
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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AHSENÜ't-TEVARİH 

( e-...ıl?l .)--'>'! ) 

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 



Türk (Karahanl l} devrine yakın bir za
manda. yani henüz Fergana'nın başşeh
ri iken gördüler. Karahanlılar devrinde 
AhsTkes, Şaş ırmağının (Siriderya) kuzey 
kıyısında, dağlarla çöl arasındaki ağaçlık 
bir vaha içinde, iç ve dış şehirden (me
dine ve rabaz) teşekkül eden çift surlu 
ve dört kapılı marnur bir şehirdi. idari 
makam iç şehir surları içinde, Siriderya 
ırmağına bakan bir uçurumun üstün
de bulunan çok müstahkem kalede idi. 
Cami- mescid etrafında büyük imaret
ler mevcuttu : evler de tahta ve balçık
tandı. Nehirden getirilen sular sokak
larda arklar içinde akıyor ve havuzlarda 
toplanıyordu. Kazılarda Hakanı devrine 
ait büyük bir hamamın kalıntıla rı bu
lunmuştur. AhsTkes'te Hakani dönemi
ne ait arkeolajik malzeme çok zengin
dir ve bu durum şehrin o devirde, ipek 
yolu üzerinde önemli bir kervan merha
lesi ve bir kültür- sanat merkezi oldu
ğunu göstermektedir. Xl- XII. yüzyılda 

AhsTkes'te Hakani hükümdarlarının sik
keleri de basılıyordu . Yine bu devirde, 
taşıdıkları Ahslkesl nisbesinden bu şe
hirli oldukları anlaşılan hadis, lugat ve 
tarih alimleri ile mutasawıflar da yetiş
miştir. 

Karahıtay ve Moğol istilaları sırasın

daki savaşlarda zarar gördüğü anlaşılan 
Ahslkes. 1218'de Moğol idaresine geç
ti. Karahıtay ve Moğol devrinde Türkis
tan'da eski dinlerin canlanması ile Ah
slkes islamı ilim merkezi olma vasfını 
kaybetmiş gibi görünmektedir. Timur
lular 'dan Ömer Şeyh Mirza, Fergana hü
kümdarı iken AhsTkes'i başşehir yapmış 
ve 1494'te orada ölmüştür. Ahslkes'te 
babasının yerine tahta geçen Hindistan 
fatihi Babür. hatıralarında şehri bugün
kü harabeye benzer şekilde anlatmak
tadır. Babür zamanında bir dereceye ka
dar marnur kalan Ahslkes'in. komşu Na
mangan'ın büyümesiyle gittikçe terke
dildiği anlaşılmaktadır. 
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AHSİKESİ 
(~'Yf) 

Ebu Abdiilah Hüsamüddln Muhammed 
b. Muhammed b. Ömer ei-Ahslkesl 

(ö 644/1246-47) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Maveraünnehir Hanefi fukahası ara
sında önemli bir yeri vardır ve özellikle 
fıkıh usulüne dair muhtasar eseriyle ta
nınmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi 
vermeyen kaynaklar. Muhammed b. Mu
hammed ei-İdT el-Buhar! ve Muhammed 
b. ömer en-Nevcabazfnin (Nevhabazi
NOdlbazT) kendisinden fıkıh tahsil ettik
lerini kaydederler. 

Hüsameddin ei-AhsTkesf'nin fıkıh usu
lüne dair el-Müntel]ab ii uşuli'l-me?
heb adlı eseri, lakabına nisbetle el-Mün
tel]abü'l-]iüsami adıyla meşhur olmuş
tur. Birçok yazma nüshası bulunan eser 
defalarca basılmıştır (Leknev ı 877; M. 
Faiz Gankühf'nin et-Ta' lf/).u 'l-l).ami ad lı şer

hiyle, Leknev ı 317 ; Mevlevi Muhammed 
ibrahim'in haşiyesiyle , Le k nev 1318, ı 324; 
Nizameddin ei-Kureşf'riin şerhi en-Ni?amf 

AHŞAP 

ile, Dehli 1907; Ahmed b. Abdülhak ed
Dihlevf'nin en-Nami adlı şerhiyle, Dehli 
1326) Fukaha arasında kabul görerek 
elden ele dolaşan bu derli toplu ve özlü 
eser. tanınmış bazı Hanefi alimleri tara
fından da şerhedilmiştir. Sayıları onu 
aşan bu şerhler arasında başlıcaları şun
l ardır: Hüseyin es-Siğnakl'nin el-Vafi; 
AbdülazTz ei-Buharfnin Gayetü't- ta]Jkl~ 
(et- Tahkf/). veya Şerf:ıu 'l-Müntel].abi'l-Hü

sami); Emir Kati b el-itkani"nin et-Teb
yin ve Hafızüddin en-Nesefi'nin şerhi. 

Bunlardan Abdülaziz ei-Buharfnin şer
hi basılmış olup (Leknev ı 87l, ı876) di
ğerleri yazma halindedir. Emir Katib'in 
şerhi Sabır Nasır Mustafa Osman, Ne
sefi'nin şerhi de Salim Öğüt tarafından 
edisyon kriti ği yapılarak neşre hazırlan

mıştır (bk bibl) 

AhsTkesi"nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: Miftahu'I-uşul, 
Gayetü't-taMi~, Dekii 'i~u·ı-usul ve't
tebyin. 
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AHSIKET 

(bk. AHSIKES). 

AHŞAP 

('-r'~tı 

Güzel sanatların 
çeşitli alanlarında kullanılan 

bir malzeme. 

_j 

_j 

Kelimenin aslı, Arapça haşebin (ağaç, 
kereste) çağulu olan ahşabdır ve "her
hangi bir imalatta kullanılmak amacıyla 
ve yakılınamak üzere ağaçtan kesilmiş 
yapı malzemesi, kereste" anlamına ge
lir. Ağacın günlük hayatta kullanılmaya 
başlaması mimarlık, sanat tarihi ve el 
sanatlarında ahşap işçiliğinin doğması

na yol açmıştır. 
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