
daha sonra da Şebankare Emiri Fazlfıye'
nin eline geçti. Arkasından Çağrı Bey'in 
oğlu Kavurd Bey şehri Fazlfıye'den aldıy
sa da onun Selçuklular'a bağlılığını açık
laması üzerine geri verdi. Tuğrul Bey'in 
ölümünden (455/1063) sonra Arslan Yab
gu'nun oğlu Resul Tigin burada para bas
tırarak bağımsızlığını ilan etti: fakat bu 
durum fazla sürmedi ve Alparslan 459 
(1 067) yılında onun bağımsızlığına son 
verdi (ibnü'I-Eslr, X, 54; Merçil , s. 4). Ata
beg Çavlı. Şehzade Çağrı ile Fars'a geldi
ği zaman şehir Emir Buldacı'dan ona geç
ti: Fars bölgesi İmadüddin Zengi'ye ikta 
olarak verilince de Atabegler'e intikal et
ti. Ancak Atabeg Sa'd yanlışlıkla Harizm
şah ordusuna saldırınca burayı Harizm
şahlar'a bırakmak zorunda kaldı (6 ı 4/ 
ı 2 ı 7). Atabeg Muzafferüddin Muham
med Şah kardeşi Selçuk Şah'ı İstahr Kale
si'ne hapsetti (661/1 263) . Atabeg Abiş'in 
68S'te (1286) ölümüyle şehir Moğollar'ın 
eline geçti (Merçil, s. 123) . 

lll. (IX.) yüzyıldan sonra Şiraz'ın karşı
sında önemi azalan İstahr IV. (X.) yüzyıl
da surları yıkılmış. geniş bağ ve bahçele
re sahip ve bir camisi bulunan orta bü
yüklükte bir şehirdi. İstahri, burada her 
biri resimlerle tasvir edilmiş eski İran hü
kümdarlarının tarihlerinden bazı ciltler 
gördüğünü bildirir. IV. (X.) yüzyılda İstahr 
halkı içinde yahudi ve hıristiyanlar bu
lunmakla birlikte Sabii ve Samiriler yok
tu (Mesalik, s. ı 39) . İbn Havkal, İstahr'da 
heykel ve resimlerle süslü büyük bir bi
nadan bahseder. Şehrin, birçok sütunun 
yer aldığı geniş meydanını ve Pulvar neh
ri üzerindeki köprüyü öven Makdisi, da
ha önce bir ateş mabedi olan Suriye üslfı
bundaki caminin etrafında çarşı kuruldu
ğunu söyler (Af:ısenü't-te~asim, I, 104) . 

Persepolis harabelerinden getirilen yu
varlak sütunlar ve tuğla ile yapılan bu ca
mi, mimari üslfıpların bir ülkeden diğer 
bir ülkeye geçişine örnek gösterilmekte
dir. İstahr'ın kuzeybatısında İstahr Kale
si (istahryar). Şikeste Kalesi ve Şeknevan 
Kalesi (Eşkünevan) adlarıyla anılan. bazan 
hep birlikte İstahr Kalesi de (Se Günbedan) 
denilen ve bölge tarihinde önemli rol oy
nayan üç kalenin oluşturduğu İstahr ka
leler kompleksinin kalıntıları görülmek
tedir. Bunlardan en meşhuru olan İstahr 
Kalesi'nde İslami dönemde eyalet valileri 
oturdu: sonraları burası yüksek şahsiyet
ler ve şehzadeler için hapishane olarak 
kullanıldı. Şah 1. Abbas zamanında ise or
taya çıkan isyanda ele geçirilerek tama
men yıkıldı. 

Sasani Hükümdan ll. Yezdicerd 'den 
(438-457) itibaren İstahr'da. üzerinde 
Pehlevi yazısıyla ST kısaltınası bulunan 
paralar basılmış ve bu remiz 78 (697) yı
lına kadar İslam devrinde de kullanılmış
tır. Daha sonra 79-167 (698-783) yılları 
arasında burada İslam paraları tabedil
miştir: bunlardan biri de Ebfı Müslim-i 
Horasani'nin Emeviler'e karşı harekete 
geçtiği 127 (745) yılında bastırdığı sikke-

