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YA‘KŒBÎ

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

müslimîn, Beyrut 1982, s. 113-118; A£yânü’þ-
Þî£a, I, 330-336; C. Brockelmann, GAL (Ar.), IV,
236; a.mlf., “Yâkûbî”, ÝA, XIII, 351-352; Þâkir Mus-
tafa, et-TârîÅu’l-£Arabî ve’l-müßerriÅûn, Bey-
rut 1983, I, 249-253; Ahmed Ramazan Ahmed,
er-Ri¼le ve’r-ra¼¼âletü’l-müslimûn, Cidde, ts.
(Dârü’l-beyâni’l-Arabî), s. 71-78; Yüsrî Abdülganî
Abdullah, Mu£cemü’l-müßerriÅîne’l-müslimîn,
Beyrut 1411/1991, s. 189-196; Abdülhamîd Hamî-
de, A£lâmü’l-co³râfiyyîne’l-£Arab, Dýmaþk 1416/
1995, s. 173-175; Ramazan Þeþen, Müslümanlar-
da Tarih-Coðrafya Yazýcýlýðý, Ýstanbul 1998, s.
51-52; Adnân M. Milhim, el-MüßerriÅûne’l-£Arab
ve’l-fitnetü’l-kübrâ, Beyrut 1998, s. 45-53; Sela-
hattin Çamyar, Ya‘kubi ve Tarihçiliði (yüksek li-
sans tezi, 1998), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ab-
dülazîz ed-Dûrî, Ba¼¦ fî neþßeti £ilmi’t-târîÅ £in-
de’l-£Arab, Riyad 1420/2000, s. 59-62; E. L. Da-
niel, “Al-Ya‘qubý and Shi‘ism Reconsidered”, ‘Ab-
basid Studies: Occasional Papers of the School
of ‘Abbasid Studies, Cambridge, 6-10 July 2002
(ed. J. Montgomery), Paris 2004, s. 209-232; W.
G. Millward, “The Adaptation of Men to Their Ti-
me: An Historical Essay by al-Ya‘qubý”, JAOS,
LXXXIV/4 (1964), s. 329-342; a.mlf., “Al-Ya‘ku-
bî’s Sources and the Question of Shî‘a Parti-
ality”, Abr-Nahrain, XII, Leiden 1971-72, s. 47-
74; R. Y. Ebied – L. R. Wickham, “Al-Ya‘kubý’s Ac-
count of the Israelite Prophets and Kings”, JNES,
XXIX/2 (1970), s. 80-98; M. Qasim Zaman, “al-
Ya.kubý”, EI 2 (Ýng.), XI, 257-258.
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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-
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Madde baþlarýnýn doðru okunabilmesi
için harekelerini belirten Yâkut ele aldýðý
ismin etimolojisini ve sözlük anlamýný da
zikreder. Ardýndan yerin coðrafî konumu,
bazý merkezlere uzaklýðý, tarihi, savaþ ve-
ya barýþ yoluyla fethi, bu yerle ilgili þiirler
ve sözler, burada meydana gelen önemli
olaylar, yetiþen Ýslâm âlimleri, edip ve þa-
