
nu ve çeşitli kaynaklarla tamamlanması 
gibi hususlarda aktif bir rol de üstlen
mektedir. Ancak ilk dönemlerde, kutsal 
yazıların ilahi menşei kesin olarak ka
bul edildiğinden vahiy veya ilhamın ma
hiyetini tesbite, kutsal yazıların ilham 
eseri olduğunu ispata lüzum görülme
miştir. Gerek kilise babalarının ifade
leriyle gerekse papalık kararlarıyla bu 
husus vurgulanmıştır. Kilise babaları, 

kutsal kitabın kutsal ruh tarafından il
ham edildiğini veya yazdırıldığını, bu 
sebeple kutsal metinlerin hakiki yazarı
nın Tanrı olduğunu, kutsal metin yazar
larının ise Tanrı'nın aracısı bulundukla
rını ifade etmişlerdir. Papalığın konu ile 
ilgili kararları ise belli bir gelişme gös
termektedir. Kilise, başlangıçtan beşin
ci asra kadar, inancının temelini oluş
turan ve kutsal saydığı kitapların lis
tesini tesbit etmekle meşgul olmuş, VI. 
asırdan XIII. asra kadar da listedeki (ca
non) kitapların mevcut şekil ve muhte
valarıyla kutsal olduğunu , çünkü Tan
rı tarafından yazdırıldığını açıklamış

tır. Floransa Konsili ( 1441 ı. Ahd-i Atik ve 
Ahd-i Cedid'in aynı kutsal ruhun ilha
mı altında yazıldığını ilan etmiş, bu ka
rar Trente Konsili'nde de tekrarlanmış
tır (bk /B, s. 8) 

Eski kilise yazarları peygamberi vahyi 
Kitab-ı Mukaddes yazılarının hepsine 
teşmil ederek bu metinleri yazan ların 

rolü üzerinde fazla durmamışlardır. On
lara göre Kitab-ı Mukaddes'in lafzı ve 
muhtevası rabbin kelamıdır. XVIII. yüz
yıla kadar, Katalik ve Protestanlar me
tin yazarının rolüne fazla önem verme
den ilhamı Tanrı'nın yazdırması şeklin
de anlamışiardır (b k /B, s. ı l - 12) . Bu ta
rihten itibaren fılolojinin ve tarihi bilgile
rin gelişmesi, ilmi araştırma ve keşifler, 
tenkit ilminin Kitab-ı Mukaddes'e uygu
lanması mevcut kanaatin değ işmesine 

sebep olmuş, tarihi gerçeklerle bağdaş
mayan ifadeler. ilmi araştırma sonuçla
rına ters düşen bilgiler, dil ve üslüptaki 
farklılıklar, Kitab-ı Mukaddes'in bütü
nünün aynı kutsal ruhun ilhamıyla Tan
rı tarafından yazdırılan bir kitap oldu
ğu inancını sarsmıştır. Rasyonalistler
ce ileri sürülen ve bazı Katolikler'ce de 
benimsenen bu şüpheler karşısında il
ham kavramı yeniden ele alınmış, o za
mana kadar üzerinde pek durulmayan 
kutsal metin yazarının rolü ve etkinliği 
meselesi gündeme getirilmiştir. ı. Vati
kan Konsili'nden önce kardinal Franzelin 
Kitab-ı Mukaddes'teki fikirterin Tanrı'
ya, lafiziarın ise o metinterin yazartarına 
ait olduğu görüşünü getirerek problemi 

çözmeye çalışmıştır (bk /B, s. 13) Fran
zelin'in formülü ı. Vatikan Konsili'ni et
kilemiş, ancak konsil bu husustaki gö
rüşünü net bir şekilde ortaya koyma
mış, sadece nelerin ilham olamayaca
ğını açıklamıştır. XIX. yüzyılın sonuna 
doğru. bir taraftan ilmi ve tarihi araş

