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TARiHÇi VE COGRAFYACI OLARAK YA'KÜBİ (Ö. 292/905) 

Ya'qübi (ö. 292/905) as an Historian and a Geographer 

Abstract: 

In this article, the geographer and histoıian sides of Ya'kubi were investı
gated, and his approaches on history and geography discipllnes and rcfe
rences were emphasized. How much the author reflects the Shi'i polnt of 
view In his explanation of histoıical event was tıied to be deselibed \vith 
some examples. The characteıistıcs of his histoıicallnvestıgations and his 
state on world history were researched and his work Tarihu'l-Ya'lcübt and 
Kitabu'l-Bulddn was endeavored to be evaluated. 
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1. Giriş 

Salih ARJI 

İslam Tarihçiliği Emeviler devrinde başlamış olmakla birlikte, bu disipliniri 

sistemli bir şekilde ele alınarak müstakil bir ilim dalı haline gelmesi Abbasiler 

· devrinde gerçekleşti. Emeviler devrinde başlayan İslam tarihçiliği Abbasilerin 

ilk zamanlarında şekillendi. Abbasiler dönemine gelinceye kadar tarih ile ilgi

lenen İslam alimlerinin ele aldıkları konular çok sınırlı bir şekilde devam etti. 

Bu konular genellikle Hz. Peygamber'in ve sahabilerinin hayatı, Hulefa-i Ra

şidin ve Emeviler döneminde ortaya çıkan bazı önemli olaylar ve savaşlardan 

ibaretti. İlk asırlarda Siyer, Meğazi ve Ensab kitapları birer tarih kitabı olarak 

kabul görmekteydi. Ancak Abbasiler döneminde bilinen anlamda tarihçilik ge

lişmeye başladı. 

İslam dünyasındaki ilk büyük tarihçilerinden Müsab. Ukbe (141/758). 

siret ve tarih ilminin babası sayılan İbn İshak (150/767). Kitô.bü'l-Meğdzfnin 

ve daha birçok eserin müellifi olan Vakıdi (207 /822). İbn İshak'ın eserini ele 

alarak yeniden düzenleyen İbn Hişam (218/833) ile Vakıdi'nin katibi İbn Sa'd 

(230/844) bu devrin önemli İslam tarihçileridir. İslam siyasi tarihinin ilk mü

ellifleri, ilk kültür ve ilim tarihçilerinin hepsi Abbasiler devrinde yaşamış ve 

İslam tarihçiliğine yön vermişlerdir. Daha sonraki devirlerde yetişen tarihçiler 

İslam'ın ilk üç asn hakkında verdikleri bilgileri hep bu dönem kaynaklarına 

borçludurlar.2 

Doç. Dr .. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
2 Hakkı Dursun Yıldız, "Abbasiler". DİA .. İstanbul 1988. I. 46. 
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Hicri III. yüzyıldayaşayan İbn Kuteybe (276/889), Belazun (279/892), Ebu 

Hanife ed-Dineveri (282/895), Ya'kübi (ö. 292/905) gibi tarihçiler İslam tarih

çiliğini geliştirme konusunda önemli adımlar attılar. Bu tarihçilerden bazılan 

İslam tarihinin yanı sıra diğer milletierin tarihleriyle ilgilenmeye başlayarak 
dünya tarihine geçiş konusunda kendileFinden sonra gelen tarihçilere kılavuz

luk yaptılar. Taberi (310/923). Mes'udi (346/957), İbn Miskeveyh (421/l'o30) 

gibi ünlü tarihçiler de onların izledikleri yolu geliştirerek devam ettiler. Bu 

tarihçiler eserlerinde diğer milletierin tarihlerine de yer verdiler. 

Öte yandan İslam dünyasında coğrafi eserler ilk defaArabistan'a dair malu

mat şeklinde ortaya çıkmış, fethedilen ülkeler hakkında verilen bilgilerle zen

ginleşmiş ve nihayet İran, Hint ve Yunan kaynaklarından yapılan tercümelerle 

N-V. (X-Xl.) yüzyıllarda en yüksek noktasına ulaşmıştır. CoğrafYa ilminin 

İslam'da klasik bir şekil alması, VIII-IX. miladi asırlarda Abbas! halifelerinin 

teşvikleriyle gerçekleşen tercüme faaliyetleriyle başlar, önceleri sadece ter

cüme faaliyetiyle yetinen İslam coğraf)racılan, daha sonra bu konudaki me

tot ve bilgileri oldukça geliştirmişlerdir. İlk coğrafYa eserleri, İslam ülkelerini 

ve şehirlerini birbirlerine bağlayan önemli yollan öğrenmek ve hac yollarını 

tesbit etınek gibi birtakım pratik ihtiyaçlardan doğmuştur. Bu maksatla yol
lar ve ülkeler (el-mesalik ve'l-memalik) hakkında muhtelif eserler yazılmıştır. 

Abbasiler devrinde yetişen başlıca coğraf)racılar ve eserleri şöyle sıralanabi

lir: İbn Hurdazbih, el-Mesdlilc ve'l-Memiililc; Mervezi, el-Mesdlilc ve'l-Memdlilc; 

Yakübi, Kitdbü'l-Bülddn; Serahsi,- el-Mesdlilc ve'l-Memdlilc; İbnü'l-Fakih el

Hemedaru, Kitdbu'l-Bulddn; İbn Rüşte, el-A'ldlcu'n-Nefıse; Ebü Zeyd el-Belhi. 

Suverü'l-Elcdlim.; Hasan b. Ahmed el-Hemedaru, Sifatü Cezfreti'l-'Arab; İstahri, 

Mesdlilcü'l-Memdlilc; Kindi, Resmü'l-Ma'mür ji.'l-Arz; Mutahhar b. Tahir el-Mak

disi, Kitdbü'l-Bed' ve't-Tdrih.; İbn Havkal, Kitdbü Süreti'l-Arz; Ebü Abdullah 

el-Makdisi, Ahsenü't-Telcdsim.; Yaküt el-Hamevi, Mu'cemü'l-Bülddn; Zekeriyya 

el-Kazvini:, Asdrü'l-Bildd ve Ahbdrü'l-İbdd.3 

Tarihçilikte olduğu gibi coğrazyacılıkta da önemli bir çığır açan Ya'kübi 

bu alanda da Kitabu'l-Bülddn diye çok önemli bir kitaba imza atmıştır. Bu 

eser asırlarca hem coğraf)racıların hem de tarihçilerin müracaat ettiği temel 

kaynaklar arasında yerini korumuştur. Ya'kübi'nin yazdığı Müşalceletü'n-Nds 

li Zamdnihim ve ma Yağlibu aleyhimfi Külli Asnn adlı risalesi ise Ya'kübi'nin 

günümüze ulaşan tarihle ilgili bir risa{esidir. Bunun yarıında Ya'kübi'nin ta

rih ve coğrafYa disiplinleri alarıında yazdığı bazı eserlerinin de kaybolduğu 

anlaşılmaktadır. Bu eserlerin ortaya çıkanlması durumunda tarih ve coğraf

ya araştırmacılanna önemli katkılar sağlayacağı kesindir. Abbas! döneminde 

yetişen ünlü tarihçi ve coğraf)racı el-Ya'kübi, gerek İslam tarihçiliği gerekse 

3 Yıldız, I. 46. 
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cografya alanınqa çıgır açan önemli bir simadır. Nitekim o söz konusu ilim 
dallarında önemli açılımlar sağlamıştır. 