irler baþta olmak üzere buraya nisbet edi-
len meþhur kiþiler hakkýnda bilgi verir. Biz-
zat gittiði yerlerle ilgili gözlemlerini kay-
deder. Konuya dair farklý rivayetleri ve gö-
rüþleri de aktarýr, bazan bu görüþler ara-
sýnda tercihte bulunur. Aktardýðý bilgile-
rin kaynaklarýný zikreder. Önceki kaynak-
larda tesbit ettiði hatalarý düzeltir. Bilgi-
lerin doðruluðu konusunda bir neticeye
ulaþamamýþsa onlarý sadece kaydetmek-
le yetinir. Bazý yerlerle ilgili olarak orada
yaþayanlarýn anlatýmlarýný nakleder. Bu yer-
lerin gelirleri, yetiþtirilen ürünler, esnaf
ve sanatkârlar, ticaret mallarý ve önemli
ticaret merkezleri, kara ve deniz ticaret
yollarý, fiyatlar, madenler, alýnan vergi mik-
tarlarý gibi hususlar da eserde yer alan
bilgiler arasýndadýr. Yine söz konusu yer-
le ilgili imar ve iskân faaliyetleri, saray ve
kasýrlar, camiler ve kütüphaneler, med-
reseler ve diðer tarihî eserlerden de bah-
sedilir. Çeþitli vesilelerle Bizanslýlar, Türk-
ler, Hazarlar, Bulgarlar, Sakalibe, Ruslar,
Zencler, Çinliler, Haçlýlar ve Moðollar gibi
müslümanlarýn iliþki kurduklarý toplum-
lar hakkýnda bilgi verilir. Arap yarýmada-
sý baþta olmak üzere birçok bölgede ya-
þanan nüfus hareketleri, göçler ve iskân,
dinî-ilmî hayat ve nüfus gibi hususlar zik-
redilir. Böylece Mu£cemü’l-büldân bir yer
hakkýnda kendisinden önceki asýrlar içe-
risinde oluþan tarihî, ekonomik, coðrafî,
edebî, sosyokültürel vb. çok zengin bilgi
birikimini yansýtmasý bakýmýndan ayrý bir
önem taþýr. Bu sebeple gerek Doðu’da ge-
rekse Batý’da birçok araþtýrmacý tarafýn-
dan alanýnýn en muhtevalý ve önemli kita-
bý kabul edilmiþtir. Eser, bazý yerler hak-
kýnda ayrýntýlý bilgi aktarýrken önemli ba-
zý yerlere dair bilgilerin yetersiz oluþu, bir
kýsým yer adlarýnýn etimolojisinin yanlýþ ya-
pýlmasý ve zorlama yorumlara giriþilmesi,
müellifin bazý konularda kültür yetersizliði
dolayýsýyla hatalý veya eksik bilgiler kay-
detmesi, eserde bazý milletler hakkýnda
aþaðýlayýcý ifadelerin kullanýlmasý, hurafe-
lere ve mitolojik unsurlara yer verilmesi gi-
bi noktalarda eleþtirilmiþtir (Toprak, bibl.).

