
AH DAR 

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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liJ FuAT GüNEL 

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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liJ NAci BoLAY 

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-



lan zamanında Batıniler'e karşı girişilen 
katliam sırasında Reisü'l -ahdas Said b. 
Bedi önemli rol oynamıştır. Ancak daha 
sonra yönetime hakim olan Lü'lü'ün kış
kırtmaları sonunda tevkif edilerek yeri
ne İbrahim ei-Furati reisü'l-ahdas tayin 
edilmiştir . Yaptıkları hizmetlere karşılık 
halktan toplanan vergilerden pay alan 
ahdas teşkilatı mensupları. şurta (polis) 
teşkilatının bulunmadığı yerlerde daha 
faal rol oynamışlardır. 

Ahdas teşkilatı Selçuklular'ın Suriye 
ve lrak'ı fethetmelerinden sonra gittik
çe önemini kaybetmeye başladı. Selçuk
lular ve onların adına bilhassa uç eya
Ietlerini idare eden atabeglikler şehir

lerin güvenliği ve savunması. kadı hü
kümlerinin infazı gibi meselelerden şah
ne* leri sorumlu tuttular. Ancak görev
lerinin birçoğu şahnelere devredilmesi
ne rağmen, gerek Dımaşk gerekse Mu
sul atabeglikleri zamanında bu müesse
se tamamen ortadan kaldırılmadı. Me
sela Melik Dukak devrinde Dımaşk'ta 

Salar Bahtiyar şahne, Eminüddevle Ebü 
Muhammed b. Süfi de reisü'l-ahdas ola
rak görev yapıyordu. Ölümünden sonra 
da iki oğlu Ebü'I-Meali Seyf ile Ebü'z
Zevad ei-Müferric. Atabeg Tuğtekin ta
rafından bir menşur• ıa reisü'l-ahdas 
tayin edildi ve · görevleri sırasında halka 
adil davranmaları emredildi. Bu iki kar
deş, Dımaşk Atabegi Böri b. Tuğtekin 
zamanında da bu şehirde şahnenin yanı 
sıra reisü'l-ahdas olarak hizmet ettiler. 
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AHDEB 
( y...l.>')'f) 

İbrahim b. All et-Trablusl 
(ö. 1308/1891) 

Lübnanlı alim, şair V~ yazar. 
_j 

"Kanbur" anlamındaki ei-Ahdeb laka
bını hangi sebepten dolayı aldığı bilin
memektedir. Hz. Hüseyin'in soyundan 
olup 1242 ( 1826) yılında Trablusşam'da 

doğdu . Memleketinde dil, edebiyat ve 
İslami ilimler alanında tahsil gördü. 
Özellikle fıkıh ve edebiyatta ihtisas sahi
bi oldu; ayrıca şiir yazdı. İstanbul ve Mı
sır'ı ziyaret ederek devrin meşhur alim
leriyle görüştü . Lübnan'da Şüfin böl
gesi valisinin şer'i işler danışmanı oldu. 
1853'te hıristiyan-Dürzi çatışması patlak 
verince Trablus'a döndü. Bir yıl sonra 
Beyrut'a davet edilerek önce şer'i mah
keme naibliğine. sonra da aynı mah
kemenin başkatipliğine tayin edildi. Bu 
görevini aralıksız otuz yıl sürdürdü. Bu 
müddet zarfında Şemeratü'l-fünun ga
zetesinde yazılar yazdı. Daha sonra Bey
rut Maarif Meclisi üyesi seçildi. Başta 
Fransa ve İngiltere olmak üzere. o gü
nün güçlü devletleri, Araplar'ın Osmanlı 
Devleti'nden ayrılması için büyük gay
retler sarfediyor ve bu alandaki faaliyet
lerini özellikle değişik mezheplere bağlı 
hıristiyan halkın bulunduğu Suriye ve 
Lübnan'da yoğunlaştırıyorlardı. Ahdeb 
böyle bir ortamda Osmanlı hilafetine 
sonuna kadar bağlı kaldı ve muhaliflere 
karşı mücadele verdi. 4 Mart 1891 'de 
Beyrut'ta vefat etti ve Başüre Mezarlı
ğı'na defnedildi. 

