnillah'ın ondan bahsederken
"reis. mevla. babü'I-ebvab, fahrü'd-da 've" gibi ifadeler kullandığı bilinmektedir.
Günümüz Hindistan Müsta'llleri, bir kıs 
mı oğlu Ca'fer b. Mansürü'l-Yemen'e ait
olduğu bilinen Te'vilü 'z-zekô.t, Serô.'irü 'n-nutaf:ta (Esrarü 'n-nutal):a), eş-Şevô.
hid ve 'l-b eyô.n, el-Keşf, el-Feterô.t ve'l}:tırô.nô.t, el-Envô.rü '1 -muçliyye, el-izô.J:ı,
Risô.letü 'r-rüşd ve '1 -hidô.ye, el-'Alim
ve'l-gulô.m gibi eserleri ona nisbet etmektedir.
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28 Ramazan 502'de (1 Mayıs 1109) İşblliye'de (Sevilla) doğdu. Mağrib'deki Erne
dağına nisbetle Emevl. Serberi Lemtüne
kabilesine nisbetle Lemtünl diye de anılır.