Mu£cemü’l-büldân, F. Wüstenfeld ta-
rafýndan son cildi indeks olmak üzere al-
tý cilt halinde neþredilmiþ (Jacut’s Geog-
raphisches Wörterbuch, I-VI, Leipzig 1866-

1873; Kahire 1906; Leipzig 1924), 1965’te
Tahran’da, 1994’te Frankfurt’ta aynen ve
1955-1957 yýllarý arasýnda Beyrut’ta beþ
cilt halinde yeniden basýlmýþtýr. Osman
Reþer, Wüstenfeld neþrinin bir indeksini
hazýrlamýþtýr (Sachindex zu Wüstenfeld’s
Ausgabe von Jåq†t’s “mu£gam el-buldån”,
Stuttgart 1928). Kahire’de tekrar neþre-
dilen eser için (1323-24) Muhammed Ah-
med el-Hancî, Müncemü’l-£umrân fi’l-
müstedrek £alâ Mu£cemi’l-büldân adýy-
la iki ek cilt hazýrlamýþtýr (Kahire 1325).
Ferîd Abdülazîz el-Cündî de eseri son iki
cildi indeks olmak üzere yedi cilt halinde
yayýmlamýþtýr (Beyrut 1410/1990). Hem
kendi döneminde hem daha sonraki yüz-
yýllarda Doðu’da ve Batý’da haklý bir þöh-
rete kavuþan Mu£cemü’l-büldân üzerine
çok sayýda çalýþma yapýlmýþtýr. Eser, Ýbn
Abdülhak el-Baðdâdî (ö. 739/1338) tara-
fýndan sadece coðrafî bilgiler korunarak
ve gerekli yerlerde düzeltmeler yapýlarak
Merâ½ýdü’l-i¹¹ýlâ£ £alâ (fî) esmâßi’l-emki-
ne ve’l-bišå£ (nþr. Th. W. J. Juynboll, I-VI,
Leiden 1850-1864; nþr. Ali Muhammed el-
Bicâvî, I-III, Kahire 1373-1374; Beyrut 1992),
Süyûtî tarafýndan MuÅta½aru Mu£cemi’l-
büldân (¥üsnü’l-muÅâdara, I, 344) adýyla
ihtisar edilmiþtir. Friedrich Justus Heer,
Mu£cemü’l-büldân’ýn kaynaklarýna dair
Die historischen und geographischen
Quellen in Jåq†t’s Geographischem
Wörterbuch adýyla bir kitap yazmýþ (Stras-
burg 1898), Wadie Jwaiden eserin mukad-
dimesi üzerine bir doktora tezi hazýrlamýþ-
týr (1959, The Introductory Chapters of Ya-
qut’s Mu£jam al-Buldån, Leiden). Hartwig
Derenbourg, “Les croisades d’après le dic-
tionnaire de Yakout” adýyla bir makale yaz-
mýþtýr (Centenaire de L’école des langues
orientales vivantes 1795-1895. Receuil de
mémoires publié par les professeurs de
l’école, Paris 1895, s. 71-92). Barbier de
Meynard, XIII. yüzyýl Ýran’ýnýn sosyokültü-
rel tarihine dair Dictionnaire géograp-
hique adlý ansiklopedik eserinde (Paris
1861) Mu£cemü’l-büldân’ýn ilgili bölüm-
lerini esas almýþtýr. Otto Loth, “Die Vulkan-
regionen (Harra’s) von Arabien nach Jâqut”
(ZDMG, XXII [1868], s. 365-382) ve Khon-
dakar Md. Abdur Rahman “Sources of Ya-
qut’s Geographical Dictionary” (The Dacca
University Studies, II [Dacca 1938], s. 70-
104) baþlýklý makaleler kaleme almýþtýr. F.
Wüstenfeld, “Jaqut’s Reisen, aus seinem
geographischen Wörterbuche beschrieben”
adlý makalesinde (ZDMG, XVIII [1864], s.
397-493) Mu£cemü’l-büldân’dan hare-