2. Ya'kiibi'nin Hayatı 

III./IX. yüzyılda Abbasiler döneminde yaşayan önemli bir tarihçi ve coğraf-
• 

yacı olan Ya'kübi'nin tam adı kaynaklarda değişik şekillerde geçmektedir. Bu 

konuda temel aldığımız Yakut el-Hamevi'nin Mu'cemu'l-Udeba adlı eserinde 

şu şekilde geçmektedir: Ahmed b. Ebi Yakub İshak b. Ca'fer b. Vehb b. Vadıh 

el-Ahbari el-Abbasi el-Ya'kı1bi.4 Bu ı1nlı1 tarihçinin doğum tarihi hakkında 

kaynakl~ .... rıa yeterli bilgiye rastlanılmamaktadır. Ancak III./IX. yüzyıl başla

rında B<rgdat'ta doğdugu ileri sı1rülmektedir.5 el-Katibu'l-Abbasi lakabı ile de 

anılan Ya'kı1bi, kaynaklarda genellikle büyük dedesinden dolayı ibr{ Vadıh; 
bazen babaslll:a nisbetle İbn Ebi Yakub bazen Ahmed el-Katib bazen Ahmed 

b. Ya'kub veya sadece Ya'kı1bi olarak zikredilmektedir. Çağdaş eserlerde ise 

daha çok Ya'kübi şel}linde şöhret yaptığı bilinmektedir. Ayrıca d ed esi Vadıh'ın 

Abbasiler'in azatlı kölesi olduğundan dolayı ona Abbasi de denilmiştir. Alıbar 

ve tarih kavramlarının yakın ilişkisinden dolayı tarihçi olarak bilinen Ya'~bi 
için kıssa ve haberleri rivayet eden anlamında "el-Ahb;:ui" lakabı da kull~l
mıştır.6 

Ya'kı1bi, Abbasi divanlarında çalışan bir katipler ailesinden gelir. Onun bü

yük dedesi Vadıh, Halife el-Mansür (136-158/754-775)'un azatlı kölelerinden

di. Vadıh azat edildikten sonra Abbasilerin devlet yönetiminde önemli görev

ler üstlendi. Vadıh'ın Abbasi halifelerinden Mansür ve Mehdi (158-169/775-

785) dönemlerinde valilik görevinde bulunduğu rivayet olunmaktadır, bizzat 

Ya'kübi büyük dedesi Vadıh'ın Mansür'un azatlı kölesi olduğu ve aynı halife 

tarafından Ermenistan ve Azerbeycan'a vali olarak atandıgım ifade etmekte

dir.7 Yine Ya'kübi'nin ifadelerinden Vadıh'ın Mehdi döneminde Mısır'da vali 

olarak görev yaptığı anlaşılrnaktadır.8 Taberi ise Vadıh'ın Mehdi'nin azatlı kö

lesi olduğunu ve onun tarafından Mısır'a vali olarak tayin edildikten sonra 

4 Yaküt el-Hamevi. Mu'cemu'l-Udeba. 1-V. Beyrut 1991, II. 82: Ya'kübi'nin tam adı ile ilgili fark
lılıklar Için bkz. Hayreddin Ziıikli, el-A'ldm: Karnusu Teri1cim. I-VIII. Be}ırut 1990, I. 95: Cari 
Brockelmann. Tarihu'l-Edebi'l-Arabf. (Arapça çev.: Yakub Bekr, Ramadan Abduttevvab), Kahire 
1968. IV, 236: Ömer Rıza Kehhale, Mu'cemü'l-Müelllfın: Teracimu Musannıfi'l-Kütübi'l-Arabiyye, 
I-IV. Beyrut 1993, I, 102. 

5 Ignatı Ullanovich Krachkovskl, Tarihu'l-Edebi'l-Coğrafi el-Arabf. (Arapçaya çev.: Salahaddin Os
man Haşim). HI. Kahire 1963, I. 158: Joseph R. Strayer, Dictionary oftheMiddleAges. New 
York 1989. XII. 717. 

6 Bkz. el-Ya'kübi. Tdri/ıu'l-Ya'/cübf. HI. Beyrut 1992, II. 5i2: Ziıikli. ı. 95: Brockelmmann. 
Tarthu'l-Edebi'l-Arabf. IV, 236: Krachkovskl. ı. 158: I<ehhale. ı, 102. 

7 Ya'kübi. Tarih. II. 372. 
8 Ya'kübi, Tari/ı. II. 396. 



164 İsı.Aılti İLiMI.EH DERGISI 

azledildigini belirtmektedir.9 Bu bilgilerden hareketle Mansur'un azatlı kölesi 

olan Vadıh'ın hem Mansür hem de Mehdi dönemillde valilik yaptıgı anlaşıl

maktadır. Abbas! halifesi el-Hadi (169-170/786-77) dönemirlde ise Vadıh'ın 

Mısır'ın posta ve haberleşme teşkilatının (berid) başında bulundugu Taberi'nirı 

ifadelerinden anlaşılmaktadır. Buna göre fanatik bir Şü olan Vadıh, bu göre

vi yürüttügü sırada 169/786 yılında Ali Eviadı'nın (Aleviler) Abbasilere karşı 

başlattıgı bir ayaklarımadan dolayı çıkan el-Fahh savaşında maglup olduktan 

sonra fırar ederek Mısır'a gelen İdris b. Abdullah b. Hasan b. Hasan b. Ali 

b. Ebi Talib'e yardım etıniş ve onun Magrib'e kadar kaçmasını saglamıştır. 

Bundan dolayı Vadıh Abbasi Halifesi el-Hadi tarafından idam edilerek öldü

rülmüştür. 10 Vadıh'ın ailesi ise onun Şülik düşüncesini benimsemeye devam 

etti. 11 Ya'kübi'nirı Şiilik temayülü, böyle bir ailede yetişmiş olmasından kay

naklarımaktadır. 

