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AHAFiŞ 

(bk. AHFEŞ) . 

AHAR 
() La.\ ) 

Hat, tezhip ve minyatür 
sanatlarında kullanılan kağıt üzerine 

sürülen koruyucu tabaka. 

ı 

_j 

ı 

_j 

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. 

_j 

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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sahibi alimler" manasında kullanılmak
tadır. İbranice haber (çoğul şekli habe
rim) "arkadaş, meslektaş" kelimesinin 
Arapça'ya geçmiş şekli olduğu da ileri 
sürülmektedir. Bu kelime miladi 1. ve ll. 
yüzyıllarda Ferisi mezhebi mensupları 

için. Talmud döneminde de belli bir ce
miyetin üyeleri için kullanılmıştır. Asr-ı 

saadet'te ise Medine'de beytülmidras 
denilen yerlerde yahudi şeriatını ve dini 
ilimleri öğreten. dini ahkama vakıf olup 
yahudi halkı arasında ortaya çıkan me
seleleri halleden kişileri ifade ediyordu. 

Ahbar Kur'an-ı Kerim'de iki defa rab
baniyyün, iki defa da ruhban kelimesiy
le birlikte yer almış ve "Tevrat'la hüküm 
veren. onu gözleyip kollayan" tel-Maide 
5/ 441, "ha lkı kötü söz söylemekten ve 
haram yemekten menetmesi gereken " 
tel-Maide 5/ 631 yahudi alim ve fakihleri 
için kullanılmıştır. Kur'an'da ayrıca. ya
hudilerin ahbarı Allah'tan ayrı rab edin
dikleri, ahbarın da insanların malları

nı haksız yere yiyip onları Allah yolun
dan uzaklaştırdıkları, Tevrat hükümleri
ni kendi hasis menfaatleri karşılığında 
değiştirdikleri de ifade edilmiştir tb k 
et-Tevbe9 / 31, 34) 

Hz. Peygamber Medine'ye hicret et
tikten sonra zaman zaman yahudi bey
tülmidraslarına giderek ahbara İslam 'ı 
tebliğ etmiş tbk Buharf, "i'tisam", 18), 
EbO Bekir ve Ömer gibi sahabiler de ay
nı şeyi yapmışlardır tbk . ibn Hişam, ll , 
558) Fakat onlar İslamiyet'! benimse
medikleri gibi çeşitli şekiller altında Hz. 
Peygamber'le mücadele etmiş ve onu 
zor durumda bırakmaya çalışmışlardır 

tbk ibn Hişa m , ıı . 513, 5431 Ahbarın bir 
kısmı görünürde müslüman olmuşsa da 
gerçekte bunlar islam imanını içlerine 
sindirememiş ve "yahudi münafıkları" 

diye anılmışlardır. Abdullah b. Selam gi
bi bazıları da İslamiyet'! samirniyetle 
benimsemiş ve gerek kendi devirlerin
de. gerekse sonraki dönemlerde müs
lüma nların saygı ve sevgisini kazanmış
lardır. Hz. Peygamber'in, "Yahudi ahba
rından on tanesi bana iman etseydi yer
yüzündeki bütün yahudiler de müslü
man olurdu" mealindeki hadisi tbk. Müs· 
ned. ll . 3461. ahbarın yahudiler arasında
ki nüfuzunu göstermektedir. Yine muh
telif hadisler. Asr-ı saadet'teki ahbarın 
Hz. Peygamber'le olan münasebetlerini, 
çeşitli sorular sormak suretiyle onu im
tihan edişlerini, Tevrat hükümlerini giz
lerneye veya tahrif etmeye kalkışmala
rını haber vermektedir tbk. Wensinck, 
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Mu' cem, "J:ıaber" md.; a.ml f., Mi{tahu 

künüzi's-sünne, "el-yehıld" md .). 

Abdullah b. Selam ve tablin devrinin 
yahudi asıllı alimlerinden Vehb b. Mü
nebbih, Ka'b ei-Ahbar gibi kişilerden is
lamı eseriere intikal etmiş birçok rivayet 
bulunmaktadır. Yaratılış , kainatın teşek

külü ve işleyişi, tabiat olayları , geçmiş 

milletler ve şahsiyetler. peygamberler. 
ahiret halleri ve benzeri konulara dair 
olan bu haberler. genellikle islam önce
si anlayış ve telakkilerin yorumundan 
ibaret olup islami açıdan sahih ve sabit 
değildir (bk. İSRAİLİYAT). 
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Iii ÜSMAN CiLACI 

AH BAR 
( .)l>l) 

Bir şey hakkında naklolunan . 
rivayetler, bilgiler. 