ketle Yâkut el-Hamevî’nin seyahatlerini
anlatmýþtýr. Batý’da eser üzerine yapýlan

söyler (Mu£cemü’l-büldân, I, 25). Ýlk müs-
veddesini 621’de (1224) Halep’te tamam-
layan müellif esere son þeklini 625’te (1228)
vermiþ ve hâmisi Ýbnü’l-Kýftî’nin kütüpha-
nesine hediye etmiþtir. Yâkut el-Hamevî
Mu£cemü’l-büldân’ý yazarken daha ön-
ce kaleme alýnmýþ tarih, coðrafya, edebi-
yat ve biyografi kaynaklarýna baþvurduðu
gibi seyahatleri sýrasýnda görüþtüðü kim-
selerden aldýðý bilgilerden, kendi gözlem
ve tecrübelerinden de yararlanmýþtýr. Ýbn
Hurdâzbih, Ya‘kubî, Ceyhânî, Ýbnü’l-Fa-
kýh, Ebû Zeyd el-Belhî, Ýstahrî, Ýbn Havkal,
Muhammed b. Ahmed el-Makdisî ve Ebû
Ubeyd el-Bekrî’nin coðrafyaya dair eser-
leri onun temel kaynaklarýndandýr. Bun-
larýn yanýnda Ýbn Hiþâm’ýn es-Sîretü’n-Ne-
beviyye, Belâzürî’nin Fütû¼u’l-büldân,
Seyf b. Ömer’in Kitâbü’r-Ridde ve’l-fü-
tû¼, Ali b. Hüseyin el-Mes‘ûdî’nin Mürû-
cü’×-×eheb, Ýbnü’l-Kattâ‘ es-Sýkýllî’nin ¬ik-
ru TârîÅi Øýšýlliyye, Ebû Ali Hasan b.
Yahyâ’nýn TârîÅu Øýšýlliyye, Ahmed b.
Muhammed er-Râzî’nin AÅbâru mülû-
ki’l-Endelüs ve Hemdânî’nin Øýfatü Ce-
zîreti’l-£Arab’ý gibi birçok esere baþvur-
muþtur. Yâkut’un günümüze ulaþmayan
birçok kitaptan alýntýlar yapmýþ olmasý ese-
rinin deðerini arttýrmaktadýr. Ýslâm âlimle-
ri tarafýndan kaleme alýnýp günümüze ula-
þan en büyük coðrafya ansiklopedisi olan
eserde bölge, þehir, kasaba, köy, mevki,
deniz, nehir, ada, çöl, dað, vadi, ova, ribat,
manastýrlar vb. coðrafî unsurlar alfabe-
tik olarak düzenlenmiþtir. Müellif ele aldý-
ðý maddeler hakkýnda sadece coðrafî bil-
gi vermekle kalmamýþ, tarihî olaylara, þiir
ve hikâyelere söz konusu yere mensup
þahsiyetlere dair bilgilere de yer vermiþ-
tir. Çok zengin mâlûmat içeren eser bir
ilim, edebiyat, tarih ve coðrafya hazinesi
olarak nitelendirilmektedir. Yâkut el-Ha-
mevî, mukaddimede yeryüzünü ibret na-
zarýyla dolaþmayý emreden âyetlere dik-
kat çektikten sonra coðrafya biliminin öne-
mini vurgular ve bu konuda bilgi eksikli-
ðinden kaynaklanan hatalara iþaret eder.
Bu arada faydalandýðý kaynaklar hakkýnda
bilgi verir. Eserini ihtisar etmesi yönün-
deki taleplere ise olumlu cevap vermedi-
ðini söyler. Ardýndan yeryüzü hakkýnda ge-
nel coðrafî bilgiler aktarýr, bu konuda geç-
miþ ulemânýn görüþlerine temas eder. Yer-
yüzünün yedi ana bölgesini, burçlarý, ki-
tapta sýk sýk geçen bazý terimleri (berîd,
fersah, mîl, kûre, mihlâf, ustân, tûl, arz,
humus, katîa vb.) açýklar. Fethedilen ül-
kelerde yaþayan insanlarýn özellikleri gibi
konulara deðinir. Eserde yer alan madde
baþý sayýsý 12.953 olarak tesbit edilmiþtir.