Öte yandan Ya'kübi'nin gerek babası gerekse dedesi Cafer'in posta ve 

haberleşme (berid) teşkilatında önemli görevler ustlendigi belirtilmekte

dir.12 Ya'kübi, Bagdat'ta dogdugu halde daha genç yaşlannda Ermenistan ve 

Horasan'a giderek Tahirllerin hizmetinde katip olarak çalıştı. Daha sonra Hin

distan ve Filistin'i ziyaret etti. Tahirllerin yıkılmasından sonra Mısır'a giden 

Ya'kübi hayatının geri kalan kısmını Tolunogulları'nın hizmetinde geçirdi. 13 

259 (872) yılına kadar meydana gelen olaylan kapsayan genel tarihirıi Tahiri

lerin hizmetinde bulundugu sırada yazdıgı tahmil edilmektedir. 14 

Kaynaklarda Ya'kübi'nirı vefat tarihi ile ilgili iki farklı görüş yer almaktadır. 

Birçok müellif onun Mısır'da 284/897 yılında vefat ettigini kaydetmektedir

ler.15 Ancak onun 292/905 yılında yaşadıgına dair güçlü deliller bulunmak

tadır. Tolunogulları'nın hizmetinde bulunan Ya'kübi'nin onların yıkılışının 

ardınd~ 292/905 Ramazan bayramı gecesi Tolunogullan dönemirıdeki gü
zellikleri hatırıayarak eserine beyit halinde kaydetmesi onun bu tarihlerde 

9 Ebü Cafer Muhammed b. Ceıir et-Tabeıi, Tarilıu'l-Ümem ve'l·Mulılk. 1-V. Beyrul 1407, IV. 564. 
Ya'kü.bi'nin büyük dedesi Vadıh. bazı kaynaklarda Beni Haşim'in mevlası (azatlı kölesi) (Yakiıt 
el-Hamcvi, Il, 82); bazı kaynaklarda hem Mansur'un mevlası (Ya'kübi. Tari/ı. Il. 372) hem de 
Mehdi'nin mevlası (Ya'kübi. Tari/ı. Il. 396; Tabeıi, N, 564) olarak geçmektedir. Bu durum 
Vadıh'ın Abbasilelin kuruluş yıllarındaazat edildiğini ve böylece Abbas! ailesinin mevlası oldu
ğunu göstermektedir. 

10 Tabeıi, IV. 600; Krş. Brockelmann. Tarilıu'l·Edebi'l-Arabi. N, 236; a. mlf., "Ya'küb!", İA .. istan
bul 1998, XIII. 351: Krachkovski, I, 158; http:/ /www.aqaed.com/shlalib/books/03/mojam/ 
lll.html. 

ll Brockelmann, Tarilıu'l·Edebi'l·Arabi, N, 236. 
12 1\rachkovski, I. 158. 
13 Bkz. Brockelmann, Tari/ıu'l-Edebi'l-Arabi. IV, 236; Krachkovski, I, 158; Joseph R. Strayer, XII. 

717: Ramazan Şeşen, Mılslümanlarda Tari/ı-coğraj!Ja Yazıcılığı. İstanbul 1998, s. 5!; http:/ 1 
www.aqaed.com/ shialib/books/03 /mojam/tl1.html. 

14 Brockelmann, "Ya'kübi", İA, XIII, 351. 
15 Yakül el-Hamevi, Il, 82: Brockelmarın, Tari/ıu'l-Edeb, IV, 236; Kehhille. I. 102; Ahmed Ramadan 

Ahmed, er·Rilıle ve'r·Relıhaletıl'l-Mılslimıln, Cidde ts .. s. 78. . 
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yaşadığına dak önemli bir delildir. 16 Bundan dolayı da birçok müellif onun 

vefat taıih olarak 292/905 taıihirıi göstermektedir. 17 

3. Ya'kiibi'nin Tarihçiliği 

Ya"kübi, yaptığı kapsamlı seyahatler neticesinde ülkeleri ve insanlan iyi bir 

biçimde gözlemlerniştir. Bu seyahatleri onun önünde öylesine geniş bir saha 

açmıştır ki, bu yüzden taıih yazımında da kendisini sadece kendi halkıyla 

sınırlayamamıştır. 18 Onun Tarihu'l Ya'lcübfadını taşıyan ünlü eseri, bir dünya 

taıihi olduğundan İslam taıihçileri ve dünya taıihçileri açısından büyük önem 

taşımaktadır. Gertel bir taıih olması açısından Tarihu'l-Ya'lcubi, taıihçiler için 

önemli bir kaynak teşkil etınektedir. Bu yönüyle genel taıihçiliğin gelişiminde 

Taberi ve Mes'udi gibi İslam taıihçilerine de örnek olmuştur. 

Kronolojik sıraya riayet ederek yaratılıştan 259/872 yılına kadarki olaylan 

inceleyen bu eser, Abbasi Halifesi el-Mu'ternid (256/870-279/892) döneminin 

anlatılmasının akabinde son bulur. Elimizdeki nÜ.shalarda önsözü eksik olan 

Tarihu'l-Ya'kübi, Hz. Adem ile Havva kıssalarından bahsederek başlar. Hz. 

Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Yakub, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Süleyman ve diğer İs

rail oğulları peygamberlerinin hayatlarını anlattıktan sonra Hz. isa ve Havari

lerden söz eder ve Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri hakkında tanıtıcı 

bilgiler verir. 19 Musul. Ninova, Babil, Süryani hükümdarlarından, Hindlilerin, 

Yunarılıların, Çinlilerin, Romalıların, İrarılıların, Türkler dahil kuzey kavimle

rinin, Mısırlıların, Berberilerin, Habeşlerin, Yemenlilerin, Hirelilerin, Kindeli

lerin, Cahiliye dönemi Arapların taıihlerinden bahseder ve bu dönemle ilgili 

Hz. İsmail'in çocukları, Arapların İslam öncesi dinleri, fal akları, hakemleri, 

panayırlan ve şairlerini konu edinir böylece birinci cilt sonar erer. 

