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Ya‘k†b b. Târýk el-Baðdâdî el-Fârisî
(ö. 180/796)

Astronomi ve astroloji âlimi.
˜ ™

Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Bað-
dat’ta doðduðu, burada yetiþip tahsil gör-
düðü kaydedilmektedir. Devrin âlimlerin-
den hesap, hendese ve astronomi okudu,
bu alanlarda ihtisas sahibi oldu. Özellikle
ayýn ve yýldýzlarýn hareketlerini izleyerek
ay ve günleri hesaplamanýn, uzun yolcu-
luklar sýrasýnda gökyüzü cisimlerinin ha-
reketlerinden faydalanmanýn imkânlarýný
araþtýrdý. Bu hususta önemli baþarýlar el-
de etti. Eski Yunan ve Hint kültüründen
gelen eserlere yazdýðý þerh ve ta‘liklerle
yaptýðý tercümeler yanýnda kendisi de eser-
ler kaleme aldý.

Sâid el-Endelüsî, ilm-i nücûm-i tabîî sa-
hasýnda ilk meþhur þahsiyetin Muhammed
b. Ýbrâhim el-Fezârî olduðunu ve onun ar-
dýndan gelen bazý âlimlerin adýný kaydet-
tikten sonra bu konuda Farslar, Yunanlý-
lar ve baþka milletlerin yöntemini izleyen
muhakkik bilginlerin baþýnda Ya‘kub b.
Târýk’ý anar ve onun Kitâbü’l-Mašålât fî
mevâlîdi’l-Åulefâß ve’l-mülûk adlý ese-
rini zikreder (ªabašåtü’l-ümem, s. 60). Ýb-
nü’n-Nedîm de Ya‘kub’un astroloji bilgin-
lerinin önde gelenleri arasýnda yer aldý-
ðýný belirterek Kitâbü Taš¹î£i kerdecâ-
ti’l-ceyb, Kitâbü Me’rtefa£a min šavsi
ný½fi’n-nehâr, Kitâbü’z-Zîci’l-ma¼lûl
fi’s-Sindhind li-derecetin derecetin ad-
lý eserlerini kaydeder (el-Fihrist, s. 336). Ýb-
nü’l-Kýftî ise bu bilgiyi tekrarladýktan son-
ra Ýbnü’n-Nedîm’in Kitâbü’z-Zîc’in bölüm-
leri olarak verdiði iki baþlýðý müstakil eser
gibi zikreder (ÝÅbârü’l-£ulemâß, II, 505).

Ya‘kub b. Târýk, Abbâsî Halifesi Ebû Ca‘-
fer el-Mansûr’un sarayýna intisap ederek
onun hizmetinde bulundu. Halife Mansûr,
154 (771) veya 156 (773) yýlýnda Hindistan’-
dan gelen bir heyetin beraberinde Baðdat’a
getirdiði astronomiye dair Siddhånta adlý
Sanskritçe eseri astronomi âlimi Ebû Ýs-
hak Ýbrâhim b. Habîb (veya Muhammed b.
Ýbrâhim b. Habîb) el-Fezârî’den Arapça’ya
tercüme etmesini istedi. Ya‘kub b. Târýk’ýn
da içinde bulunduðu bir heyetin gerçek-
leþtirdiði tercüme (Zîcü’s-Sindhind, Kitâ-
bü’s-Sindhind) birkaç asýr boyunca Doðu
ve Batý Ýslâm dünyasýnda astronomi ala-
nýndaki çalýþmalara kaynak teþkil etti. Sâid
el-Endelüsî ve Ýbnü’l-Kýftî, Me’mûn zama-