YÂKŒT el-HAMEVî
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2. Mu£cemü’l-üdebâß (Ýrþâdü’l-erîb ilâ
ma£rifeti’l-edîb, Ýrþâdü’l-elibbâß ilâ ma£ri-
feti’l-üdebâß, ªabašåtü’l-üdebâß). Yâkut el-
Hamevî, 594 (1198) yýlýnda Âmid’de edip
ve þair Ali b. Hasan el-Hillî ile (Þümeym el-
Hillî) görüþtüðünü ve bu sýrada kendisin-
de ediplere dair bir eser yazma fikri doð-
duðunu söyler (Mu£cemü’l-üdebâß, V, 129).
Müellifin edip ve þairleri çeþitli yönleriyle
ele aldýðýný belirttiði, aslýnýn dört büyük
cilt olduðu kaydedilen eser günümüze ba-
zý kýsýmlarý eksik olarak ulaþmýþtýr. Kita-
býn mukaddimesinde bu alanda daha ön-
ce yapýlan çalýþmalardan bahsedildikten
sonra edebiyat ve tarih bilgisinin önemi
vurgulanýr. Ardýndan nahivcilere, lugat ve
ensâb âlimlerine, þairler, kâtipler ve tarih-
çilere, edebiyatýn çeþitli alanlarýnda kitap
telif eden kiþilere yer verilir. Yine alfabe-
tik olarak hazýrlanan eserde biyografik bil-
gilerin yaný sýra müelliflerin yazdýklarý eser-
lerden de söz edilir. Yâkut haklarýnda bil-
gi verdiði bazý kiþilerle görüþmüþ ve bazý
anekdotlar anlatmýþtýr. Bu arada þairle-
rin þiirlerinden örnekler verilmiþtir. Yâkut
el-Hamevî eserinde daha önce bu konu-
da yazýlmýþ kitaplara, tanýdýðý kiþilerin an-
latýmlarýna ve kendi gözlemlerine dayan-
maktadýr. Merzübânî’nin Mu£cemü’þ-þu£a-
râß ve el-Muštebes fî aÅbâri’n-nü¼ât
ve’l-üdebâß ve’þ-þu£arâß ve’l-£ulemâß,
Ebû Saîd es-Sîrâfî’nin AÅbârü’n-na¼viy-
yîne’l-Ba½riyyîn (AÅbârü’n-nü¼ât), Ke-
mâleddin el-Enbârî’nin Nüzhetü’l-elib-
bâß fî ¹abašåti’l-üdebâß, Abdülkerîm b.
Muhammed es-Sem‘ânî’nin el-Ensâb, Ha-
tîb el-Baðdâdî’nin TârîÅu Ba³dâd, Ýbn
Cinnî’nin el-ƒa½âßi½ ve Ýbnü’n-Nedîm’in
el-Fihrist adlý eserleri Mu£cemü’l-üde-
bâßýn kaynaklarýndan bazýlarýdýr. Müelli-
fin, kendisine ait Mu£cemü’þ-þu£arâß
adlý eseri baþta olmak üzere günümüze
ulaþmayan birçok eserden söz edip alýn-
týlar yapmýþ olmasý kitabýn kýymetini art-
týrmaktadýr. Yâkut el-Hamevî bu eserin-
de kendi biyografisine de yer vermiþ, an-
cak bu kýsým zamanýmýza intikal etmemiþ-
tir (Süyûtî, I, 336; Interpreting the Self, s.
265). Müellif bu eserinde kendi þiirlerini
de kaydetmiþtir. Safedî el-Vâfî bi’l-Vefe-
yât’ýnda, Süyûtî Na¾mü’l-£išyân, ¥üs-
nü’l-mu¼âŠara ve Bu³yetü’l-vu£ât’ýn-
da, Taþköprizâde Miftâ¼u’s-sa£âde’sinde,
Ýbnü’l-Ýmâd Þe×erâtü’×-×eheb’inde, Ab-
dülkadir el-Baðdâdî ƒizânetü’l-edeb’in-
de Mu£cemü’l-üdebâßdan yararlanmýþ-
týr. Eseri David Samuel Margoliouth yedi
cilt halinde neþretmiþtir (Leiden-London
1907-1927; 1923-1931; Baðdat 1964). Da-
ha sonra muhtelif baskýlarý yapýlmýþtýr