tırmalar, diğer taraftan kutsal metinle
rin tenkidi tedkiki, Kitab-ı Mukaddes'in 
mutlak otoritesini sarsarak önceki dö
nemlerde şüphe edilmeyen pek çok me
seleyi tartışma alanına çekince, papalık 
çeşitli genelgelerle probleme açıklama 
getirmeye çalışmıştır. Papa XIII. Leon 
"Providentissimus Deus" ( 1893 ) adlı ge
nelgesinde, ilham kavramının alanını da
raltarak Kitab-ı Mukaddes'in yanılmaz
lığını sadece iman ve dini adetlerle sı

nırlayan teorileri reddetmiş, ancak kut
sal yazıların ilmi yorumu için Kitab-ı Mu
kaddes Komisyonu'nu (La Commission 
Biblique) kurmuştur. Franzelin ve P. Cor
nely'nin formüllerini bazı rötüşlerle be
nimseyen XIII. Leon, ilhamı ilahi bir yar
dım ve harekete geçirme olarak yorum
lamaktadır. Papa XV. Benoit, "Spiritus 
Paraclitus" ( 1920) adlı genelgesinde bu 
tür teorileri reddediyor. fakat ilhamı ay
dınlatma, harekete geçirme ve yardım 
etme şeklinde yorumluyor. kutsal metin 
yazarlarının eserlerine kendi damgala
rını vurduklarını kabul ediyordu. Papa 
XII. Pie ise "Divino afflante" adlı tami
minde, çağdaş yarumcuların faaliyetle
rinde onların fikirlerini mahkum edecek 
bir taraf görmüyor, bilakis kiliseye yap
tıkları hizmet sebebiyle onları kutluyor, 
kilisenin doktrin ve kararlarına saygı 

şartıyla araştırma özgürlüğünü kabul 
ediyordu. Bu üç papa, kutsal metin ya
zarlarının Tanrı'nın aracıları (Fr. instru
ment) oldukları prensibinden hareket 
etmekte, fakat yazarların etkisini de 
kabul etmektedirler. Onlara göre Tanrı 
kutsal yazıların biricik yazarı değildir; 

yazarların da rolü vardır ve kutsal yazı
lar. temel yapı ve şekil açısından onla
rın eseridir. Zira kutsal ruh, yazariara 
hazır sözleri , önceden hazırlanmış keli
me ve cümleleri nakletmemektedir. Bu 
sebeple ilhamı karşı tarafa bir şeyi yaz
dırmak şeklinde anlamak, yazarları da 
sadece kutsal ruhtan duyduklarını ya
zanlar olarak düşünmek doğru değildir. 
Papa XII. Pie ise, kutsal metin yazarla
rı Tanrı'nın hizmetindeki canlı ve akıllı 

araçlar ( Fr. instrument) olduklarından 

onların karakterleri, hangi şartlarda ve 
ortamda, hangi sebeplerle ve kimin için 
yazdıkları bilinmediği takdirde onları an
lamanın mümkün olamayacağını belirt
miştir. 
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Sonuç olarak, kilise ilk dönemlerde 
benimsediği kutsal metinterin tamamıy
la Tanrı tarafından yazdırıldığı inancını 
terkederek bunların kutsal metin yazar
ları eliyle tertip edildiğini kabul etmiş
tir. Bu sebeple bu metinterin muhteva. 
dil, üsiGp ve edebi ifade bakımından bu 
yazartara ait olduğuna da inanmakta
dır. Ayrıca Kitab-ı Mukaddes'in asıl he
definin iman ve ahiakla ilgili meseleler 
olduğuna dikkat çeken kilise, ortaya çı
kan çelişkiler ve ilmi neticelere zıt bilgi
ler karşısında, metin yazarlarının yanı
labileceğini de kabul etmiş olmaktadır. 
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Hz. Peygamber'in Te bük seferi sırasında 

L 
konakladığı bir yer. 

