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AHAFiŞ 

(bk. AHFEŞ) . 

AHAR 
() La.\ ) 

Hat, tezhip ve minyatür 
sanatlarında kullanılan kağıt üzerine 

sürülen koruyucu tabaka. 
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Aslen Türkçe olanahar ( Jb-1) kelime
si ak tan türemiştir: "'düzgün bir şekilde 
perdahlama. perdaht kalası·· manasma 
gelir_ Ah ar ( J La.\) imlasıyla Farsça'ya geç
miş ve Türkçe'de de aynı imla ile kulla
nılmıştır ibk. Kamus-ı Türkf. "atıar" md.l. 
Farsça 'da ahar, "'kuwetli yiyecek, kah
valtı: pariatılmış çelik"' gibi ma nalara da 
gelmektedir_ Kefimenin kağıtçılık ve ki
tap sanatlarında bir terim olarak kul
lanılması. aharın kağıda yedirilmesi ve 
böylece kağıdın beslenmesi. takviye edil
mesi. su ve rutubet gibi dış tesirlerden 
korunması. daha dayanıklı hale gelme
siyle ilgilidir_ Aharın Arapça'sı sakidır 
( J,;i.... ). Aynı kökten saykal ( JL,.... ). "'ahar 
ve cila yapan kimse. cila yapmaya mah
sus alet. mühre"' anlamlarında dilimiz
de kullanılmıştır_ 

Aharsız kağıt mürekkebi kolayca emer 
veya dağıtabilir_ Böyle kağıtlara yazı yaz
mak ve gerektiğinde tashih yapmak 
zorlaşır_ Aharlanmış kağıt üzerinde te
şekkül eden koruyucu tabaka, kağıdın 
sathını düzgün · ve kolay yazılabilir hale 
getirdiği gibi, mürekkebin emilmesine 
de engel olarak gerektiğinde kağıda 

zarar vermeden düzeltme yapılmasına 
ve yazının kolayca silinerek yeniden ya
zılmasına imkan verir_ Bazan nemli pa
muk veya süngerle silerek. çok defa da 
hafifçe kazımak ve ekseriya yalamak 
suretiyle gereken düzeltmeler yapılabi
lir. Türkçe'de okumuş yazmış kişiler için 
eskiden ku lla nılan "' mürekkep yalam ış "' 

tabiri de buradan doğmuştur. Bu se
beple hattatlar. müzehhipler ve min
yatür ustaları daima aharlı kağıt kul
lanmışlardır_ 

Kitap sanatlarının yaygın olduğu de
virlerde kağıt aharlamak bir meslek ha
line gelmiştir. istanbul'un Beyazıt sem
tinde eskiden mevcut Müzehhipler Çar
şısı'nda ahar ve mühre yapan esnaf da 
bulunurdu. Ta'lik hattıyla kıtalar yaz
makta kullanılan ve "'ta 'lik kağıdı"' deni
len kağıtların sol alt köşesindeki soğuk 
damgalardan öğrenildiğine göre. XIX. 
yüzyılın meşhur aharcıları arasında Kad-

ri. Seyyid Ahmed. Hasan Remzi. Muh
tar. Rıfkı. Rifatı ve Memduh gibi sa
natkar lar vardı. Ancak hattatlar kullan
dıkları kağıtları . kağıdın ve mürekke
bin özelliklerine göre ekseriya kendileri 
aharlamayı tercih etmişlerdir. 

Ahar kağıda, hattın çeşidine ve yazı
lacak eserin kitap veya levha oluşuna 

göre bir veya birkaç defa sürülür. An
cak kalın bir tabaka halinde sürülecek 
olursa ileride çatiarnası mümkündür. 
Bu sebeple kağıt üzerinde kalın bir ta
baka teşkil etmesine meydan verme
mek gerekir. A.har. kitap haline getirile
cek kağıtların iki yüzüne ve birer kat. 
levha olarak kullanılacak kağıtların tek 
yüzüne birkaç kat olarak sünger. gaz
lı bez veya tülbente sarılmış pamukla 
sürülür_ Hafif olması isteniyorsa bir kat 
yeter lidir_ Buna tek aharlı denir. Daha 
kuwetli olması gerekiyorsa birinci kat 
kuruduktan sonra. kağıdın dokusuna 
iyice işlemesi için ikinci ve diğer katlar 
öncekinden farklı istikamette sürülmeli 
ve kağıda yedirilmelidir_ Böyle kağıda 