Ya'kübi, eserinin ikinci cildine Hz. Peygamber'in doğumundan bahsede

rek giriş yapar. Hz. Muhammed'in doğumu, çocukluğu ve gençliği hakkında 

geniş bir şekilde bilgi verir. Risalet öncesi dönemde vuku bulan Ficar savaş

lan, Hilfu'l-Fudül cerniyeti, Kabe'nin onarımı ve Hz. Peygamber'in Hz. Hatice 

ile evliliği gibi önemli hadiselerden bahseder. Sonra Hz. Muhammed'in pey

gamber olarak görevlendirilmesinden Medine'ye hicretine kadar gerçekleşen 

bir dizi hadiseyi anlatır. Bunlar Hz. Muhammed'e risaletin gelişi, İsra ola

yı. Habeşistan'a hicret, Haşimoğullarına abluka kararı, Resülullah'ın oğlu 

16 Zlıikli. I, 95; Joseph Strayer. XII, 717; http:/ ;www.aqaed.com/shiallb/books/03/ınojaın/tl ı. 
html. 

17 Zlrikli, I. 95; Şakir Mustafa, Tarihu'l·Arabi ve'l-Müenihin. I-IV. Beyrut 1983. I. 249; Joseph 
Strayer. XII. 717; Şeşen, s. 51. 

18 Jgnace Goldziher. KlasikArap Literatürü, (çev.: Azmi Yüksel-Rahmi Er). Ankara 1993, s. 138. 
19 Ya'h-übi. Tarih. I. 5-80. 
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Kasım'ın vefatı, Mek:ke'de nazil olan sureler, Hz. Hatice ve Ebü Talib'in vefat

lan, Resülullah'ın Taife gidişi, Akabe biatlan ve Medine'ye yapılan hicrettir. 

Ya'kübi daha sonra İslam tarihinin Medine dönemini anlatır. Orucun ve 

namazın farz kılınması, Medine'denazil olan sureler, Bedir, Uhud, Hendek, 

Beni Mustalık Gazvesi, Hudeybiye Musalahası, Hayher ve Mek:ke'nin fetihleri, 

Huneyn ve Mute Gazveleri ve Resülullah'ın çatışma olmadan gerçekleştirdi

ği diğer bazı gazvelerinden söz ettikten sonra Seriyye ve ordu komutanlan, 

Resülullah'a gelen elçiler Hz. Peygamber'in·katipleri, Resülullah'ın hanımlan 

ve Resülullah'ın oğlu İbrahim'in doğumu hakkında bilgi verir. Resüluilah'ın 

hutbeleri, öğüt ve nasihatleri, Veda haccı, vefatı, şemruli, kendisine benzeyen

ler, Hz. İbrahim'e kadar olan anrıelerinden söz eder böylece Hz. Peygamber 
dönemini bitirir. 

Ya'kübi, Hz. Peygamber döneminden sonra Hulefa-i Raşidin dönemini 

kısa ve öz bir şekilde anlatır. Raşid halifelerden 259/872 yılına kadarki İs

lam tarihini halifeler ve yıllara göre anlatır. Abbasi halifesi Mu'temid (256-

279/870-892) dönemine kadar yönetime geçen bütün halifeleri ayrı başlıklar 

altında inceler ve her halifeye ait bölümün başında astrolojik bilgiler verir. 

Her bir halifenin şahsiyeti ile ilgili bilgiler verdikten sonra dönemin büyük 
devlet ·adamlan, valileri, askeri komutanlan, hac emirleri, kadıların adlarını 

zikreder. Konuşmalara, mektuplara ve hikmetli sözlere büyük önem verir.20 

Ya'kübi, Tarih'inde ·O dönemde çok yaygın olan astrolojik verilere müracaat 

eder. Halifelerin yönetime geçtiği tarihler ile Şia imamlarının ölüm tarihlerinde 
bu bilgileri kullanır. 

Ya'kübi'nin Tarih'i, siyasi olaylan incelemekle birlikte kültürel yöne de ağır

lık vermektedir. Dünya ve kültür tarihi konusunda öncülük yapan tarihçiler

dendir. Yci.'kübi Tarihi incelendiğinde onun siyasi tarihle birlikte toplumların 

din, kültür ve bilim tarihi hakkında önemli bilgiler verdiği görülür.21 

Ya'kübi eserinde dirller tarihi hakkında da bilgiler verir. Yahudiliğin inanç 

esaslan, Hz. Musa'dan sonraki İsrailoğullan peygamberleri ve krallan hakkın

da önemli bilgiler sunar.22 Hıristiyanlık hakkında da kayda değer bilgi sunan 

Ya'kübi, Hz. İsa ve havarilerinden bahsettikten sonra bu· dillin kutsal kitap

lan olan Matta, Markos, Luka ve Yuhanrıa İncilleri ile ilgili tanıtıcı bilgiler 

1 
20 Ya'kübi, Tarih. 1-11. Taıihu'I-Ya'kübi kitabı ilc ilgili degerlendirmeler Için bkz. Franz Rosenthal. 

A History of Muslim Historiography. Leidcn 1968, s. 132-134:Brockelmann, "Ya'kübi. İA .. XIII. 
351-352: Şeşen. s. 51-52; Joscph R. Strayer. XII, 717-718; Selahattin Çamyar. Ya'küi.Ji ve 
TarihçiliğL Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1998, Basılmamış Yüksek 
Lisansa Tezi, s. 14-16. 

21 Rosenthal. s. 133-134. 
22 Ya'kübi, Tari/ı. 1. 46-68; Ya'kübi Taıihi'nln, israilogullan Peygamber ve krallan ile ilgili kısmı 

ingilizce'ye de tercüme edilmiştir. Bkz. R. Y. Ebi ed- L. R. Wlckham, "Al-Ya'kübi's Account of the 
israelite Prophets and Kings" Journal ojNear Eastem Studies, Chicago 1970, XXIX. ss. 80-98. 
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verir.23 Rumiann nasıl Hıristiyan olduklannı anlattıktan sonra Hıristiyan din 

önderlerinin Hıristiyanlıkla ilgili tartışmalı konulan aydınlatmak ve bir so

nuca bağlamak için yaptıklan İznik konsiline de değinir.24 Ya'kübi Talih'inde 

Hintlilerin inandıklan Brahmanizm25 dininden; güneşe, aya. ateşe ve yıldızla

ra tapan Farslılann Sabiilik dininden;26 putlara, ay ve güneşe tapan Çinllle

rin cl.iqinden;27 Yemenlllerin Yahudilik dinine geçişinden28 söz eder.. Araplann 

İslam'dan önceki dini inanışlan, putçuluğun Arap Yarımadası'na nasıl ve ne 

şekilde girdiğini. o dönemde puta tapmayan Hanillerin ibadet etme biçimleri 

hakkında da bilgi verir. 29 

Yakubi'nın de bir parçası olduğu Abbasiler devrindeki tercüme hareketin

den İslam tarihçiliği de yararlandığı bilinmektedir. Nitekim bu hareket Müs

lümanlar arasında tarihçiliğin gelişmesine ve yeni görünüm kazarımasına se

bep olmuştur. Tercüme edilen eserler genellikle Rumlar, Farslar, Yahudiler ve 

Hıristiyanlarla ilgili idi. Sonuçta İslam tarihçiliğinin sınırlan bir yandan Hz. 

