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Makdisi'nin
(ö. 381/99l 'den sonra)
coğrafyaya ait meşhur eseri.
_j

Eserin tam adı Kitdbü Ahseni't-tekasim ii ma 'rifeti'l-ekalfm 'd.ir. Yaküt ·eiHamevi 985 yılında tamamlandığını söylerse de. eserdeki bir bölümden. Kuzey
Suriye'de hüküm süren Hamdani Emiri
Sa'düddevle b. Seyfüddevle'nin (ö 3811
99 ı ı hükümda r lığın ın sonuna doğru telif edildiği anlaşılmaktadır.
Makdisi. Ortaçağ İslam dünyasında
seyahat türünde eser yazan Ceyhani,
Belhi. Hemedani. İbn Hurdazbih gibi müelliflerin belli konulara bağlı kaldıkları
nı. yeterli ve gerekli bilgileri vermediklerini, eserlerinin pratik fayda sağlama
diğını ileri sürerek onları tenkit etmiş
tir. Bu yüzden kendisi eserini çok geniş
tutmuş, tacirler. seyyahlar ve kültür sahibi insanlara hitap eden faydalı bir kitap yazmayı planlamıştır. Belhi (ö 934)
ekolüne bağlı kalan Makdisi de aynı
ekole mensup İstah ri ve İbn Havkal gibi
sadece İslam ülkelerini anlatmış, Arap
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A~senü 't-te~asrm ' de

Horasan ve
Maveraünnehir
bölgelerine ait
harita
(Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya,

nr. 2971,
vr. 60" ve 70" )

yarımadasını

tasvir ile başladığı eserinde özellikle Mekke ve Medine'den tafsilatlı olarak bahsetmiştir. Kendisinin de
belirttiği üzere. "kafirler"in ülkesini ziyaret etmediği gibi oralarını tasvire de
ihtiyaç duymamıştır.
Makdisi, İslam dünyasını on dört bölgeye ayırmış ve altısını Arap ülkeleri
(ekalimü'l-Arab) olarak ele almıştır ki bunlar Arap yarımadası (Hicaz. Yemen. Uman
vb.), Irak (Güney Mezopotamya), AkOr (eiCezlre veya Kuzey Mezopotamya), Şam (Suriye, Ürdün), Mısır ve Mağrib'dir (Kuzey
Afrika ülkeleri). Geri kalan sekizini de
Acem ülkeleri (Arap ülkeleri dışındaki ülkeler) başlığı altında incelemiş ve bu bölümde Meşrık (Horasan, Maveraünnehir.
Harizm, Slstan) ; Deylem (Cürcan'dan Kafkas
dağlarının batısına kadar Elburz dağları). RiMb (Azerbaycan. Ermenistan), Cibal (Rey
ve Batı iran) . HOzistan (Media'nın güneyi ve
Mezopotamya'nın doğusu), Fars (eski iran),
Kirman (iran'ın güneyindeki bölgeler) ve
Sind (Hint yarımadas ı ) ülkelerini anlatmıştır.