Kaynaklarda Uhaydir veya Akra diye 
de geçen bu yer, Tebük'ün 70 km. gü
neyinde Hicaz demiryolu üzerindedir. 
Tebük' e güneydoğu yönünde 14.5 kilo-
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metrelik bir mesafeden başlayıp güne
ye doğru uzanan aynı adlı vadide ei-Bo
ğazü'I-Ahdar denilen geçitte bulunmak
tadır. Hızır'ın makamının bulunmasın

dan dolayı bu yerin adının önce Hızır 

(Hıdr) olduğu, daha sonra Ahdar şeklini 
aldığı son devir seyahatnamelerinde ile
ri sürülmekte ise de klasik kaynaklarda 
böyle bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

Hz. Peygamber Tebük seferi sırasın
da burada konaklamış ve bir mescid 
yaptırmıştı (9 1 630). Daha sonra yapılan 
küçük bir kalenin içinde kalan bu mes
cid genişletildikten sonra da Hz. Pey
gamber'in namaz kıldığı yer muhafaza 
edilmiştir. Bu kaleye Kanuni Sultan Sü
leyman zamanında önemli bazı ilaveler
de bulunulmuştur (ı 531 ı. İslam'ın ilk 
devirlerinden beri Şam yönünden hacca 
gidenlerin özellikle su ihtiyaçlarını karşı- ' 
ladıkları bir konaklama yeri olarak öne
mini koruyan Ahdar'da, Hicaz demiryo
lunun geçmesi üzerine bir de istasyon 
yapılmıştır. Bugün idari yönden Tebük 
bölgesi emirliğine bağlı olan Ahdar'ın 

nüfusu 100.000 civarındadır. 
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AHDARİ 
( .s_r.>':il ) 

Eba Zeyd Abdurrahman b. Seyyidl 
Muhammed es-Saglr ei-Ahdarl ei-BentiyQsl 

(ö. 983 / 1575-76) 

L 

Mantık, matematik, astronomi gibi 
çeşitli ilimlerle ilgili 

manzum eserleri bulunan 
Cezayirli müellif. 

_j 

Hayatı hakkında · faz la bilgi yoktur. 
918 (1512-13) yılında doğduğu tahmin 
edilmektedir. Cezayir'in Biskire ( Biskra) 
şehrinde vefat etmiştir. Kabri. şehrin 

güneybatısında bulunan Bentiyus'taki 
zaviyede olup türbesi halen ziyaret edil
mektedir. 
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Ahdarl daha çok farklı konulara ait 
manzum eserleriyle ve bunlara kendisi
nin veya başkalarının yazdığı şerhlerle 

tanınmaktadır. Onun günümüze intikal 
eden veya kaynaklarda kendisine nisbet 
edilen eserlerini şöyle sıralamak müm
kündür: 1. es-Süllemü'l-mürevnak if 
'ilmi'l-manp~. En meşhur eseri ola~ bu 
kaside. XIII. yüzyılın büyük mantıkçısı 

Eslrüddin ei-Ebherfye ait !sagüci adlı 
kitabın manzum şeklidir. Yaygın bir şöh
rete sahip bulunan ve Osmanlı medrese
lerinde ders kitabı olarak okutulan es
Süllem'e ilk şerhi yine Ahdarl yazmıştır. 
Daha sonra üzerinde pek çok çalışma 
yapılan kasidenin en meşhur şerhi , De
m·enhürl tarafından yazılmış olan !ia
Jıu'J-mübhem min me'ani's-Süllem'dir. 
Osmanlı alimlerinden Rifat Efendi tara
fından Vesfletü'l-fkan adıyla yapılmış 

bir Türkçe tercüme ve şerhi de bulu
nan eser, gerek müstakil olarak gerekse 
şerhleriyle birlikte birçok defa basılmış
tır. es-Süllem 'in Fransızca tercümesi de 
neşredilmiştir (J D. Luciani, Le Soullam, 
Cezayir 1921). Z. el-Cevherü'l-mekniln if 
(şade{i) şelôşeü iünı1n. Sekkakfnin Mif
tahu'l- 'ulilm'unun özeti olan Celaled
din-i Kazvlnl'ye ait Tell]fsü'l-Miitôfı adlı 
eserin manzum şeklidir. Eser Ahdarl, 
Demenhürl, İbrahim ez-Zebldl ve Abdul
lah b. Abdullah el - İzzl tarafındanşerhe
dilmiştir. İsmail Paşa, şerhlerden biri 
olan Hilyetü'l-lübbi'l-maşiln 'un Ahdarl 
tarafından yapıldığını belirtir (bk. iüif:ıu 'l· 

meknan, 1, 384, 421; Hediyyetü 'l- 'ari{fn, 1, 

547) . Brockelmann ise aynı şerhin De
menhürl'ye ait olduğunu kaydeder (bk. 
GAL, ll , 488; Suppi., ll , 706; krş. Serkis, 