Peygamber devrini dini. siyasi, askeri, adli, ve ilmi yönleriyle tanıma merak ve 

isteği; diğer yandan İslam öncesi milletierin ve devletlerin tarihlerini Yunan 

düşünce ve edebiyatını tanıyan ve bazı Süryani yazariann yazdıklan eserlerini 

gözden geçirme imkanı bulan müslüman yazarların Bizans ve Fars medeni

yetlerini tanıma. arzusu ile genişledi. Şöylece Siyer ve Meğazi kitaplannın yanı 

sıra fütüh ve Peygamberler tarihi ile ilgili eserler İslam tarihine eklendi. İslam 

tarihçiliği genel tarihçiliğe doğru gelişti.30 Bu yüzden hicri III./IX. yüzyıl İslam 

tarihçiliğinin altın devridir denilebilir. Bu dönemde yetişen Ya'kübi'nin tarih

çiliğinde tercüme hareketlerinin büyük etkisi vardır. Özellikle Hirıt, Yunan ve 

İran tarihlerini yazarken bu medeniyetlerle ilgili Arapça'ya tercüme edilmiş 

eserlerden yararlanınış ve bu medeniyetler hakkında genişçe bilgi vermiştir.' 

Ya'kübi Tarihende Matematik, Astronomi, Tıp. Felsefe ve CoğrafYa gibi 

bilimler tarihi ile ilgili çok verimli bilgilere ulaşmak da mümkündür. Zira 

Ya'kübi bu eserinde Hintlilerin Matematik, Astronoıni alanlannda yaptıkları 

çalışmalara yer vermektedir. Hint filozoflannın hikmetli sözlerine de yer veren 

Ya'kübi. bilim tarihinde önemli bir yeri olan Sind-Hind, KeZile ve Dimne ile 

benzeri eserler hakkında bilgi sunmaktadır.31 

Ya'kübi Tarihi, tıp tarihi açısından da önemlidir. Zira bu eserde Antik dö

nemin en ünlü hekimlerinden Hippokrates (Abgırat). Galen (Calinus). Dioska-

23 Ya'kübi, Tarih, I. 68-81. 
24 Ya'kübi, Tarih, ı. 153-158. 
25 Ya'kübi, Tari/ı, I. 84-94. 
26 Ya'kübi, Tari/ı. ı. 158-159. 
27 Ya'kübi, Tari/ı, ı. 183-184. 
28 Ya'kübi. Tari/ı. ı. 200. 
29 Ya'kübi, Tarih, I, 254-270. 
30 Sabri Hizmetli. İslôm Tarih~ Ankara 1999. s. 70-71. 
31 Ya'kübi. Tari/ı, ı. 88-94. 
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rides ve eserleri hakkında kapsamlı bilgiler bulunmaktadır.32 Ya'kübi, Yunan 

filozoflan ve matematikçilerini ciddi bir biçimde ele alır. Sokrates, Fisagoras, 

Eflatun, İklides (Euklides), Nikomakus ve Aristotales'tep sö? eder. Cograi}ra ile 

ilgili Batlamyus'un ünlü eseri "el-Macestr' adlı eserin geniş bir özetini verir.33 

Ya'kübi genellikle kendi döneminde yaygın olan isnat zincirini kullartma
mıştır. Bu nedenie Ya'kübi'nin takip ettiği yöntem çagdaşı oldugu Taberi ve bir

çok İslam tarihçisinin yöntemlerinden birçok bakınıdan farklılık gösterir. Zira 

Ya'kübi gerek otoritelerinin adını belirtmemesi ve gerekse rivayetlerini isnad

larla desteklernemesi nedeniyle, aynı olaylarla ilgili degişik görüşlere yer ver

memiş, sadece olaylan sık sık kendi tek yaniı Şii bakış açısıyla aniatmıştır.34 

Ya'kübi İslam öncesi dönemin tarihini yazarken Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Ze

bur, İncil, Hind, Yunan, Fars kaynaklarından yararlanmıştır. Zaman zaman 

bazı kaynaklar konusundaki şüphesini de ortaya koymuştur. Mesela Fars 

kaynaklannın efsanelerle dolu oldugunu ve aniara fazla güvenilemeyecegini 

belirtmiştir.35 Ya'kübi Tarihfnin Peygamberler tarihi bölümünde Hz. Davud 

hakkında yazılaniarda36 oldugu gibi Tevrat ve Zebur'dan alınan bazı hurafele

rin oldugu da bilinmektedir. 

Ya'kübi, Tarihu'l-Ya'la1bi kitabının ikinci cildinin başında ~ayandıgı kay

nakların bir listesini verir. Ya'kübi'nin eserlerinden istifade ettigi belli başlı 

ravi ve müellifler şuniardır: İshak b. Süleyman b. Ali el-Haşimi, Ebü'l-Buhteri 

Vehb b. Vehb el-Kureşi, Ca'fer b. Muhanımed, Eban b. Osman, Muhanımed 

b. Ömer el-Vakıdi, Musa b. Ukbe, Abdülmelik b.Hişam, Ziyad b. Abdullah el

Bekkru, Muhanımed b. İshak el-Muttalibi, Ebü Hasan ez-Ziyadi, Ebü'l-Münzir 

el-Kelbi, İsa b. Yezid b. De'b, Heyşem b. Adiy et-Tai, Abdullah b. Abbas el

Hemedani, Muhanımed b. Kesir, el-Kureyşi, Ebü Salih, Ali b. Muhanımed b. 
Abdullah b. Ebi Seyf el-Medi:i.ini, Ebü Ma'şer el-Medeni, Muhanınıed b. Musa 

el-Harizmi.37 Ya'kübi bu şahısların bir kısmından direkt bir kısmından da do

laylı bir şekilde yararlanmıştır. 

Ya'kübi, kaynaklarını bu şekilde açıkladıktan sonra eserini genellikle is

natsız bir metotla tercih ettiği rivayetleri esas alarak yazmaya devam etmiş

tir. Ya'kübi kendi döneminde yaşanan olaylara ya hiç değinmemiş ya da çok 

32 Ya'kübi, Tarih. ı. 95-116. 
33 Ya'kübi, Tarih. ı, 119-140. 
34 Goldziher, s. 138. 
35 Bkz. Ya'kübi, Tarih. I. 158. Aynca bkz. Şakir Mustafa, ı. 252: Abdülaziz ed-Düıi, Balısunji 

Neş'eti İlmi't-Taıih inde'l-Arab, Ayn : Merkezu Zayed ll't-Türas ve't-Taıih, 2000/1420. s .. 59: 
Şeşen, s. 5 ı. 

