
AHSENÜ't-TEKASlM 

AhsenüHe(ciisfm'de Arap ya rı madas ı nı gösteren harita 

{Süleymaniye Ktp., Ayasofya , nr. 2971, vr. 6 ") 

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 bölge
den yetişen tarihçi Mücirüddin ei-Uiey
mi (ö 1522). el-Ünsü'l-celil bictarfl.Ji'l
Kuds ve'l-ljalil adlı eserinde bu kita
bı el-Badi if tatiili memleketi'l-İslam 
şeklinde göstermektedir. Eserin tenkitli 
neşri M. J. de Goeje tarafından yapıl 

mıştır (Bibliotheca geographorum arabi

corum, lll., Leiden 1877, 1906). Bu neşir
den Dr. Alinakl Münzevi tarafından yapı
lan Farsça tercüme iki cild halinde Tah
ran' da ( 1361 1 1982) basılmıştı r. Gazi Ti
limat'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 çev
rilmiş 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 tercüme
sini lnstitut Français de Damas neşret
miştir (Damas 1963). Eserin yazmaların
daki har italar ise reprodüksiyonlu ola
rak basılmıştır (nşr. K. Miller. fvlappae 

Arabice; 1-V, Stuttgart 1926-1931). 
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Seddon tarafından neşredilen ve Farsça 
metni daha sonra Tahran'da ofset ola
rak bası lan (ı 34 7 hş 1 XII. cildi de, ayrıca 
iki yazma nüshasından da faydalanarak 
tashih edip yeniden yayımiarnıştır (Tah
ran 1357 hş ./ 1978) 
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1 1 
AHSİKES 

(~t) 

Safeviler devri 
tarihçi ve alimlerinden 

Hasan-ı Rı1mlı1'nun (ö. 985 / 1577) 
kaleme aldığı Farsça umumi tarih. 

L ~ 

Yazma nüshalarından ve üzerinde ya
pılan araştırmalardan anlaşıldığına gö
re eser on iki cilt olarak yazılmış, ancak 
sadece son iki cildi bugüne ulaşabilmiş
tir. Bu iki ci ıtte n ilki 807-899 ( 1405-
1494 ), diğeri ise Safevii er' den I. Şah is
mail ve I. Şah Tahmasb' ın salt anat dö
nemleriyle ll. Şah İsmail'in saltanatının 
ilk yılını içine alan 900-985 ( 1495-1577) 
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 şairleri ile ilgili biyografik malumat 
da aktarır. 1. Şah Tahmasb'ın ( 1524-1576) 

seferlerinin birçağuna katılan müellif, 
anlattığı olayları genellikle bizzat mü
şahede ettiği için eserin son cildi çok 
güvenilir bilgiler ihtiva etmektedir. Bu 
özellikleriyle Ahsenü 't-tevaril], Safevf
ler'in ilk dönemi için birinci derecede 
önemli kaynaklardan biridir. 

C. N. Seddon. çeşitli kütüphanelerde 
yazma nüshaları bulunan eserin son cil
dini (XII cilt) İngilizce tercümesiyle bir
likte A Chronicle of the Early Safawis 
being the Ahsanu't-tawarikh of Ha
san-i Rumltı adıyla iki cilt halinde ya
yımlamıştır (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 h ş . 1 1970) N eva i, 

L 
Türkistan'da bir şehir harabesi. 

_j 

Fergana ilinde bugünkü Namangan'ın 
17 km. güneybatısında, Kasan-say suyu
nun Siriderya ile birleştiği noktada yer 
alan Ahsikes'e (veya Ahslket) dair en es
ki kayıtlara Çin kaynaklarında rastlan
maktadır. Şehrin miladi 111-Vll. yüzyıllar 
arasında yerli bir sülalenin idaresinde 
Fergana'nın başşehri olduğu bilinmek
tedir. Ahsfkes'te yapılan arkeolajik kazı
larda bulunan en eski malzemenin Gök
türk seramiği olmasından. 627-649 yıl 

ları arasında Göktürk hakan soyundan 
Kan Bagatur'un Fergana'yı alıp kuzey
deki 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 kültü
rüne sadık kalmıştır. X. yüzyılın başla

rında Kaşgar'da Abdülkerim Satuk Buğ
ra Han'ın İslamiyet' i kabul edince am
casıyla savaşmak zorunda kalması üze
rine "Fergana gazileri"nden yardım iste
ğinde bulunduğu bilinmektedir. X. yüz
yılda Fergana'da yer alan iki İslami mer
kezden biri Ahsfkes, diğeri yine bir Türk 
sülalesinin yönetiminde bulunan daha 
doğudaki Özkent'ti. Karahanlılar Ferga
na üzerinden batıya ilerleyerek kısa sü
rede 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 