(nþr. Ahmed Ferîd er-Rifâî, I-XX, Kahire
1355-1357; Beyrut 1400/1980; nþr. Ýhsân
Abbas, I-VII, Beyrut 1993; nþr. Ömer Fârûk
et-Tabbâ‘, I-VII, Beyrut 1420/1999). Ahmed
Þemseddin eserin indeksini hazýrlamýþ-
týr (Fehârisü Mu£cemi’l-üdebâß, Beyrut
1993). Gotthelf Bergsträsser Mu£cemü’l-
üdebâßýn kaynaklarý hakkýnda bir maka-
le yazmýþ (“Die Quellen von Jakut’s Iršad”,
ZDMG, XLV [1911], s. 797-811), Mustafa
Cevâd, Mu£cemü’l-büldân’dan alýntý ya-
pan eserlerden hareketle kayýp kýsýmla-
rýný tamamlamaya çalýþmýþ (“ed-Dâ,i. min
Mu.cemi’l-üdebâ,”, MMÝIr., VI [1959], s.
101-173; VII [1960], s. 256-302), Þâkir el-
Fahhâm, eserin D. S. Margoliouth ve Ýhsân
Abbas neþirlerini deðerlendiren bir ma-
kale yazmýþtýr (“Nazra fî taba.âti ‘Mu.ce-
mi’l-üdebâ,’ li-Yâkut el-Hamevî”, el-Aka-
demiyye, XVII [Rabat 2000], s. 129-172).
3. Mu£cemü (AÅbârü)’þ-Þu£arâß. Yâkut
el-Hamevî’nin Mu£cemü’l-üdebâßdan ön-
ce telif ettiði bu eser (Mu£cemü’l-üdebâß,
I, 5-6) günümüze ulaþmamýþtýr. Bu eser-
de önceki þairlerin yaný sýra müellifin biz-
zat görüp tanýdýðý þairlerin de konu edil-
diði ve þiirlerinden örnekler verildiði kay-
dedilmektedir. Eserin kaynaklarý arasýnda
Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî’nin el-E³ånî, Ýbn
Sellâm el-Cumahî’nin ªabašåtü fu¼û-
li’þ-þu£arâß, Ýbn Kuteybe’nin eþ-Þi£r ve’þ-
þu£arâß, Merzübânî’nin el-Muštebes fî
aÅbâri’n-nü¼ât ve’l-üdebâß ve’þ-þu£a-
râß ve’l-£ulemâß ve Ýbnü’l-Mu‘tezz’in ªa-
bašåtü’þ-þu£arâß adlý eserleri sayýlabilir. 4.
el-Müþterik va²£an ve’l-müfteriš (muÅ-
telif) suš£an. Ýki veya daha fazla yere delâ-
let eden, ancak ayný yazýlan isimlere dair
bir eserdir. Yâkut el-Hamevî, 623 (1226)
yýlýnda yazdýðý bu eserine ölümüne ka-
dar ilâveler yapmýþ ve tashihlerde bulun-
muþ, alfabetik olan eserin telifinde Mu£-
cemü’l-büldân esas alýnmýþtýr. F. Wüs-
tenfeld tarafýndan 1846 yýlýnda Göttingen’-
de neþredilen eserin 1963’te Baðdat’ta,
1994’te de Frankfurt’ta týpkýbasýmý yapýl-
mýþtýr. 5. el-MušteŠab fi’n-neseb (Kitâ-
bü’l-Ensâb). Hiþâm b. Muhammed el-Kel-
bî’nin Cemheretü’n-neseb adlý eserinin
muhtasarý olup Nâcî Hasan tarafýndan el-
MušteŠab min Kitâbi Cemhereti’n-ne-
seb adýyla yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1987).
Yâkut el-Hamevî’nin günümüze ulaþma-
yan eserleri arasýnda þunlar zikredilebilir:
el-Mebdeß ve’l-meßâl fi’t-târîÅ, MuÅta-
½aru TârîÅi Ba³dâd, Kitâbü’d-Düvel,
Mecmû£u kelâmi Ebî £Alî el-Fârisî, Ki-
tâbü’l-Ebniye, Evzânü’l-esmâß ve’l-ef£â-
li’l-hâ½ýra li-kelâmi’l-£Arab, er-Red £alâ
Ýbn Cinnî ( £inde kelâmihî fi’l-hemze ve’l-