36 Bkz. Ya'kübi, Tarih. I. 51 vd. 
37 Ya'kübi, Tarih. II. 6. Bu müellifve raviler hakkında geniş biigı Için bkz. William G. Mlllward, "Al

Ya'kübi Sources and the Questıon ofShia Partıality", Abr-Nahrain. Lelden 1971-72, XII, 47-70: 
Çamyar. 37-58. 
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kısa bir şekilde geçiştinniştir. Eserinin birçok yelinde belirsiz kaynaklar kul

lanmıştır. Ya'kübi'nin tarihinde zaman zaman şu ifadelere rastlamak müm

kündür: Bazılan şöyle rivayet etti; Ehl-i Kitap şöyle der; bir grup dedi ki; bir 

topluluk şöyle söylüyor; denildi ki: rivayet olundu ki: ilim ehli ve raviler haber 

verdi ki ... 38 

Yı:t'kübi'nin bazı rivayetler arasında tercihte bulundugu da gözlemlen

mektedir. Onun uyguladıgı bu yöntemi Hz. Peygamber'in babası Abdullah'ın 

vefat tarihinde görmek mümkündür. Zira Ya'kübi Abdullah'ın vefatının Hz. 

Muhammed'in dogumundan önce oldugunu söyleyenielin rivayetlerinin sahih 

olmadıgını söyleyerek dogumundan sonra oldugunu söyleyenleıinkini tercih 

etmiştir.39 Bu örnekte görüldügü gibi Ya'kübi bir çok konuda rivayet tercihin

de bulunmuştur. 

Ya'kübi Taıih kitabının ikinci cildinin önsözünde, İslam tarihi kısmını ya

zarken kullandıgı kaynaklan zikrettikten sonra eserinin ileriki sayfalarda çok 

nadiren kaynak adı ve isnad zincirini verir. Onun genel metodunu düşündü

gümüzde Tarih kitabını yazarken isnadsız bir usul takip etmesinde iki amacı 

olabilecegi ortaya çıkmaktadır: 

ll Özet bir kitap yazmayı planladıgından rivayet zincirlerini ayrıntı olarak 

görmüş ve kaynaklarını kitabın baş tarafına belirtmekle yetinıniştir. Zira o 

uzun haberleri ve şiirleri hazfettigini belirtmektedir. 

2) Anlatımı uzun rivayet senetleriyle kesmeyip, eserine akıcılık kazandır

mak istemiştir. 40 

Ya'kübi'nin günümüze ulaşan tarih ile ilgili diger bir risalesi de bulunmak

tadır. Mü.şalceletü'n-nds li Zamanihim ve ma Yağlibü aleyhim.ft. Külli Asnn adlı 

risalesi William Guy Millward tarafından 'The Adaption of men to Their Time 

an Historical Essay by al-Ya'kübi" adıyla Journal oj the American Oriental So
ciety adlı dergide yayınlanmıştır.4ı 

Bunun bir el-yazma nüshası İstanbul Murat Molla Kütüphanesi'nde (Kayıt 

No: 1433/3) bulunmaktadır. Bu eser, Arapça Elyazmalan Enstitüsü (Ma'hedü 

Mahtutati'l-Arabiyye) tarafından neşredilmiştir.42 

Ya'kübi bu eserinde Hz. Ebü Bekir'den başlayarak kronolojik sıraya göre 

Abbasi halifesi Mu'tazıd'a (279-289/892-902) kadar bütün halifeielin yaşam 

38 Bu tür Ifadelerle ilgi bazı örnekler için bkz. Ya'kübi, Tali/ı. I, 180, 195, 208; II. 113, 120, 136, 
161. 

39 Ya'kübi, Tali/ı, II. 10. 
40 Çarnyar, s. 25-26. 
41 84/4 (October-December 1964), ss. 329-344. 
42 Ya'kübi. "Müşakeletü'n-Nas li Zamaniltim ve ma Yagllbü aleyhlm fı Külli Asnn", Mecelletü 

Ma'lıedi'lMahtutati'l·Arabiyye. Kahlre 1980. XXV!/1. s. 131-132. 
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tarzlarının, ahlaki ve karakteristik özelliklerinin, giyim ve kuşamlarının, dini 

yaşantılannın, halkına karşı olumlu ve menfi tutumlarının, uygulamalarının 
.ı 

önemli icraatlarının, serüvenlerinin ve de yeniliklerinin toplum tarafından na-

sıl taklit edildigini ortaya koymaya çalışmıştır.43 

Bu kitaplarının yanı sıra Ya'kübi'nin eserlerinden ögrendigimize· göre 

onun günümüze ulaşmayan birkaç eserinin de kayboldugu anlaşılmaktadır. 

Ya'kübi, Kitabu'l-Bulddn'ında Kayrevan'ı anlatırken Afrika fethi ile ilgili bir ki

tap yazdıgırıı açıklamaktadır.44 Bu kitabın adı muhtemelen Fethu lfTilayye olsa 

gerektir. Ya'kübi Tarih kitabında Halife Emin'in (193-198/809-813) Tahir b. 

Hüseyin tarafından öldürülmesi hadisesini anlatırken Tahiriler ile ilgili müs

takil bir eser yazdıgını belirtir.45 Ya'kül:ıi'ye ait kaybolan bazı diger eserlerden 

de söz edilmektedir. Ne var ki sözü edilen eserlerin adları günümüzde mevcut 

olan eserlerinin isimlerini çagnştırmaktadır.46 

4. Ya'kiibi'nin Eserlerine Yansıyan Şü Bakış Açısı 

Şia mezhebinin inançlarını benimseyen bir aileden gelen Ya'kübi'nin mute

dil bir Şii oldugu söylenebilir. Brockelmarın onun İmamilerin mutedil bir kolu 

olan Musaviyye'ye mensup oldugunu belirtirY Abbasiler ile ilişkisi olmasına 

ragmen kitaplannda Şii egilimlerini gizleyememiştir.48 Hatta bazı Şii müellif

lere göre Şii oldugu konusunda hiç bir kuşku bulunnıamaktadır.49 Ünlü eseri 

Tarihu'l-Ya'lcübfde Şia tarihi ile ilgili bilgiler zikreder. Hz. Ali'nin Rasülullah 

ile birlikteligine, onun ilk üç halife ile ilişkilerine dair haberleri rivayet eder. 