Eserde bu bölgelerin her biri gayet
birbirinden ayrılmıştır. Müellif her bölgenin haritasını çizmiş ve burada bölge sınırları ile ticaret yollarını
kırm ızı , kumluk kesimleri açık sarı. denizleri yeşil, nehirleri mavi, dağları da
koyu sarı ile boyamıştır. Haritaların çoaçık s ı nırtarla
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ğu kaybolmuş olmasına rağmen bunları
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yine aynı ekaiden diğer coğrafyaciların
eserleriyle bir dereceye kadar tamamlamak mümkün görülmektedir. Kitabın
birçok yerinde seeili ifadeler kullanılmış
tır. Müellif gittiği ülkeleri tasvir ederken her bölgeyi orada kullanılan mahalli tabirlerle anlatmaya çalışmış, fakat
daha çok Şam Arapçası'nı kullanmıştır.
Makdisi, İslam coğrafyacılığını yeni bir
temele oturtmak ve kendi zamanına
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kadar adeta bir seyahat rehberi mahiyetinde yazılmış olan eserleri geliştir
mek istiyordu. Bu bakımdan coğrafya
ya yaklaşımı bugünkü modern anlayışa
çok benzemektedir. Eserinde. gördüğü
yerler hakkında fiziki ve beşeri coğ raf
ya ile ilgili geniş bilgiler vermekte. bu
arada dini, iktisadi ve ticari meselelere
de terrias etmektedir. Eserde ayrıca şe
hirlerin birbirlerine ulaşımı ile çevredeki
küçük· yerleşim merkezleri hakkında da
tafsilatlı bilgiler vardır. Bölgedeki halkın nüfusu. örf ve adetleri, din ve mezheplerine dair geniş bilgiler yanında yi ne aynı bölgelerde üretilen gıda maddeleri, ithal ve ihraç maddeleri, kullanı
lan ağırlık ölçüleri ve paralar hakkında,
iktisat tarihine malzeme teşkil edecek
izahiara da yer verilmektedir. Topografik ve jeolojik bazı bilgilerin de yer aldığı eserde arazinin ziraat bakımından
verimi ve bitki örtüsü de anlatılmakta
dır. Telif sırasında ayrıca. Büveyhi hükümdarlarından Adudüddevle ve vezir
Sahib İsmail b. Abbad ' ın özel kütüphaneleri ve resmi arşivleri kullanılmıştır.
Makdisi, kendinden önce yaşamış müelliflerin eserlerinden faydalanmış , fakat mü şahedeye dayanan bilgilere daima öncelik vermiştir. Gidemediği ülkeler hakkındaki rivayetleri ciddi bi r tahlilden geçirerek almış, önceki müelliflerin eserlerinde yer alan birtakım bilgileri eleştirmiştir. Eser ayrıca o devirde
vuku bulmuş bazı hadiselere kaynak
teşkil etmesi, X. yüzyıl sonlarında İslam
dünyasının fiziki ve beşeri coğrafyası
hakkında bilgiler vermesi, İslami yaşa
yış ve müesseselere dair ayrıntılı bilgiler ihtiva etmesi bakımından da oldukça önemlidir.

Ahsenü 't-te](asi'm 'in asıl nüshası İs
tanbul'da (Sü leymaniye Ktp., Ayasofya,
~79
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mıştır

(Bibliotheca geographorum arabi-

corum, lll., Leiden 1877, 1906). Bu neşir

den Dr. Alinakl Münzevi tarafından yapı
lan Farsça tercüme iki cild halinde Tahran' da ( 1361 1 1982) basılmıştı r. Gazi Tilimat'ın hazırladığı bazı bölümler de Min
AlJ-seni't-te~asim ii ma 'rifeti'l-e~alim
adıyla Suriye Kültür Bakanlığı'nca yayım
lanmıştır (Dımaşk 1980). G. Ranking ile
R. Azoo'nun yaptıkları İngilizce kısmi
tercümesi Bibliotheca Indica'da neş
redildi (Kalküta 1897-1910). Eser. Hurşid
Ahmed Farik tarafından Urduca'ya çevrilmiş ve İslami dunyö. daswin sadi
'ıswi men adıyla basılmıştır (Delhi 1962)
Andre Miquel'in La meilleure repartition
pour la connaissance des Provinces
adıyla yaptığı Fransızca kısmi tercümesini lnstitut Français de Damas neşret
miştir (Damas 1963). Eserin yazmaların
daki har italar ise reprodüksiyonlu olarak basılmıştır (nşr. K. Miller. fvlappae
Arabice; 1-V, Stuttgart 1926-1931).
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Safeviler devri
tarihçi ve alimlerinden
Hasan - ı Rı1mlı1' nun (ö. 985 / 1577)
kaleme aldığı Farsça umumi tarih.
Yazma

nr. 2971), bundan istinsah edilmiş diğer
bir nüshası ise Berlin'dedir (Ahlwardt, nr.
6033) . istanbul yazmasında eserin adı
Kitabü'l-Mesafat ve'l-vilayat şeklinde
kaydedilmiştir. Makdisi ile aynı bölgeden yetişen tarihçi Mücirüddin ei-Uieymi (ö 1522). el-Ünsü'l-celil bictarfl.Ji'lKuds ve'l-ljalil adlı eserinde bu kitabı el-Badi if tatiili memleketi'l-İslam
şeklinde göstermektedir. Eserin tenkitli
neşri M. J. de Goeje tarafından yapıl 
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Seddon tarafından neş redilen ve Farsça
metni daha sonra Tahran'da ofset olarak bası l an (ı 34 7 hş 1XII. cildi de, ayrıca
iki yazma nüshasından da faydalanarak
tashih edip yeniden yayımiarnıştır (Tahran 1357 hş ./ 1978)