bazý çalýþmalar Fuat Sezgin tarafýndan bir
araya getirilerek yayýmlanmýþtýr (Studies
on Yåq†t al-Hamaw¢ [d. 1229], I-II, Frank-
furt 1994). Mu£cemü’l-büldân hakkýnda
yapýlan diðer belli baþlý çalýþmalar þunlar-
dýr: Abdülilâh Nebhân, Min Kitâbi Mu£-
cemi’l-büldân (Dýmaþk 1982-1983; Filis-
tin, Endülüs, Suriye, Lübnan ve Ürdün’le
ilgili bölümlerden seçmeler); Abdülhüse-
yin eþ-Þebüsterî, el-A£lâm fî Kitâbi Mu£-
cemi’l-büldân (Beyrut 1405/1985; 3398
kiþi hakkýnda bilgi verir); Ýsmâil b. Ali el-
Ekva‘, el-Büldânü’l-Yemâniyye £inde
Yâš†t el-¥amevî (Küveyt 1985; Beyrut
1408/1988); Yûsuf Ahmed Benî Yâsîn,
Büldânü’l-Endelüs fî a£mâli Yâš†t el-
¥amevî el-Co³râfiyye (Ayn 1425/2004);
Abdülvehhâb Muhammed Ali el-Udvânî
ve Leylâ Muhammed Ali Cum‘a, “Cühûdü
Yâkut el-Hamevî el-lugaviyye fî Mu£ce-
mi’l-büldân” (Âdâbü’r-râfideyn, XXV, Mu-
sul 1993, s. 30-72); Abbas Fâzýl es-Sa‘dî,
Yâš†t el-¥amevî: Dirâse fi’t-türâ¦i’l-
co³râfiyyi’l-£Arabî ma£a’t-terkîz £ale’l-
£Irâš fî Mu£cemi’l-büldân (Beyrut 1992);
Muvaffak Sâlim Nûrî, ƒý¹a¹u Ba³dâd fî
Mu£cemi’l-büldân li-Yâš†t el-¥ame-
vî (Baðdat 1422/2001); Ömer Es‘ad, Mec-
ma£u eþ£âri Mu£cemi’l-büldân (I-II, Bey-
rut 1411/1991; Mu£cemü’l-büldân’da yer
alan þiirler mýsralarýn son harflerine göre
alfabetik olarak sýralanmýþtýr); C. Halîl Mâ-
rûn, Þu£arâßü’l-emkine ve eþ£âruhüm
fî “Mu£cemi’l-büldân” li-Yâš†t el-¥a-
mevî (I-II, Beyrut 1417/1997; 1484 þaire
ait 12.000 beyit ihtiva etmektedir); Mu-
hammed el-Amrî Ebû Abdullah, Ýt¼âfü’l-
Åillân bi-me£ârifi Mu£cemi’l-büldân (I-II,
Beyrut 1415/1994; Mu£cemü’l-büldân’da
geçen âyet ve hadislerle biyografileri ve-
rilen veya adý geçen þahýslar, râviler ve
eserlere dair bir indekstir); Hasan Selim
Kýroðlu, Mu£cemü’l-Büldân’ýn Kaynak-
larý (2000, yüksek lisans tezi, UÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü); Kasým Þulul, “Ýslâm
Coðrafyacýlarýndan Yâkut b. Abdullah el-
Hamevî’nin (ö. 626/1229) Mu£cemü’l-bül-
dân’ýna Göre Silvan (Meyyâfârikýn)” (Har-
ran Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergi-
si, yýl 13, sy. 19 [Þanlýurfa 2008], s. 151-
162); Kadir Kan, “Ortaçað Ýslâm Coðrafya-
cýsý Yâkut el-Hamevî’ye Göre Artuklu Þe-
hirleri” (I. Uluslararasý Artuklu Sempozyu-
mu Bildirileri 25-26-27 Ekim 2007, ed. Ýb-
rahim Özcoþar, Mardin 2008, II, 193-200);
Abdülhalik Bakýr, “Yâkut el-Hamevî’nin
Antakya Þehriyle Ýlgili Naklettiði Bilgilerin
Deðerlendirilmesi” (Fýrat Üniversitesi Or-
tadoðu Araþtýrmalarý Dergisi, VII/1 [Elazýð
2010], s. 1-18).
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s. 129-172; M. Faruk Toprak, “Yâkût el-Hame-
vî’nin Mu‘cemü’l-büldân Adlý Eserine Eleþtirel
Bir Bakýþ”, EKEV Akademi Dergisi, VIII/21, An-
kara 2004, s. 173-181; R. Blachere, “Yakût Rû-
mî”, ÝA, XIII, 357-358; Cl. Gilliot, “Yakut al-Ru-
mý”, EI 2 (Ýng.), XI, 264-266; Ýbrâhim el-Ebyârî,
“Mu.cemü’l-üdebâ, li-Yâkut el-Hamevî”, TÝ, I,
533-549; Mahmûd Fehmî Hicâzî, “el-Hamevî,
Ebû .Abdillâh Yâkut b. .Abdillâh”, Mv.AU, VII,
277-282.
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Ebü’l-Mecd Cemâlüddîn Yâk†t
b. Abdillâh el-Müsta‘sýmî