. dir. İstahrlı ünlü kişilerden bazı ları şun
lardır: Nahiv alimi Sibeveyhi, sahabiler
den Ebfı Huzeyfe'nin mevlası olarak bili
nen Salim, tabiinin küçüklerinden sayılan 
Beni Ümeyye mevlası Ebfı Said Abdül
kerim b. Malik ei-İstahri ei-Cezeri, hadis 
alimlerinden Şafii kadısı Ebfı Said Hasan 
b. Ahmed ei-İstahri, Mısır'a yerleşen ve 
pek çok kişiden hadis nakleden Ahmed 
b. Hüseyin ez-Zahid ei-İstahri ve coğraf
yacı İbrahim b. Muhammed ei-İstahri. 
Sfıfi Hallac-ı Mansur da bir süre bu şehir
de kalmıştır. 

lstahri'nin 
Mesalikü 'l
memalik adlı 
eserindeki 
dünya 
haritası 

(TSMK, 
lll . Ahmed, 
nr . 3348, 
vr. 2'-3' ) 
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Iii RECEP USLU 
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İST AH Rİ 

ı 

(ıS~!) 

Ebu İshak İbrahim b. Muhammed 
ei-İstahri el-Farisi 

(ö. 340/951-52'den sonra) 

Kitabü'l-Mesalik ve'l-memalik 

L 
adlı eseriyle tanınan coğrafyacı. 

_j 

Eserleri günümüze ulaşan İslam coğ
rafyacılarının klasik dönem temsilcilerin
den olup Belh okuluna (bk. COGRAFYA; 

BELHi, Ebfı Zeyd) mensuptur. Hayatı 
hakkında fazla bilgi yoktur. Nisbesinden 
İran'ın Fars bölgesindeki İstahr şehrinden 
olduğu anlaşılmaktadır. İran'ın diğer böl
gelerini de gören İstahri Maveraünnehir, 
Arabistan, Suriye, Mısır ve Sind'de bulun
muştur: hayatının son döneminde Hfızis
tan'daki veya Bağdat civarındaki bir yer
de oturduğu sanılmaktadır. Kendisi gibi 
Belh okuluna bağlı coğrafyacı Ebü'I-Ka
sım İbn Havkal ile 340 (951-52) yılında 
Sİnd'de veya Bağdat'ta görüştüğü bilin
mektedir. 

İstahri'nin eseri, geleneksel Kitfıbü'l
Mesfılik ve'l-memfılik adını taşımasına 

rağmen Ebfı Zeyd ei-Belhi'nin başlattığı 
yenilikçi üslfıbu yansıtır. Eser, asıl konu
su olan müslümanların yaşadığı dünyayı 
yirmi "iklim"e ayırır ve iklim kelimesini 
daha çok İran'daki "kişver"e yakın bir bi-
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çimde "idari bölge" anlamında kullanır. 
İstahrl kitabını Belhl'nin metoduna uy
gun olarak kaleme aldığını söyler. Onun 
bilgi kaynakları. genelde seyahatlerinden 
elde ettiği görgüye dayalı haberler le çağ
daşı coğrafyacıların eserleridir. Zengin 
bilgiler veren ve dikkatli tasvirler ortaya 
koyan İstahrl, yeryüzünün meskün kıs
mıyla ilgili kara ve deniz ölçülerini kaydet
tiği bir girişten sonra bölgelerin tanımı
na geçer. Esere önce Belh okulu tarzında 
Arabistan'ın tasviriyle başlanır; daha son
raki bölümlerde Avrupalılar'la meskün 
olan bölgelerden bahsedilir. Fars denizine 
(Hint Okyanusu) ayrılan kısımdan sonra 
sırasıyla Mağrib, Endülüs, Sicilya. Mısır. 
Suriye, Akdeniz, Irak, Hüzistan. Fars. Kir
man, Sind. Ermenistan. Arran, Azerbay
can, Ci bal. Deylem, Hazar denizi, Doğu 
İran ve Maveraünnehir'e ayrılan bölüm
ler gelir. 