Şii müelliflerin çokça üzerinde durdukları Veda haccından sonra gerçekleştigi 

söylenen Gadir-ı Hum hadisesini zikreder.50 Saklle olayı. Hz. J:<:bü Bekir'e biat 

etmekte gecikenler ve Hz. Fatıma'nın evi:qi yakma girişimi gibi konularla ilgili 

rivayetleri aktarır ve bu konularda Şii: bir bakış açısını serdeder.51 Hz. Ali'nin 

Hz. Peygamber'iiJ. vasisi olduguna dair Şii ravilerinin naklettigi rivayetleri ese

rine alarak bu konuda Şia düşüncesine baglı müelliflerle paralel bir tutum 

sergiler.52 Ya'kübi'nin naklettigi bu tür rivayetler, Şii müelliflerce ilk üç hali-

43 Bkz. Millward. Journal oj the American Oriental Society, s. 329-344; Rosemhal, s. 16; Çaınyar. 
21-22. . 

44 Ya'kübi, Kitabu'l-Buldii.n. 141. 
45 Ya'kübi, Tari/ı. II, 442. 
46 Bu eserielin adlaniçin bkz. Yaküt el-Hamcvi, ll. 82: Ziıikli, I. 95; Joseph R Strayer, XII. 718; 

Çamyar. s. 23-24. 
47 Brockelmarın. "Ya'kübi", İA .. Xlll. 351. 
48 Ya'kübi'nln Şii eğ;illmli olduğ;u hakkında bkz. Muhammed Muhsin Ağ;a Büzürg-i Tahrani. ez-

Zeri'a ila Tesô.niji'ş-Şia. I-XIX. Beyrut 1983, lll. 297. 
49 Saib Abdulhamid. "Mu'cemu Mu'erıihi'ş-Şia". Turô.sflnd. Xl}l /55-56 (Kum 1419). s. 226. 
50 Ya'kübi. Tari/ı. ll. 112. 
51 Ya'kübi. Tari/ı, II. 123-126. 
52 Bkz. Ya'kübi, Tarih. ll. 112. 171. 179. 
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fenin aleyhine yorumlanmış, İmamiyye Şia'sırun inançlarına uygun bir şekle 

büründürülmüştür.53 Ya'kübi'nin ilk üç halife dönemi için, "Ebü Bekir Dö

nemi (Eyyamü Ebi Bekr)", "Ömer Dönemi" ve "Osman Dönemi" gibi başlıklar 

kullanmasına mukabil, Hz. Ali ve Hz. Hasan dönemleri için, "Ali'nin Halifeliği 

(Hilafetu Ali)", "Hasan'ın Halifeliği" başlıklanru kullanması, onun Şii oldu

ğunvn göstergesi olduğu şeklinde yorumlanmıştır.54 Ya'kübi'nin yararlandı

ğı müellif ve ravilerden birçoğunun Şii olduğu özellikle hadisçiler tarafından 

eleştirildiği ve güvenilir olarak kabul edilmediği de belirtilmektedir.55 

Ya'kübi, Raşid Halifeler ve Emeviler dönemi ile ilgili rivayetleri aktarırken 

Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'i ön plana çıkaran rivayetleri tercih etmiştir. Özellikle 

Hz. Osman dönemi olaylan hakkında Şii düşüneeye paralel bir tutum sergile

miştir. Hz. Osman'ın akrabalanna ayrıcalık tanıdığını, Mervan b. el-Hakem'e 

Beytü'l-Ma.I'den çok miktarda mal verdiğini yazmaktadır. Kısaca Şia'nın Hz. 

Osman'a yönelttiği eleştirilerin çoğunu dolaylı veya dolaysız bir şekilde ak

tarmaktadır.56 Emevi ve Abbasi dönemi olaylanru aktarırken de Emevi karşıtı 

Abbasi yarılısı bir tavır takınmıştır. Emevi halifelerinin çoğunu oyun, eğlence 

ve lükse düşkün, zalim, gaddar birer şahsiyet olarak gösterirken Abbasi ha

lifelerini adil, cömert, hoşgörülü olarak tanıtınıştır.57 Ya'kübi, Hucr b. Adiy,58 

Tevvabün hareketi,59 Muhtar es-Sakafi, Zeyd b. Ali,60 Yahya b. Zeyd61 isyan

lannda Emevi halifelerine karşı kullandığı eleştirici üslubunu, Abbasiler dö

neminde gerçekleşen İbn Hübeyre'nin62, Ebü Müslim'in63 .öldürülmesi veBer

meki ailesinin hertaraf edilmesi64 hadiselerinde kullanamamıştır. 

Ya'kübi Tarihi'nde Şia imamlanna da ayrı bir önem verir. Şii müelliflerin 

yaptığı gibi Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve diğer İmamların vefat tarihle

rinden sonra onların güzel konuşmaları, özlü sözleri ve biyografileri ile ilgili 

bilgiler aktarır. Ya'kübi her ne kadar yazdığı eserleri Şii bir bakış açısıyla yaz

mışsa da onun eserlerinin İslam tarihçileri arasında önemli bir yeri vardı:. 

Gerek Sünrıiler gerekse Şiiler onun eserlerini önemli ölçüde refarans olarak 

göstermişlerdir. 

53 Bu konuda bkz. Mehmet Salih Arı. İmi'ımiyye Şfası Kayna/clarına Göre İlle Üç Halife. Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul 2002. Bası!mamış Doktora Tezi. 

54 Bkz. Saib Abdulhamid. s. 242. 
55 Ya'kfıbi kaynaklan Için bkz. Millward, Abr-Nalırain. XII. 47-70. 
56 Bkz. Ya'kübi. Tarih. ll. 162-172. Şia'nin Hz. Osman'a yönelttiği eleştiriler için bkz. Arı. s. 274-

319. 
57 Dfıri. s. 61. 
58 Ya'kübi. Tarih. II. 230-231. 
59 Ya'kfıbi. Tari/ı. ll. 257.258. 
60 Ya'kübi. Tarih ll, 325. 
61 Ya'kübi. Tarih. II. 331-332. 
62 Ya'kfıbi, Tarih. II. 353-354. 
63 Ya'kübi. Taıih. II. 367-368 
64 Ya'kübi. Tarih. II. 422. Ayrıca bkz. Muhammed Rıda Naci, "Tarih-i Ya'kübi", Danişname-i Cihan

ı İslam= The Persian encyclopaedia of Islam. [cd. Mustafa Mir Selim), Tahran 1990. s. 262. 
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5. Ya'kiibi'nin Coğrafyacılığı 