(ö. 698/1299)

Aklâm-ý sittenin
klasik ölçülerini belirleyerek

hat sanatýnda
çok önemli yenilikler gerçekleþtiren

hattat.
˜ ™

Ayný adý taþýyan ve ayný çaðda yaþayan
baþka hattatlar da vardýr. Bunlar künye-
leriyle birbirinden ayrýlmakla beraber bu
durum müellifler arasýnda bazý karýþýklýk-
lara yol açmýþtýr. Kaynaklarda verilen bil-
gilere göre Yâkut küçük yaþta Rum ülke-
sinden esirler arasýnda Baðdat’a getiril-
miþ, son Abbâsî halifesi Müsta‘sým-Billâh
tarafýndan satýn alýnmýþ, nisbesini de on-
dan almýþtýr. Amasyalý bir Türk veya Rum

elif min kitâbi Sýrri’½-½ýnâ£a), AÅbârü’l-
Mütenebbî, £Unvânü Kitâbi’l-E³ånî,
¿arûretü’þ-þi£r.
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asýllý olduðu ileri sürülmüþtür; ancak bu-
nu destekleyecek saðlam bir delil yoktur.
Habeþî olduðunu ileri sürenler de vardýr.
Hadým (tavâþî) olan Yâkut saraya alýndýk-
tan sonra Halife Müsta‘sým’ýn özel ilgisiyle
çok disiplinli bir eðitim görerek yetiþti; za-
manýn geçerli ilimlerinin yaný sýra Arap di-
li ve edebiyatýný öðrendi. bilhassa ilgi duy-
duðu hat sanatýný Halife Müsta‘sým’ýn ne-
dimlerinden, kütüphanesinin müdürü ün-
lü mûsikiþinas Safiyyüddin el-Urmevî’den
meþketti ve üstün baþarý gösterdi. Ardýn-
dan Ýbn Habîb’den yararlandý. Bazý eser-
lerde Yâkut, Þühde’nin öðrencisi gibi gös-
terilmiþse de araþtýrmacýlar bunun tarih
bakýmýndan mümkün olmadýðýný belirt-
miþtir. Yâkut geleneksel usulde hat öðre-
nimini tamamlayýnca Ýbn Mukle’nin, özel-
likle Ýbnü’l-Bevvâb’ýn ve diðer üstatlarýn
yazýlarý üzerinde yaptýðý uzun inceleme ve
çalýþmalar sonunda kendi zevk ve sanat
gücünü de ortaya koymak suretiyle yeni
bir üslûp geliþtirdi.

Yâkut, her yazý çeþidine göre kalem að-
zý meylini yeniden belirleyip Ýbn Mukle ile
zuhur etmeye baþlayan altý çeþit yazýnýn
(hatt-ý mensûb, aklâm-ý sitte) klasik nis-
bet ve ölçülerini ortaya koydu. Böylece Yâ-
kut ekolü yazý çeþitlerinde harfleri kendi
kalem noktasýna göre boy ve enleri, ça-
naklarýn derinlik ve geniþlikleri, nûn, kâf
ve yâ gibi harflerde keþîdelerin uzunluðu
ve derinliði, satýr düzeninde harf ve keli-
melerin aralýklarý, harflerin birbiriyle bað-
lantýlarý tesbit edilerek yazý en güzel þek-
lini aldý. Bu farklýlýklar Ýbnü’l-Bevvâb eko-
lüyle karþýlaþtýrýldýðýnda çok açýk biçimde
görülmektedir. Bu üslûbun farklý olduðu
bütün yazý çeþitlerinde görülmekle bera-
ber özellikle muhakkak ve reyhânî yazýla-
rý klasik form ve güzelliðine kavuþtu. Ay-
ný þekilde sülüs ve nesihin klasik formlarý
belirlenmiþ olmakla beraber bu yazýlar al-
týn çaðýna Osmanlý hat ekolünde eriþmiþ-
tir. Yâkut üslûbunun Ýslâm dünyasýnda
benimsenip hattatlar tarafýndan örnek
alýnmasýyla Yâkut “kýbletü’l-küttâb” laka-
býyla anýlmaya baþlandý ve ünü kýsa za-
manda yayýldý. Yâkut’un bu baþarýyý elde
etmesinde ona her türlü imkâný saðlayan,
onu teþvik eden, baþarýlarýný ihsanlarýyla
ödüllendiren Halife Müsta‘sým-Billâh’ýn bü-
yük payý vardýr. Halifenin en yakýn musâ-
hibi gibi sarayda bolluk içinde bir hayat
süren Yâkut, Baðdat’ýn seçkin sanat, ilim
ve irfan çevrelerinde saygý gördü ve ken-
disine büyük deðer verildi.

656’da (1258) Hülâgû Han’ýn Baðdat’a
girmesiyle baþlayan sýkýntýlý günleri Yâ-
kut bir minarede saklanarak geçirdi. An-

Yâk†t el-Müsta‘sýmî’nin nesih hattýyla yazdýðý Bakara sûre-

sinden âyetler (ÝÜ Ktp., AY, nr. 6680)