_j 

Haber kelimesinin çağulu olan ahbar, 
bir kavim, kabile veya şahıs. bir ülke, 
bölge veya şehir. bir hadise vs. hakkın
da naklolunan bilgiler. sözler ve rivayet
lerdir. Abbarü'l- 'Arab. abbaru Temim, 
abbaru Ebi Temmam. abbaru Yemen. 
abbaru Mekke. abbarü'l-lüsOş vs. gibi. 
lstılah bu manasını daima muhafaza 
etmekle beraber. ifade ettiği bilgi veya 
rivayetin mahiyeti zamanla değişmiştir. 
İslamiyet'ten önce destani, menkabevi 
unsurları tarihi unsurlarına galip gelen 
bu rivayetlerin İslamiyet'ten sonra tari
hi vasfı ön plana geçmeye başlamıştır. 
Şu halde Cahiliye devrinden intikal et
miş bulunan ahbarü'I-Arab denildiği za
man. bundan Araplar'ın eski tarihine 
dair destan ve menkabe mahiyetindeki 
rivayetler anlaşılır. lstılahın ilk hatırlattı
ğı mana da budur. Sonraları mesela Al]
bô.rü '1-l]ulefô. ', Al]bô.rü 'n-nahviyyin, 
Al]bô.rü'l -k_udô.t vs. gibi kitap adlarında 
halifelerin, nahiv alimlerinin veya kadı

ların hal tercümeleri yahut hal tercü-

melerine dair bilgiler manasma gelmek
tedir. Böylece malzemeleri ahbar olan 
hal tercümesi ve tarih, esasta aynı şey 
sayıldığı içindir ki, bazan hal tercümesi 
eserlerine "tarih", müelliflerine "et-tari
hi" denmiş. bazı tarihçiler de "ahbari" 
diye anılmıştır. 

lstılah bu manalarda hemen hemen 
daima cemi olarak kullanılır. Kelimenin 
müfredi olan haber "herhangi bir şey 
hakkında doğru veya yanlış bilgi ihtiva 
eden söz" demektir (haberin ıstı la h ola
rak taş ı dığı diğer manalar için bk. HABER). 

Ahbarı. kadim şiirden. emsal ve en
saba dair bilgilerden ayrı ele almak 
mümkün değildir. Eyyamü'I-Arab'a dair 
rivayetlerde şiir ve ahbar daima iç içe 
bulunan, birbirini açıklayan unsurlardır. 
Şiirin belli başlı mevzuları olan medih, 
fahr, risa ve hicvin ana unsurlarını. şah
sın veya kabilenin mazisine dair ahbar 
teşkil ediyordu. Bu sebeple şiir. muhte
vasında açıkça veya telmih ile anılan şa 

hıs. kabile veya hadiselerin ahbarı ile 
beraber rivayet edilmiştir. Emsal. kay
naklarını teşkil eden hadiselerin özünü 
ifade eden sözlerdir. Bunlar benzer hal 
ve şartlarda irad edildikleri zaman ha
tırlattıkları bu hadiselerle birlikte ri
vayet edildi. Ensaba dair bilgilerin esa
sını da ahbar teşkil etmektedir. Bunun 
neticesi olarak, şahsiyetlerinde ağır bas
tığı için, bu sahalardan birindeki vukufu 
ile meşhur bir ravi, bir alim. diğer mev
zularda da söz sahibi idi. Diğer taraftan 
tedvin faaliyetleri belirli bir safhaya gir
diği zaman. bu sahaların hepsindeki te
lifler de, az veya çok ahbarın tesbit ve 
intikaline vesile olmuştur. 

Araplar'da. ahbar da dahil, llsani ve 
edebi malzemenin intikali, bunların der
lenmesi, yazı ile tesbiti, kısaca tedvini, 
ne zaman ve nasıl olmuştur? Bu husus
ta farklı görüşler vardır tN eş' etü Hed
ufn, s. 4-6) Sık tekrarlanan bir kanaa
te göre Araplar'da tedvin hicretten bir 
buçuk asır sonra mümkün olabilmiş, o 
zamana kadar eş'ara . ahbara. ensaba 
vs.ye ait bilgiler hafızadan hafızaya in
tikal sOretiyle korunabilmiştir. Çünkü 
Araplar'da yazı çok sınırlı bir sahada 
kullanılıyordu. Bu kanaatı destekler gi
bi görünen eski müellifler de vardır. 

Mesela Cahiz. Araplar'da her şeyin be
dihi olduğunu. içlerine doğan manayı 

(duygu ve düşünceyi) dillerine gelen söz
lerle ifade ettiklerini. bunları ne kendi
leri için kaydettiklerini ne de çocukla
rından birine öğrettiklerini. yazı yazma
dıklarını. dolayısıyla bunların ümmi ol-