Hanefi fıkhındaki derin bilgisiyle tanı
. nan. nazımda ve nesirde üstün bir ka
biliyete sahip olan Ahdeb'in on beş ka
dar eserinin hepsi dil, edebiyat, tarih 
ve ahlak alanlarındadır. Başlıca eserleri 
şunlardır : 1. Fera 'idü 'l-le' di ii ( nazmi) 
Mecma ci'l-emşal. Ahdeb bu eserinde, 
Meydani'nin Mecma cu'l-emşal adlı ese
rindeki darbımeselleri altı bin beyit ha
linde nazmederek bunların ilk defa kim 
tarafından söylendiğini ve ne anlama 
geldiklerini açıklamıştır. Eser iki cilt ha
linde basılmıştır (Beyrut ı 3 ı 2). 2. Keşfü'l
mecani ve'l-beyan can Resa'ili Bedi
cizzaman. Bediüzzaman ei-Hemedani'
nin Resa'il'inin şerhidir (Kahire 1304; 
Beyrut 1890) 3. Tafşilü'l-ya~üt ve'l-mer
can ii icmali taril]i devleti Beni COş-

ibrahim 
b. Al i 

ei-Ahdeb 

AH Di 

man. 144 sayfalık muhtasar bir Osman
lı tarihidir (Beyrut 13041.4. Tafsilü'l-lü'
lü' ve'J-mercan ii fusuli'l-fıikem ve'l
beyan. Hikmet. edebiyat ve çeşit l i öğüt

lerden oluşan eser iki yüz elli fasıldan 
meydana gelmiştir (Beyrut. ts.l. s. Ma
kamat. Hariri'nin Makamdt' ı tarzındaki 

seksen makame*de~ ibarettir (Beyrut, 
ts l 6. Fera 'idü'J-etvak fi ecyadi me
hdsini'l -al]la~. Zemahşeri'nin Maka
marı tarzında nazım ve nesir olarak ya
zılmış yüz makameyi ihtiva eder ı Bey
rut, ts.) 7. en-Nefhu'l-miski fi'ş-şicri'l
Beyruti. Seksen bin beyit kadar oldu
ğu tahmin edilen şiirlerinden bir kısmı
nı ihtiva eden bir divandır (Beyrut ı 283) 
8. Te' hilü'l-garib. İbn Hicce ei-Hamevi'
nin muhadarat• a dair Şemeratü 'I-ev
ra~ adlı eserinin zeyli olup onunla bir
likte basılmıştır (Kahire 1300) 9. Red
dü's-Sehm cani't-taşvib ve ib cadühı1 
can merma's-savab bi't-ta~rib. Said eş
Şertüni'nin es-Sehmü's-şa 'ib adlı ese
rine reddiyedir (istanbul 129 ı ı 1 o. Keş
fü'l-ereb can sırri'l-edeb (Beyrut 1 293) 
11. Tuhfetü 'r-rüşdiyye fi culı1mi'l- CAra
biyye(Beyrut 1285) 12. Veşyü'l-yeraa 

ii culı1mi'l-beldga ve'l-beraa ( Beyrut 
1870) 
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Iii NASRULLAH HACIMÜFTÜOGLU 

AH DI 
(S~) 

Ahmed Ahdl b. Şemsi-i Bağdacil 
{ö. 1002 / 1593-94) 

Gülşen-i Şuara tezkiresinin 
müellifi ve şair. 

_j 

Ahdi, Bağdat'ın önde gelen ulemasın
dan aynı zamanda şairliği ve eserleriy
le de tanınmış olan Mevlana Şemsi'nin 
oğludur. Fertlerinin çoğu şiirle meşgul 

Bağdatil bir aileye mensup olan şairin , 

Bağdat'ın Osmanlı idaresine girdiği ça
ğa rastlayan yetişme devresi hakkında 
hiçbir bilgimiz bulunmamaktadır. Ah
di, kendisinden çok şeyler öğrendiği Ru-
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