Eserde her bölge (iklim) için ilk defa 
şehirler tanıtılır; ardından nehirler, dağ
lar. nüfus ve menziller hakkında bilgi 
verilir. Elde edilen yeni bilgiler bu pla
na göre metne yerleştirilir ve bunla
ra resmi belgelerle bazı tarihi bilgiler 
eklenir. Bölgelerin tanımı eserde geniş 
ve kapsamlı bir biçimde yapılmış. bu ara
da şehir ve kasabaların bir kısmının to
pografik ayrıntılarına da ini I miştir. Mü el
lif, yol güzergahlarını ve menzillerin ara
sındaki mesafeleri kesin olarak verir. Fizi
ki coğrafya ve antropoloji eski Yunan mit
leriyle Arap geleneğinin karışımı gibidir. 
Denizler el-Bahrü'l-Muhlt'ten ( okyanus) 
gelmedir ve bunlar arasında en genişi 
Fars denizidir. Hint Okyanusu altı ay yir
mi bir günde, Akdeniz ise yedi ayda geçi
lebiliyordu. Esere göre yeryüzünün en 
kuzey ve en güney noktalarında çok so
ğuk ve çok sıcak olmaları dolayısıyla insan 
yaşamaz; sadece Çin ile Fas arasındaki 
bölgeler meskündur. İki yarım küreyi bir
birinden ayıran ekvatorun kuzeyinde ya
şayanlar beyaz. güneyinde yaşayanlar 
esmerdir ve sıcak kesimlere yaklaştıkça 
tenlerin daha siyah o lduğu görülür. En 
verimli araziler Maveraünnehir bölgesin
de bulunur, ayrıca oranın halkı çok misa
firperverdir. Batıda en güzel yer Şam'da 
Güta vadisi. doğudaki en güzel yer ise 
merkezi Semerkant olan Soğd bölgesidir. 
Basra'da çoksayıda kanal vardır. Abeskün 
Hazar denizindeki en uygun liman. Ta
ran da Kızıldeniz'deki en tehlikeli yerdir. 
Bütün bunların yanında bölgelerin hava 
durumu. ticaret. doğal kaynaklar, ziraat. 
hayvan besiciliği ve özellikle zeki insanlar 
ayrı ayrı müellifin dikkatini çeken konu
lardır. Kitapta zaman zaman toprak, ba-

204 

lık, meyve ve sebzeler. ağırlık ve uzunluk 
ölçüleri, ihracat, ithalat. kanunlar, gele
nekler, limanlar ve tarihi yerler gibi ko
nularda ayrıntılara girilir. Ancak eserde 
müslüman kesimin komşuları olan gayri 
müslimler hakkında çok az bilgi verilmiş
tir. Buna karşılık darülharplerde mevcut 
mahalli dinler anlatılmıştır. 

İslam coğrafyacılığında bir okulun ön
cü kaynakları arasında yer alan bu eserde 
haritalar büyük önem taşır. Ancak güne
yin daima en tepede bulunduğu Bel h oku
lu haritalarıyla ilgili tartışmalar sürüp git
mektedir. Yuvarlak dünya haritasına ilave 
olarak yirmi değişik bölge için yirmi ayrı 
harita içeren İslam atiası mahiyetindeki 
eserler. o dönem müelliflerinin bütün il
gilerini İslam dünyası üzerinde odaklan
dırdıklarını ve onun dışında kalan dünya
nın onların ilgisini pek çekmediğini gös
terir. istahrl'nin haritaları bir bütünün 
parçası değildir; dolayısıyla bir araya ge
tirildiklerinde bir dünya haritası teşkil et
mezler. Ayrıca matematik! coğrafya ile de 
Muhammed b. Musa el-Harizml'nin Bat
lamyus'un haritaları üzerinde yaptığı ça-

lstahri'nin 
Mesalikü'l

memalik adlı 
eserinin 

ilk sayfası 

(TSMK, 
lll . Ahmed, 

nr. 3348) 

lışmalarla da pek ilgileri yoktur. Bunların 
İslami ağırlığı gerçekte, IX. yüzyılda Hali
fe Me'mün'un divanında Batlamyus hari
taları esas alınarak ortaya konulanlardan 
apayrı bir düşüneeye sahip olmalarında
dır. İstahrl'nin haritaları, Şerif ei-İdrlsl'
nin bölgesel haritaları dışında bugün eli
mizde bulunanların en kapsamlı coğrafi 
tarif içerenleri dir. Bunlar X. yüzyıldaki is
lam devletlerinin genel görüntüsünü ve
rir, ayrıca aynı dönemdeki Avrupa hari
talarma nisbetle daha fazla coğrafya bil
gisi içerir. Karalar ve denizler gerçeğe uy
mayan geometrik şekiller halinde çizil
miştir. Mesela göller daima yuvarlaktır; 
hatta Akdeniz dahi yuvarlatılmış ve bir 
daireye benzetilmiştir. Eserdeki yirmi 
bölgesel haritanın on ikisi iran'la ilgilidir 
ve iran'ın sınırlarını eski Sasanl İmpara
torluğu'nun topraklarını kapsayacak şe
kilde vermektedir. On üçüncü haritaya 
Maveraünnehir'in Farsça konuşulan kı
sımları ilave edilmiştir. İbn Havkal. İstah
ri'nin Hindistan haritasının düzeltilmeye 
muhtaç, İran haritalarının ise mükemmel 
olduğu kanısındadır. 