Türkistan'da bir
L

~

nüshalarından

ve üzerinde yagöre eser on iki cilt olarak yazılmış, ancak
sadece son iki cildi bugüne ulaşabilmiş
tir. Bu iki ci ıtte n ilki 807-899 ( 14051494 ), diğeri ise Safevii er' den I. Şah ismail ve I. Şah Tahmasb ' ın salt anat dönemleriyle ll. Şah İsmail'in saltanatının
ilk yılını içine alan 900-985 ( 1495-1577)
pı lan araştırmalardan anlaşıldığına

yılları olaylarını anlatmaktadır. Hasan- ı

ROmlO olayları kronolojik düzen içinde
naklederken yer yer çağdaş Osmanlı
su ltanları, Çağatay hakanları ve Özbek
hanları hakkında da bilgiler verir. Ayrı
ca devrin devlet adamları, meşhur alim
ve şai rleri ile ilgili biyografik malumat
da aktarır. 1. Şah Tahmasb'ın ( 1524-1576)
seferlerinin b i rçağuna katılan müellif,
anlattığı olayları genellikle bizzat müşahede ettiği için eserin son cildi çok
güvenilir bilgiler ihtiva etmektedir. Bu
özellikleriyle Ahsenü 't-tevaril], Safevfler'in ilk dönemi için birinci derecede
önemli kaynaklardan biridir.
C. N. Seddon. çeşitli kütüphanelerde
yazma nüshaları bulunan eserin son cildini (XII cilt) İngilizce tercümesiyle birlikte A Chronicle of the Early Safawis
being the Ahsanu't-tawarikh of Hasan-i Rumltı adıyla iki cilt halinde yayımlamıştır (1. cilt Farsça metin, Baroda
1931 , ll. ci lt ingilizce tercüme, Baroda
1934) Eser in Xl. cildinin tenkitli basımı
ise Abdülhüseyin Nevaı tarafından ya pılmıştır (Tahran 1349 hş . 1 1970) Neva i,

şehir

harabesi.
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Fergana ilinde bugünkü Namangan'ın
17 km. güneybatısında, Kasan-say suyunun Siriderya ile birleştiği noktada yer
alan Ahsikes'e (veya Ahslket) dair en eski kayıtlara Çin kaynaklarında rastlan maktadır. Şehrin miladi 111-Vll. yüzyıllar
arasında yerli bir sülalenin idaresinde
Fergana'nın başşehri olduğu bilinmektedir. Ahsfkes'te yapılan arkeolajik kazı
larda bulunan en eski malzemenin Göktürk seramiği olmasından . 627-649 yıl 
ları arasında Göktürk hakan soyundan
Kan Bagatur'un Fergana'yı alıp kuzeydeki Kasan'ı başşehir yaparak Ahsikes'e
hakim olduğu tahmin edilmektedir.
726 yılında Fergana'ya giden bir Çinli
seyyah. İslam dininin Türkistan'da yayıl 
maya başladığı o dönemde Ahsfkes'ten
bir İslam şehri olarak söz etmektedir
(bk. W Fuchs, s. 452) Fakat Fergana ' nın
büyük bölümü, daha üç asır eski kültürüne sadık kalmıştır. X. yüzyılın başla
rında Kaşgar'da Abdülkerim Satuk Buğ
ra Han'ın İslamiyet' i kabul edince amcasıyla savaşmak zorunda kalması üzerine "Fergana gazileri"nden yardım isteğinde bulunduğu bilinmektedir. X. yüzyılda Fergana'da yer alan iki İslami merkezden biri Ahsfkes, diğeri yine bir Türk
sülalesinin yönetiminde bulunan daha
doğudaki Özkent'ti. Karahanlılar Fergana üzerinden batıya ilerleyerek kısa sürede Türkistan ' ın İslamiyet' i kabul etmiş
olan kısımlarını ele geçirdiler ve bir süre
sonra da Özkent'i başşehir ve bir kültür
merkezi haline getirdiler. 943 ve 985
tarihlerinde Ahsikes'e giden İbn Havkal
ve Makdisi, şehri muhtemelen Hakani