Posta ve haberleşme teşkilatındaki (berid) görevinden dolayı Ya'kübi, uzun 

süren seyahatler ve araştırmalar yapmışbr. Horasan'da kurulan Tahiriler ve 

Mısır'da kurulan Tolunoğullan hanedanlıklan nezdinde üstlenmiş olduğu 

önemli görevler münasebetiyle çok sayıda seyahatlerde bulunmuştur. Buriıann 
neticesinde topladığı malzerneye dayanarak coğrafya ile ilgili kendine özgü üs

lubuyla Kitabu'l-Buldiin adında bir kitap yazmışbr.65 Bu kitabın giriş bölümün~ 

de coğrafya ve seyahat ile ilgili düşüncelerini aktarmaktadır. Daha gençliğinin 

ilk yıllannda tarih ve coğrafyaya merak sardiğını ifade etmektedir. Çocuklu

ğundan beri uzun seyahatlerde bulunduğunu, seyahati esnasında karşılaştığı 

hemen hemen her kişiye nereli olduğunu, hangi şehirde oturduğunu, ne ekip 

biçtiklerini, Arap mı yoksa Acem mi olduklarını, hangi dili konuştuklarını, han

gi dine mensup olduklarını, giyim-kuşamlannın nelerden olduğuna varıncaya 

kadar sorular sorduğunu belirtir. Güvendiği kişilerin verdiği bilgileri kitabına 

kaydettiğini zikreder. Ayrıca gezip gördüğü ülke ve şehirlerin, yöneticilerini, 

komutanlarını, ülkenin vergi miktarını ve gelir durumunu etkileyen hususlan 

kaydetmiştir.66 Ya'kübi, Kitabu'l-Buld.ôn adlı eserine Bağdat ve Samerra (Surre 

men rea) şehirlerinin tanıtımıyla başlamaktadır. Irak'ı dünyarım merkezi olarak 

kabııl ettiğinden dolayı kitabına Irak'la başladığını ifade etmektedir.67 Ya'kübi, 

Bağdat ve Samerra'yı detaylı bir şekilde anlattıktan sonra Irak'ı merkez olarak 

kabııl edip diğer ülkeleri, şehirleri ve beldeleri Bağdat'ın doğusundaki, batısın

daki, kuzeyindeki ve güneyindekiler şeklinde dört bölgede incelenıiştir. Ya'kübi 

eserinde Doğu bölgesi başlığı altında şu şehir ve yerleşim birimleri hakkında bil
gi vermektedir: Azerbeycan, Saymura, Hulvan, Dinever, Kazvin, Zencan, Azer

beycan, Hemedan, Nihavend, İsbahan, Reyy, Kunıis, Taberistan, Curcan, Tus, 

Nisabur, Merv, Buşanc, Badagıs, Sicistan, Horasan, Kirman, Talakan, Cüzcan, 

Belh, Mervrud, Huttet, Buhara, Soğd, Semerkant, Fergana, İştehanc, Şaş vb.68 

Ya'kübi kıble bölgesi (güney) başlığı altında Mekke, Medine ve Kufe gibi 

şehirleri anlatmaktadır.69 Ya'kübi bazen şehirler arasındaki yollan çok ince 

detayıanna vanncaya kadar anlatmaya çalışır ve bu yollan çok güzel tasVir 

eder. Mısır ile Mekke arasındaki yolu nitelendirmesi bu örneklerden biridir.70 

Üçüncü ve dördüncü bölümde; Humus, Basra, Dımeşk, Ürdün, Filistin 

ordugahlan, Mısır, Nube, Mağrib, Berka, Zevile, Trablus, Kayrevan, Tahert, 

Sicilmase, Süs ve Endülüs hakkında bilgiler yer alır.71 

65 Ahmed Ramadan Ahmed. s. 71. 
66 Ya'kübi. Kitiibu'l-Buldan, !..elden 1891, s. 1-3. 
67 Ya'kübi, Kitiibu'l-Buldan. s. 4. 
68 Ya'kübi. Kitiibu'l-Buldan. s. 44-90. 
69 Ya'kübi, Kitiibu'l-Bulddn, s. 90-106. 
70 Ya'kübi, Kitiibu'l-Buldan. s. 138-139. 
71 Ya'kübi, Kitiibu'l-Bulddn, s. 110-150. 
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Krachkovski, kitabın üçüncü ve dördüncü bölümlerine ait bilgilerin eksik 

olduğunu. El yazmasında bu iki bölümden kaybolan sayfalar bulunduğunu. 

bu iki bölümde var olan bilgilerin birbirine kanştığını ifade etmektedir. Kra

chkovski, Ya'kübi'nin üçüncü bölümde: Doğu ve Güney Irak, Doğu Arabis

tan, Hint ve Çin'den; Dördüncü Bölümde ise Bizans, Mısır, Nuba ve Kuzey 

Mrika ülkelerinden bahsetmiş olabileceğini ifade etmektedir. Bu tespite göre 

Kita15u'l-Buldan'ın Çin, Hindistan, Bizans, ve Doğu Arabistan ile ilgili bölüm

leri kaybolmuştur. 72 

Ya'kübi'nin yazdığı Kitabu'l-Buldan adlı eseri coğrafi bilgileri içermekle bir

likte tarihçilik açısından da önemlidir. "Tarihi Coğrruya"73 ile ilgili olan bu 

eserde, özellikle sosyal tarih ve şehir tarihçiliği açısından kayda değer bilgiler 

bulmak mümkündür. Eser toplanan vergiler, topogratya ve istatistiki bilgiler 

açısından da değerlidir. 

Sonuç: Ya'kübi, hicri III. yüzyılda yetişen önemli bir dünya tarihçisi ve 

coğrruyacısıdır. Tarihçiliği ve coğrruyacılığı ile İslam dünyasında önemli izler 

bırakan bir müelliftir. Siyasi tarihle birlikte toplumların kültürel yapılarına 

da değer veren Ya'kübi'nin Tarihi, dünya tarihinin bir özeti sayılır. İslam dün

yasında Ya'kübi, dünya tarihi yazıcılığında öncülük yapan tarihçilerdendir. 

Ondan sonra Taberi ve Mes'udi gibi tarihçiler akla gelmektedir. 

Ya'kübi her ne kadar eserlerini Şii bir bakış açısıyla yazmışsa da onun 

eserlerinin İslam tarihçileri arasında önemli bir yeri vardır. Eserleri hem Ehl-i 

Sünnet hem de Şia müellifleri nezdinde kabul görmüş ve kendisinden sonraki 

tarihçi ve coğrruyacılar tarafından referans olarak kullanılmı~tır. 

Ya'kübi'nin yazdığı Kitabu'l-Buldan adlı eseri coğrafi bilgileri içermekle bir

likte tarihçilik açısından da önemlidir. Bu eserde, özellikle sosyal tarih ve şe

hir tarihçiliği açısından kayda değer bilgiler bulmak mümkündür. 

72 Kmchkovski. I. 160; Aynca bkz. Brockelmann. "Ya'kübi"", İA .. Xlll. 352. 
73 Şakir Mustafa, I. 250. 