nýna kadar (813-833) bu çalýþmanýn esas
alýndýðýný, Muhammed b. Mûsâ el-Hâriz-
mî’nin halife için bu eseri ihtisar edip bir-
takým deðiþiklikler yapmak ve ilâvelerde
bulunmak suretiyle meþhur eserini (Zî-
cü’s-Sind-Hind, Zîcü’l-ƒârizmî) meydana
getirdiðini belirtir (ªabašåtü’l-ümem, s.
50; ÝÅbârü’l-£ulemâß, II, 375). Ya‘kub b. Tâ-
rýk’ýn, adý geçen heyetteki Hintli bir âlim-
le 161 (778) yýlýnda tekrar görüþüp kendi-
sinden faydalandýðýný söyleyen Bîrûnî de
(Ta¼š¢šu mâ li’l-Hind, s. 360) Fezârî ve
Ya‘kub’un tercümesinden sýkça nakilde bu-
lunur ve yer yer onlarý eleþtirir. Ancak Bî-
rûnî’nin özellikle Ya‘kub b. Târýk’ýn Terkî-
bü’l-eflâk adlý eserinden yaptýðý nakiller,
onun “sindhind” yönteminden farklý bilgi-
ler içeren Brahmagupta’nýn “Arkand” (ârd-
harâtrika) zîcinden de yararlanýp kendi ça-
lýþmasýna Fezârî’nin zîcinde bulunmayan
bilgiler eklemiþ olduðunu göstermektedir
(Nallino, s. 166; Ömer Ferruh, s. 126). Da-
ha sonra gelen müellifler, astronomiyi Hint
kaynaklarýna dayanarak ilk defa Ýslâm dün-
yasýna bu iki âlimin taþýdýðý konusunda it-
tifak etmiþtir. Fakat günümüze ancak ba-
zý eserler içinde nakiller halinde ulaþan bu
çalýþmalarýn aslýnda bir derlemeden iba-
ret olduðu, yeni gözlem ve araþtýrmalarla
içselleþtirilmediði belirtilmektedir (More-
lon, I, 48). Ya‘kub b. Târýk, Hârûnürreþîd’in
hilâfeti sýrasýnda Baðdat’ta vefat etti.

Eserleri. Ya‘kub b. Târýk’a astronomi ve
biyografi kaynaklarýnda çeþitli eserler nis-
bet edilmekle birlikte bunlarýn hiçbirine
henüz rastlanmamýþ, ancak bunlardan ba-
zý alýntýlar bir kýsým eserler içinde günümü-
ze ulaþmýþtýr (Pingree, bibl.; Kennedy, bibl.;
Sezgin, bibl.). 1. Kitâbü Taš¹î£i kerdecâ-
ti’l-ceyb. 2. Kitâbü Me’rtefa£a min šav-
si ný½fi’n-nehâr. 3. Kitâbü’z-Zîci’l-ma¼-
lûl fi’s-Sindhind li-derecetin derece-
tin. 4. Kitâbü Terkîbi’l-eflâk. Bîrûnî bu
esere Ta¼k¢šu mâ li’l-Hind’de atýflarda
bulunmuþ (s. 118, 241, 266, 360), Ýbn Hi-
bintâ da el-Mu³nî fî a¼kâmi’n-nü-
cûm’unu yazarken bu kitaptan fayda-
lanmýþtýr (I, 25-39). 5. Kitâbü’l-£Ýlel. Bî-
rûnî Ýfrâdü’l-mašål fî emri’¾-¾ýlâl’de bu
esere göndermeler yapmýþtýr (The Exha-
ustive on Shadows, II, 62, 101, 104, 124).
6. Kitâbü’l-Mašålât. Ýlm-i nücûma dair
olup Ebû Ma‘þer el-Belhî ve Ebû Saîd es-
Siczî kitaplarýnda bu esere atýfta bulun-
muþtur.
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helerin alt kesimlerinde dikdörtgen açýk-
lýklý ve demir parmaklýklý pencereler, üst
kesimlerinde sivri kemerli tepe pencere-
leri görülür. Erken Osmanlý dönemine ait
özgün þekliyle günümüze ulaþan nâdir ta-
rikat yapýlarýndan olan Yâkub Paþa Tek-
kesi, Türk mimarlýk tarihinde önemli bir
yere sahiptir. Yapýnýn tasarýmýnda ve bi-
rimlerinin daðýlýmýnda, üzerinde yer aldýðý
arazinin eðimiyle tekkelerdeki fonksiyon
þemasýnýn gerekleri, bilhassa hizmet etti-
ði tarikatýn halvet uygulamasý kapsamýn-
daki halvet-namaz iliþkisi birlikte deðer-
lendirilerek son derece kullanýþlý bir çözüm
ortaya konulmuþtur. Daha sonraki yüzyýl-
larda Osmanlý coðrafyasýnda inþa edilen
Halvetî tekkelerinde bu plan þemasýnýn de-
vam ettirilmemesi þaþýrtýcýdýr.
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nuda mûtedil bir tarihçi diye bilinir. Ýslâm
tarihini Ýmâmiyye Þîasý bakýþý açýsýndan
deðerlendirir. Hz. Ali’nin hakkýný gasbet-
mekle suçladýðý Hz. Ebû Bekir, Ömer ve
Osman’ýn hilâfetini kabul etmez ve onlar
hakkýnda halife unvanýný kullanmaz; hali-
felik dönemleri için de hilâfet deðil “ey-
yâm” baþlýðýna yer verir. Hz. Ali’yi ve Ha-
san’ý halife olarak zikrederken Emevî dö-
nemini mülk ve saltanat olarak ele alýr.
Abbâsîler dönemini de ayný þekilde nite-
lemekle birlikte Abbâsîler hakkýnda da-
ha müsamahakâr davranýr. Ýlk müslüman
coðrafyacýlardan olan Ya‘kubî, Ýbn Hur-
dâzbih’ten sonra Irak coðrafya okulunun
ikinci önemli temsilcisi sayýlýr.

