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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.
˜ ™

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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Hamevî adlý bir tâcir tarafýndan satýn alýn-
dý. Baðdat’ta yaþadýðý için Baðdâdî nisbe-
sini taþýmakla birlikte efendisinden dola-
yý Hamevî nisbesiyle meþhurdur. Kölelik-
ten geldiðini gösteren Yâkut ismini daha
sonra Ya‘kub þeklinde deðiþtirmiþ (Ýbn Hal-
likân, VI, 139), ancak eski ismiyle tanýn-
mýþtýr. Müslüman olarak yetiþtirilen Yâkut
efendisinin yanýnda ticaretle uðraþmaya
baþladý. Özellikle okur yazarlýðý ve hesap
iþlerini iyi bilmesinden dolayý efendisine
büyük destek oldu. Onun adýna dönemin
ticaret merkezlerinden Basra körfezinde-
ki Kîþ (Kîs) adasýna, Uman ve Dýmaþk gi-
bi yerlere gitti. 596’da (1199-1200) arala-
rý açýldýðý için efendisi tarafýndan himaye-
den çýkarýlýp âzat edildi. Himayesiz kalan
Yâkut geçimini temin etmek için müsten-
sihlik yaptý. Onun yedi yýlda 300 cilt kitap
istinsah ettiði kaydedilir (Ýbnü’þ-Þa‘‘âr, VII,
198). 603’te (1206-1207) Asker el-Hamevî
ile arasý düzeldi ve tekrar onunla birlikte
çalýþmaya baþladý. 606 (1209) yýlýnda Kîþ
adasýna yaptýðý bir ticarî yolculuktan Bað-
dat’a döndüðünde efendisinin vefat etti-
ðini öðrenince vasiyeti doðrultusunda ge-
lirin önemli bir kýsmýný onun ailesine býrak-
tý ve geri kalan sermaye ile ticarete devam
etti. Kitap ticareti de yapan Yâkut seya-
hat ettiði yerlerde tanýnmýþ kitapçý, âlim
ve kitap meraklýsý zenginler ve idareciler-
le görüþtü. Gittiði yerlerde birçok kütüp-
haneyi görme ve yararlanma imkâný bul-
du. Halep’te Ýbnü’l-Kýftî’nin kütüphanesi ve
üç yýl kaldýðý Merv’deki birçok kütüphane
bunlar arasýndadýr. Yâkut el-Hamevî Ebü’l-
Müreccâ Sâlim b. Ahmed et-Temîmî el-
Baðdâdî, Ýbnü’n-Neccâr el-Baðdâdî, Mü-
bârek b. Mübârek ed-Darîr, Ebü’l-Beka el-
Ukberî, Ebü’l-Yümn el-Kindî, tarihçi Ýbnü’d-
Dübeysî, Abdürrahîm b. Abdülkerîm es-
Sem‘ânî ve Ebü’l-Beka Ýbn Yaîþ gibi hoca-
lardan ders aldý. Ayrýca Baðdat’ta ve seya-
hat ettiði yerlerde birçok arkadaþ edinip
onlardan faydalandý, birçok kiþiden hima-
ye gördü. Bunlardan Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr,
Ýbnü’l-Kýftî, Ýbnü’l-Adîm, Ebû Sa‘d Ýbn Ham-
dûn, Ýbnü’þ-Þa‘‘âr ve kardeþi, Muhammed
b. Ahmed b. Süleyman ez-Zührî ve Ýbnü’l-
Muvaffak zikredilebilir.

Yâkut el-Hamevî birçok defa Kîþ adasý-
na, 593-594’te (1197-1198) Âmid ve Suri-
ye’ye, 607-610 (1210-1213) yýllarýnda Su-
riye ve Tebriz’e seyahat etti. 611’de (1214)
Baðdat’tan Halep’e gitti ve ardýndan Mý-
sýr’a geçti. Bu arada Dýmaþk’a yolculuk yap-
tý. Dýmaþk çarþýsýnda Hz. Ali’ye dair çýkan
bir tartýþmada onun aleyhine söylediði ba-
zý sözler yüzünden büyük tepkiyle karþý-
landý ve linç edilmek istendi. Canýný zor kur-