318-320 (930-932) ile 340 (951-52) yıl
ları arasında telif edilen Kitdbü'l-Mesô.
lik ve'I-memô.lik (Mesa likü 'l-memalik) 
sadece Arap okuyucularına mahsus kal
mamış, Farsça'ya birçok defa tercüme 
edilerek diğer müslümanların da okuma
ları sağlanmıştır; hatta bir ara orUinalinin 
Farsça kaleme alındığı dahi söylenmiştir_ 
Eser özellikle doğu İslam ülkelerinde çok 
etkili olmuş ve İbn Havkal, Makdisl, lfu

dildü '1- 'ô.Iem müellifi, Yakut ei-Hamevl, 
Hatız-ı Ebru ve Osmanlı coğrafyacıları ta
rafından kaynak olarak kullanılmıştır. 

Kitabın 134 bölümü, tam ve özet yazma 
nüshalar halinde değişik kütüphanelerde 
bulunmaktadır; bunların çoğunda harita
ların tamamı mevcuttur. Esere ait muh
tasar bir nüshanın faksimile neşri J. H. 
Moeller tarafından yapılmış (Gotha ı 839), 
bu nüshayı Andreas David Mordtman Al
m anca'ya çevirmiştir (Hamburg 1845). 
Daha sonra eseri Michael Jan de Goeje 
1870 yılında, 589 ( 1193) istinsah tarihli 
Berlin yazmasını esas alarak neşretmiş
tir. Bunu. Kahire Darü'l-kütübi'I-Mısriy
ye'de bulunan üç yazmadan yararlanıla
rak yapılan yeni bir neşri takip etmiştir 
(n şr. Muhammed CabirAbdülal el-HinT, 
Ka h i re ı 38 11 ı 961 ) . Eserin Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde altı (Bağdat 
Köşkü , nr. 334; Revan Köşkü, nr. 1646; lll. 
Ahmed . nr. 2830, 30 I 2. 3348, 3349) ve Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde üç (Ayasof
ya, nr. 26 13, 297 ı . 3156) yazma nüshası 
daha vardır_ Kitabın iki eski Farsça ter
cümesi Trec Efşar tarafından yayımlan
mıştır (Tahran I 34 7 hş./1 968; tre. Muham
med b. Es'ad b. Abdullah Tüsterl, Tahran 
1373 h ş./ 1 994). 
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İSTANBUL 

Marmara bölgesinde 
Türkiye'nin en büyük şehri 

ve aynı adı taşıyan 
küçük bir ilin merkezi. 

L TARİH 

ll. SANAT 

III. KÜLTÜR ve EDEBiYAT 
_j 

Aynı adlı bağazın (istanbul Boğazı) gü
ney ağzında ve Avrupa tarafında, bağaza 
açılan dar bir koy olan Haliç'in güneyin
deki küçük bir yarımada üzerinde kurul
muş, daha sonraki dönemlerde genişle
yerek Haliç'in kuzey kesimine ve İstanbul 
Bağazı'nın her iki yakasına yayılmıştır. 

Şehrin, ilk kuruluş yeri olan küçük yarıma
dadan dışarı taşarak zaman içinde çok 
geniş bir alana yayılmış olması İstanbul 
adına günümüzde birbirinden farklı iki 
anlam kazandırmıştır_ Bunlardan ilki ken
di adını taşıyan bağazın güney ağzında ve 
Avrupa tarafında, Boğaz'a açılan derin ve 
oldukça geniş bir koyun (Hal iç) güneyin
de kalan küçük bir yarımada (istanbul ya
rımadası) üstündeyerleşmiş ve batıdan 
da surlarla kuşatılmış kesimi ifade eder
ken ikincisi. bu tarihi yarımadayla birlikte 
hem Avrupa hem Asya topraklarına ya
yılmış bulunan bütün yerleşme bölgesini 
kapsamaktadır_ 