. Mu' cem, ı. 407). Eserin değişik baskıları 
vardır (ı . bs., Kah i re ı 290). 3. Na?mü's-. 
sirac if 'ilmi'l-felek. Astronomi ile ilgili 
manzum bir eser olup Sahnün b. Osman 
ei-Venşerlsl tarafından Müfidü'l-mufı

tac adıyla şerhedilmiştir (bk. GAL Suppl., 
ll , 706 ; Serkis, Mu'cem, 1, 407) . 4. ed-Dür~ 

re tü '1-beyia, ff afıseni'l-iüniln ve 'l-eş
ya ~ Hesap ilmi ve feraize dair bir man
zumedir. Muhammed b. İbrahim Feta
te'nin şerhi ile birlikte basılmıştır (Kahi
re ı 309). s. el-Mul]tasar fi'l- 'ibôdat (Ce
zayir ı 324). Maliki fıkhına göre yaı;ılmış 
bir ilmihaldir, Mul]taşarü'l-Al]cfarf ola
rak da bilinir. Brockelmann'ın Şuriltu's
şalôt olarak zikrettiği eser bu olmalıdır. 
6. Muvassılü't-tullab ila kava 'idi'l
i 'rab. Gra-~erl~ ilgili bir eserdir (bk GAL 
Suppl., ı ı. 706) 7. Esma ,ullahi'l-Jıüsna. 
Bu eseri Ahdarl'ye nisbet eden bazı kay
naklar eser ve nüshaları hakkında bilgi 
vermemektedir. 
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Miladi X- XII. yüzyıllarda 
Suriye ve Irak şehirlerinde 

gençlerden teşkil edilen mahalli kuwetlere 
verilen ad. 

L _j 

Ahdas lugatta "genç adamlar" mana
sma gelir. Bu teşkilat mensupları, ka
nunlar çerçevesinde amme haklarını ko
rumak, yangınları söndürmek ve gerek
tiğinde düzenli ordunun yanında şehrin 
savunmasına katılmakla görevliydiler. 
Teşkilatın başında nüfuzlu aileler ara
sından seçilen bir reis bulunur ve şehir 
halkının meselelerini halletmek, onların 
istek ve düşüncelerini idari yetkililere 
aktarmak gibi hizmetleri de yerine ge
tirirdi. Reisü'l-ahdas denilen bu görevli
ler devlet adamları tarafından da tanı
nır, gerektiğinde görüşlerine başvuru

lur ve yardımları istenirdi. Bunların za
man zaman halka baskı yapmaya kal
kıştıkları da olmuştur. Mesela daha ön
celeri şakilik yapan Berekat b. Paris ei
Micen. Sultan Melikşah'ın Halep valisi 
Kaslmüddevle Aksungur tarafından, ce
sur ve heybetli bir insan olması yanında 
eski eşkıya ve bozguncu taifesini yakın
dan tanıdığ ı için onlarla daha iyi müca
dele edebilir düşüncesiyle Halep reisli
ğine getirilmişti. Bu görev Aksungur ve 
daha sonra Suriye Meliki Tacüddevle Tu
tuş zamanında başarılı bir şekilde yürü
ten Micen, Rıdvan' ın melikliği devrinde 
vezir. kadı ve diğer devlet erkanına ta
hakküme kalkışmış, hatta daha da ile
ri giderek ahdas ve ayyar•ıarla Halep 
melikliğine karşı isyan edip halka zul
metmeye başlamıştı. Rıdvan'ın asker
leri tarafından çok sıkı bir şekilde ta
kip edilince Halep Kalesi'ne sığınmış ve 
sonunda Rıdvan tarafından reisiikten 
aziedilip yerine Said b. Bedl tayin edil
mişti. Bunun yanında devlet adamları
na önemli hizmetlerde bulunmuş reisler 
de vardır. Mesela Halep Meliki Alpars-