Eserleri. 1. TârîÅu’l-Ya£š†bî. Müellifin
en çok tanýnan eseri olup Ýslâm tarih ya-
zýcýlýðýnýn ilk örneklerinden biridir. Umu-
mi tarih türünde kaleme alýnan eser ya-
ratýlýþla baþlar ve 259 (872-73) yýlý olay-
larýyla sona erer; ancak baþlangýç kýsmý
kayýptýr. Günümüze ulaþan bölümde Hz.
Âdem’den itibaren sýrasýyla peygamberler
anlatýlýr. Benî Ýsrâil peygamberleri ve kral-
larý, Hz. Îsâ ve havârileri, Süryânî, Bâbil,
Âsur, Hint, Çin, Yunan, Rum, Fars krallarý,
Türkler dahil kuzey kavimleri, Mýsýrlýlar,
Berberîler ve Habeþliler, Ýslâm öncesi Arap
toplumu hakkýnda bilgi verilir. Hz. Muham-
med’in doðumuyla birlikte Ýslâm tarihi ele
alýnýr ve bu dönem eserin sonuna kadar
kronolojik sýrayla devam eder. Ya‘kubî, ese-
rinde Ýslâm’dan önceki dönemle ilgili ak-
tardýðý bilgilerin hurafelerle karýþýk olabile-
ceðini söyler; bu konuda dayandýðý Ahd-i
Atîk ve ƒudâynâme konusunda þüphe-
lerini ortaya koyar. Ýslâm tarihiyle ilgili kay-
naklarýn listesini bu bölümün baþýnda ve-
rir. Bilhassa Ýbn Ýshak, Vâkýdî, Medâinî, Hi-
þâm b. Muhammed el-Kelbî ve Heysem b.
Adî gibi tarihçilerden, astronomi ve astro-
loji konularýnda Mâþâallah b. Eserî ve Mu-
hammed b. Mûsâ el-Hârizmî’den fayda-
lanýr. TârîÅu’l-Ya£š†bî’yi ilk defa M. T.
Houtsma dipnotlar ve fihrist ilâvesiyle ya-
yýmlamýþ (I-II, Leiden 1883), daha sonra bu
neþre dayanýlarak Necef’te (1939) ve Bey-
rut’ta (1960) basýlmýþtýr. Muhammed Sâ-
dýk Bahrülulûm (Necef 1964) ve Abdüle-
mîr Mühennâ (Beyrut 1993) kitabý yeniden
neþretmiþtir. R. Y. Ebied ve L. R. Wick-
ham, eserin Hz. Mûsâ’dan sonraki Benî Ýs-
râil peygamberleri ve krallarýyla ilgili bö-
lümünü Ýngilizce’ye tercüme etmiþtir (“Al-
Ya‘kubý’s Account of the Israilite Prophets
and Kings”, JNES, XXIX/2 [1970], s. 80-98).
2. Kitâbü’l-Büldân. Müslümanlar tarafýn-
dan yazýlan ilk coðrafya kitaplarýndandýr.
Ya‘kubî, uzun süren araþtýrmalardan ve se-