taran ve Dýmaþk valiliði tarafýndan aranan
Yâkut Halep’e kaçtý. Daha sonra þikâyet
edileceði korkusuyla Baðdat’a da döne-
medi. Yâkut el-Hamevî, Hâricîliðin önem-
li merkezlerinden Uman’a seyahatleri ve
kitap ticareti dolayýsýyla Hâricî literatürü-
nü okumuþ ve bunlardan etkilenerek Hz.
Ali aleyhtarý bazý görüþler benimsemiþti
(Ýbn Hallikân, VI, 127-128). 613’te (1216)
Halep’ten ayrýlarak Musul’a ve oradan Er-
bil üzerinden Horasan’a gitti. Üç yýl Merv’-
de kaldý; bu arada Nîþâbur, Belh, Merver-
rûz, Nesâ ve Herat gibi þehirleri dolaþtý.
616 (1219) yýlýnda Merv’den Hârizm’e ge-
çerek bölgenin merkezi Gürgenç’i (Cürcâ-
niye) ziyaret etti. Bu sýrada Moðol ordu-
larýnýn Ýslâm topraklarýný kasýp kavuran
istilâsýna þahit oldu. Üzerinde derin izler
býrakan bu geliþmelerden sonra 617’de
(1220) bütün mal varlýðýný Horasan’da bý-
rakarak Erdebil’e, ardýndan Musul’a gitti.
Buradan daha önce kitap ticareti vesile-
siyle tanýþtýðý, Halep Eyyûbîleri’nin hizme-
tindeki âlim ve devlet adamý Ýbnü’l-Kýftî’-
ye mektup yazdý; baþýndan geçenleri ve ça-
resizliðini anlatarak himayesini istedi (Ýb-
nü’l-Kýftî, IV, 86-98). Ýbnü’l-Kýftî’den olum-
lu cevap alýnca Sincar’a, oradan da Halep’e
gitti ve Ýbnü’l-Kýftî’nin himayesine girdi.
624’te (1227) Mýsýr ve Dýmaþk’a bir seya-
hat daha yaptý. 20 Ramazan 626 (12 Aðus-
tos 1229) tarihinde Halep’te vefat etti. Ve-
fatýndan önce kitaplarýný ve evrakýný o sý-
rada Halep’te bulunan tarihçi Ýzzeddin Ýb-
nü’l-Esîr’e teslim ederek bunlarý Baðdat’-
taki Zeydî Camii Kütüphanesi’ne vakfet-
mesini istemiþtir (Ýbn Hallikân, VI, 139; Ýb-
nü’l-Kýftî, IV, 84). Ýbnü’þ-Þa‘‘âr, Yâkut el-
Hamevî’nin küçük yaþtan itibaren kitap-
larla uðraþtýðýný, ancak bilgilerini ve yaz-
dýklarýný baþkalarýyla paylaþmak isteme-
yen bir kiþiliðe sahip olduðunu, bu yönden
birçok kiþi tarafýndan eleþtirildiðini söyler
(Æalâßidü’l-cümân, VII, 197-198). Ýbnü’l-Kýf-
tî de Yâkut’un Arapça’yý iyi bilmediði için
birçok hatalar yaptýðýný belirtir (Ýnbâhü’r-
ruvât, IV, 85). Ýbn Hallikân ise Yâkut el-
Hamevî’nin vefatýndan sonra Halep’e git-
tiðini, insanlarýn ondan övgüyle bahsedip
ahlâk ve faziletlerini takdir ettiklerini kay-
deder (Vefeyât, VI, 139).

Eserleri. 1. Mu£cemü’l-büldân. Yâkut
615 (1218) yýlýnda Merv’de bulunduðu sý-
rada, hocasý Abdürrahîm b. Abdülkerîm
es-Sem‘ânî’nin hadis dersinde Arap yarý-
madasýnda düzenlenen panayýrlardan bi-
rine adýný veren Hubâþe’nin okunuþu hu-
susunda çýkan bir tartýþma üzerine yer ad-
larýyla ilgili bir esere ihtiyaç duyulduðunu
farkedip eserini yazmaya karar verdiðini
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Ebû Abdillâh Þihâbüddîn
Yâk†t b. Abdillâh el-Hamevî

el-Baðdâdî er-Rûmî
(ö. 626/1229)

Mu£cemü’l-büldân
ve Mu£cemü’l-üdebâß adlý

eserleriyle tanýnan coðrafyacý,
tarihçi, edip ve seyyah.
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574 (1178) veya 575 (1179) yýlýnda Rum
asýllý bir ailenin çocuðu olarak (Ýbnü’l-Kýf-
tî, IV, 80) Anadolu’da doðdu. Beþ altý yaþla-
rýnda iken esir alýnarak Baðdat’a getiril-
di. Burada Asker b. Ebû Nasr Ýbrâhim el-


