AH Di
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 yerine 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 gittikçe önemini kaybetmeye başladı. Selçuklular ve onların adına bilhassa uç eyaIetlerini idare eden atabeglikler şehir
lerin güvenliği ve savunması. kadı hükümlerinin infazı gibi meselelerden şah
ne* leri sorumlu tuttular. Ancak görevlerinin birçoğu şahnelere devredilmesine rağmen, gerek Dımaşk gerekse Musul atabeglikleri zamanında bu müessese tamamen ortadan kaldırılmadı. Mesela Melik Dukak devrinde Dımaşk'ta
Salar Bahtiyar şahne, Eminüddevle Ebü
Muhammed b. Süfi de reisü'l-ahdas olarak görev yapıyordu. Ölümünden sonra
da iki oğlu Ebü'I-Meali Seyf ile Ebü'zZevad ei-Müferric. Atabeg Tuğtekin ta rafından bir menşur• ıa reisü'l-ahdas
tayin edildi ve · görevleri sırasında halka
adil davranmaları emredildi. Bu iki kardeş, Dımaşk Atabegi Böri b. Tuğtekin
zamanında da bu şehirde şahnenin yanı
sıra reisü'l-ahdas olarak hizmet ettiler.
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Memleketinde dil, edebiyat ve

İslami ilimler alanında tahsil gördü.
Özellikle fıkıh ve edebiyatta ihtisas sahibi oldu; ayrıca şiir yazdı. İstanbul ve Mı
sır'ı

ziyaret ederek devrin meşhur alimleriyle görüştü . Lübnan'da Şüfin bölgesi 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 mahkeme naibliğine. sonra da aynı mahkemenin başkatipliğine tayin edildi. Bu
görevini aralıksız otuz yıl sürdürdü. Bu
müddet zarfında Şemeratü'l -fünun gazetesinde yazılar yazdı. Daha sonra Beyrut Maarif Meclisi üyesi seçildi. Başta
Fransa ve İngiltere olmak üzere. o günün güçlü devletleri, Araplar'ın Osmanlı
Devleti'nden ayrılması için büyük gayretler sarfediyor ve bu alandaki faaliyetlerini 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 kabiliyete sahip olan Ahdeb'in on beş kadar 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 eserindeki darbımeselleri altı bin beyit halinde nazmederek bunların ilk defa kim
tarafından söylendiğini ve ne anlama
geldiklerini açıklamıştır. Eser iki cilt halinde basılmıştır (Beyrut ı 3 ı 2). 2. Keşfü'l
mecani ve'l-beyan can Resa'ili Bedicizzaman. Bediüzzaman ei-Hemedani'nin Resa'il'inin şerhidir (Kahire 1304;
Beyrut 1890) 3. Tafşilü'l-ya~üt ve'l-mercan ii icmali taril]i devleti Beni COş-

şair V~ yazar.
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"Kanbur" anlamındaki ei-Ahdeb lakahangi sebepten dolayı aldığı bilinmemektedir. Hz. Hüseyin'in soyundan
olup 1242 ( 1826) yılında Trablusşam 'd a
bını
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man. 144 sayfalık muhtasar bir Osmanlı tarihidir (Beyrut 13041.4. Tafsilü'l-lü'lü' ve'J-mercan ii fusuli'l-fıikem ve'lbeyan. Hikmet. edebiyat ve çeşit l i öğüt
lerden oluşan eser iki yüz elli fasıldan
meydana gelmiştir (Beyrut. ts.l. s. Makamat. Hariri'nin Makamdt' ı tarzındak i
seksen makame*de~ ibarettir (Beyrut,
ts l 6. Fera 'idü'J-etvak fi ecyadi mehdsini'l - al]la~. Zemahşeri'nin Makamarı tarzında nazım ve nesir olarak yazılmış yüz makameyi ihtiva eder ı Beyrut, ts.) 7. en-Nefhu'l-miski fi'ş-şicri'l
Beyruti. Seksen bin beyit kadar olduğu 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-evra~ adlı eserinin zeyli olup onunla birlikte basılmıştır (Kahire 1300) 9. Reddü'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 eserine reddiyedir (istanbul 129 ı ı 1o. Keş
fü'l-ereb can sırri'l-edeb (Beyrut 1293)
11. Tuhfetü 'r-rüşdiyye fi culı1mi'l- CArabiyye(Beyrut 1285) 12. Veşyü'l-yeraa
ii culı1mi'l-beldga ve'l-beraa (Beyrut
1870)

ibrahim
b. Al i
ei-Ahdeb

tezkiresinin
müellifi ve şair.
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Ahdi, Bağdat'ın önde gelen ulemasın
dan aynı zamanda şairliği ve eserleriyle de tanınmış olan Mevlana Şemsi'nin
oğludur. Fertlerinin çoğu şiirle meşgul
Bağdatil bir aileye mensup olan şairin ,
Bağdat'ın Osmanlı idaresine girdiği çağa rastlayan yetişme devresi hakkında
hiçbir bilgimiz bulunmamaktadır. Ahdi, kendisinden çok şeyler öğrendiği Ru-
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