da çift aharlı veya çiftali denilir_ Ayrıca 

yazı nesih. rik'a gibi düzeltmeye fazla 
ihtiyc;ıç göstermeyen bir hat ise tek kat. 
celf yazılar gibi düzeltilmeye fazla ihti
yaç gösteren bir hat ise çift aharlı ol
malıdır_ Çift aharlamada, nişasta ve un 
aharı üzerine bir kat da yumurta aharı 
sürülürse daha iyi olur. Aharlanan ka
ğıtlar mutlaka gölgede kurutulduktan 
sonra "'çakmak mühre"' ile perdahlan
malıdır: buna "'kağıdı mührelemek" de
nir (bk. MÜHRE). Bu şekilde hazırlanan 

kağıtlar üst üste kanarak bir ağırlık al
tında en az bir yıl bekletildikten sonra 
kullanılır_ Aharlanan kağıt eskidikçe da
ha da güzelleştiğinden kıymeti artar_ 

Kağıt aharlamanın çok çeşitli yolları. 

ahar yapmanın değişik usulleri vardır. 

Fakat en yaygın olanı yumurta . un ve ni
şasta a harıd ır. Nef eszade İbrahim' in (ö 

1060/ 16501 yazdığı G ülzdr-ı Savdb' ın 

bir bölümü çeşitli ahar yapma usulleri 
ile bunların uygulanmasına ayrılmıştır_ 

Eser bu bakımdan konuyla ilgili derli 
toplu bilgi veren tek kaynaktır_ Ayrıca 
çeşitli hattatların denedikleri değişik 

ahar usuller iyle aharlama tekniklerine 
ait bilgilere de bazı risalelerde dağınık 
bir şekilde rastlanmaktadır_ 

Yumurta aharı. Birkaç taze tavuk yu
riıurtasının yalnız akları küçük ve derin 
bir kaseye konur_ Yumurta büyüklüğün
de bir şap parçası bu kasenin içinde 
dairevi bir tarzda elle çevrilerek yumur
ta akının şeffaflığını ve yapışkanlığını 
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kaybetmesi sağlanır_ Bu harekete de
vam edildiğinde kaptaki sıvı önce yo
ğurt gibi koyulaşır. sonra da tamamen 
su haline gelerek üstü köpük bağlar. 

Bundan sonra k_ase biraz eğilerek bir 
yere konur: satıhta toplanan köpüğün 
sertleşip kabın kenarına yapışması ve 
su kıvamına gelmiş yumurta akından 
ayrılması için birkaç saat öylece bırakı
lır_ Daha sonra sertleşen köpük tabaka
sı delinerek dipteki sıvı bir başka kaba 
alınır_ Bu sıvı . kağıda sürülmeye hazır 

hale gelmiş ahardır. Eğer köpük sıvıdan 
ayrılmadan kullanılırsa. sürüldüğü yer
de göz göz kalarak yazının güçlükle ya
zılmasına ve aharın atmasına sebep 
olur_ 

Nişasta aharı. Bir kapta soğuk su ile 
ezilen yeterli miktarda nişasta kaynar 
su içine atılır ve karıştırılarak ağır ağır 
pişirilir. Daha iyi netice alınmak isteni
yorsa bir parça jelatin de katılır . Süzül
dükten sonra kağıda sürülmeye hazır 

hale gelir. 

Un aharı . Nişasta yerine un kullanıla
rak aynı şekilde yapılır. Yalnız buna je
latin katılmaz . 

Gomalak aharı . Marangozların cila 
işinde kullandıkları gomalak. ispirto ile 
eritilerek kağıda sürülür_ 1296 ( 1878-
79) tarihli bir kağıdın bu şekilde ahar
landığı üzerindeki kayıttan anlaşılıyorsa 
da kaynaklarda bu tertibe rastlanma
mıştır. 

Yazılanların kazınıp yalanarak tahrife 
uğrarnaması için Osmanlı resmi kayıtla
rında aharlı kağıda yer verilmemiş. sa
dece mührelenmiş kağıt kullanılmasına 
dikkat edilmiştir_ Çünkü aharsız ham 
kağıtların üzerine yazılanları silmek im
kansızdır .. 
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Kur'an- ı Kerim'de "yahudi din alimleri" 
L anlamında kullanılan bir tabir. 
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Ahbar. "alim, din büyüğü . faziletli 
kimse" anlamına gelen hibr veya habr 
kelimesinin çoğul şekli olup "yazılı veya 
şifahf güzel eserler veren. güzel üslüp 
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