yahatlerden sonra topladýðý malzemeyi de-
ðerlendirerek yazdýðý eserini 278 (891) yý-
lýnda tamamlamýþtýr. Eser Baðdat ve Sâ-
merrâ’nýn tasviriyle baþlar; ardýndan Ýran,
Turan, Afganistan, Arabistan, Hindistan,
Çin, Bizans ülkesi, Suriye, Mýsýr, Nûbe, Ku-
zey Afrika, Sicistan ve Horasan anlatýlýr. Bu
bölgelerdeki yerleþim merkezleri, aralarýn-
daki mesafeler, fetihleri, halklarý, vergi mik-
tarlarý, coðrafî durumlarý hakkýnda bilgi
verilir. M. J. de Goeje kitabýn Maðrib’le il-
gili bölümü hakkýnda bir doktora tezi ha-
zýrlamýþtýr (Specimen e literis orientalibus
exhibens descriptionem al-Maghrebi, sum-
tam e libro regionum al-Jaqubii, Leiden
1860). Kitâbü’l-Büldân’ýn ilk neþrini Abra-
ham W. T. Juynboll gerçekleþtirmiþ (Lei-
den 1861), M. J. de Goeje eseri, Ýbn Rüs-
te’nin Kitâbü’l-A£lâšý’n-nefîse adlý ese-
riyle birlikte Bibliotheca geographorum
arabicorum serisinin VII. cildi olarak tek-
rar yayýmlamýþtýr (Leiden 1892). Kitâbü’l-
Büldân, Muhammed Sâdýk Bahrülulûm
(Necef 1952) ve Muhammed Emîn Din-
nâvî (Beyrut 2002) tarafýndan da neþre-
dilmiþtir. Gaston Wiet eseri açýklamalar ve
ilâvelerle Fransýzca’ya (Les pays, Le Caire
1937), Muhammed Ýbrâhim Âyetî Farsça’-
ya (Tahran 1964) ve Murat Aðarý Türkçe’-
ye (Ülkeler Kitabý, Ýstanbul 1992) çevirmiþ-
tir. 3. Müþâkeletü’n-nâs li-zemânihim
ve mâ ya³libu £aleyhim fî külli £a½r.
Ya‘kubî, bu risâlesinde Hz. Ebû Bekir’den
Abbâsî Halifesi Mu‘tazýd-Billâh’a (892-902)
kadar halifelerin hayat tarzlarýný, dinî, ah-
lâkî durumlarýný, karakteristik özellikleri-
ni, giyim ve kuþamlarýný, halka karþý tu-
tumlarýný ele almýþ, valilerin ve diðer dev-
let adamlarýnýn halifeleri nasýl taklit ettiði-
ni ortaya koymaya çalýþmýþtýr. W. G. Mill-
ward risâleyi ilk defa neþretmiþ (Beyrut
1962), daha sonra Ýngilizce’ye çevirmiþtir
(JAOS [1964], LXXXIV/4, s. 329-342). Ke-
mâleddin Ýzzeddin eseri Mecelletü Ma£-
hedi’l-MaÅ¹û¹âti’l-£Arabiyye’de (XXVI,
1. Bölüm, Kahire 1980), tekrar yayýmla-
mýþ (s. 123-165) daha sonra bu neþrin ay-
rý basýmý yapýlmýþtýr (Kahire 1991). Ya‘ku-
bî’nin bunlarýn dýþýnda Fet¼u Ýfrîšýyye ve
aÅbâruhâ, Kitâb fî aÅbâri’l-ümemi’s-
sâlife ve Tâhirîler ile ilgili bir eseri bulun-
duðu kaydedilmektedir (Sezgin, XV/ 2, s.
179).
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Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Ebî Ya‘k†b Ýshâk
b. Ca‘fer b. Vehb b. Vâzýh el-Ya‘k†bî

(ö. 292/905’ten sonra)

Tarihçi, coðrafyacý ve seyyah.
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III. (IX.) yüzyýlýn baþlarýnda Baðdat’ta
doðdu. Büyük dedelerinden Vâzýh’a nis-
betle Ýbn Vâzýh diye de anýlýr. Yaygýn ka-
naate göre Fars asýllýdýr, Ermeni asýllý ol-
duðu da söylenir. Büyük dedesi Vâzýh, Ab-
bâsî ailesinin âzatlýlarýndandý. Abbâsî dev-
let yönetiminde önemli görevlerde bulun-
muþ, Azerbaycan, Ýrmîniye ve Mýsýr valili-
ði yapmýþtýr. Babasý ve dedesi de istihba-
rat ve posta teþkilâtýnda önemli görevler
üstlenmiþtir. Böyle bir aile içinde büyüyen
Ya‘kubî siyasî ve idarî hayatý yakýndan ta-
nýma imkâný buldu. 260’ta (874) Ýrmîniye’-
ye ve Horasan’a gitti. Horasan’da Tâhirî-
ler’in hizmetinde uzun süre görev yaptý.
Bu hânedanýn yýkýlýþýndan sonra Horasan’-
dan ayrýldý. Hindistan, Çin, Ýran, Kuzey Af-
rika, Endülüs ve Suriye’nin yaný sýra bir-
çok Arap ülkesine seyahatlerde bulundu.
Hayatýnýn son yýllarýný Tolunoðullarý döne-
minde Mýsýr ve Kuzey Afrika’da geçirdi.
Yâkut, Ya‘kubî’nin 284 (897) yýlýnda vefat
ettiðini söyler. Ancak onun Kitâbü’l-Bül-
dân’ýnda, 292 yýlý Ramazan bayramýnda
(Aðustos 905) Tolunoðullarý zamanýnda ya-
pýlan bayram merasimlerini hatýrlayarak
onlarýn hükümdarlarý için þiir söylemesi bu
tarihte hayatta olduðunu göstermektedir.
Þiî bir aileye mensup olan Ya‘kubî bu ko-
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