Coğrafi durumu bakımından İstan
bul'un karalar ve denizler arasında bir 
geçit yerinde bulunması büyük önem ta
şır. Balkan ve Anadolu yarımadalarını ka
tederek geçen yollar önemli bir engelle 
karşılaşmadan burada düğümlenir_ Bo
ğaz ne karşıdan karşıya geçmeyi güçleş
tirecek kadar geniş, ne de gemilerin gi
diş gelişini güçleştirecek kadar dar, kaya
lık ve sığdır_ İstanbul Bağazı'nın Karade
niz ve Akdeniz kültür alemlerini birleşti
ren bir deniz yolu olması. ayrıca Asya ile 
Avrupa'yı bağlayan kara yollarının Boğaz'a 
doğru yaklaşarak burada birbiriyle dü
ğümlenmesi , İstanbul'un bütün tarihi bo
yunca gelişmesini etkileyen ve bu şehre 
özel bir kişilik kazandıran önemli bir fak
tördür. Şehrin İstanbul yarımadasının 
ucunda (günümüzde Sarayburnu ad ı ve
rilen mevki) kurulmasını sağlayan coğra
fi şartların en belirgini Haliç'in varlığıdır. 
Karalar içine 8 km. kadar sokularak geniş 
ve derin bir koy meydana getiren Haliç 
hem fırtınalardan korunan güvenceli bir 
liman oluşturmuş, hem de Marmara de
niziyle arasındaki tepelik yarımada saye
sinde korunmaya elverişli bir yerleşme 
yeri hazırlamışt:r. 

İSTANBUL 

I. TARİH 

Kuruluşundan Fethe Kadar. Şehrin en 
eski yerleşim tarihi hakkında kesin bilgi 
bulunmamaktadır. Ancak araştırmacılar. 
milattan önce lll. binin başlarından iti
baren bu yörede yerleşim olduğu görü
şündedir. En erken yerleşim yeri olarak 
Haliç kıyıları ile bunun ucundaki Alibey ve 
Kağıthane derelerinin vadileri veya bu va
dile re hakim tepeler gösterilmektedir. 
Romalı yazar Plinius. coğrafi konumu ve 
stratejik önemi çok eski çağlardan beri 
farkedilmiş olan bu yerde Byzantion'un 
kurulmasından. yani milattan önce VII. 
yüzyıldan önce Lygos adında bir köy bu
lunduğunu söyler. 

Şehrin ilk kuruluşuna dair yaygın ef
sane bir Megara kolonisi olarak kurul
duğu (m .ö 659) şeklindedir. Efsaneye 
göre Megaralılar'ın başındaki kumanda
nın adı Byzas idi ve şehrin adı da bura
dan geliyordu. Bir başka efsaneye göre 
Byzantion'un kurucusu olan Byzas, Tanrı 
Zeus'un kızı Keroessa ile Deniz Tanrısı 
Poseidon'un oğludur. Byzas doğduğu yer
de bir şehir kurmuş ve şehre kurucusu
na izafeten Byzantion adı verilmiştir (Er
hat, s. 187). Küçük bir şehir olan Byzan
tion coğrafi konumu ve stratejik önemi 
sebebiyle çevredeki devletlerin ilgisini 
çekti. Şehir Traklar'ın saldırılarını göğüs
Iemek zorunda kaldığı gibi Persler'in iş
galine de uğradı. Milattan önce 478'de 
Atina'nın zorlamasıyla Persler'e karşı ku
rulan Delos Deniz Birliği'ne girdi. Bunun
la beraber milattan önce 440'ta Atina'ya 
isyan etti. fakat kısa süre sonra Atina'nın 
hakimiyetini yeniden tanımaya mecbur 
oldu. Şehir Atina ile Sparta arasındaki sa
vaşlar sırasında Spartalılar'ın eline geçti. 
Milattan önce 340'ta Makedonya Kralı ll. 
Filip (Philippos) tarafından denizden ve 
karadan kuşatıldı . fakat müttefiklerinin 
yardımı sayesinde kurtuldu. Roma'nın 
Makedonya ve Yunanistan'da üstünlük 
sağlamasıyla Byzantion önce Roma'nın 
hakimiyetini kabul ederek serbest şehir 
(civitas libera) statüsünü sürdürmeyi ba
şardıysa da milattan sonra 73 yılında İm
parator Vespasianus tarafından Roma 
topraklarına katıldı. Ancak İmparator 
Septimus Severus ile rakibi İ m paratar 
Pescenius Niger arasındaki iktidar müca
delesinde Niger'i tutan Byzantion onun 
öldürülmesinden sonra Severus tarafın
dan tahrip edildi. Severus şehrin sınır
larını biraz daha genişleterek yeniden 
imar etti ve oğlunun şerefine Augusta 
Antonina adını verdi. 
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