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AHFEŞ ei-ASGAR 
(__,.s...')'l._;:...c;.')'l) 

Ebü'l-Hasen All b. Süleyman b. el-Fazi 
el-Ahfeş el-Asgar 
(ö. 316/928 [?]) 

Kufe dil mektebi alimlerinden. 
_j 

849'da Bağdat'ta doğdu. Sa'leb, Mü
berred, Fazı el-Yezfdf ve Ebü'l-Ayna'dan 
ders aldı. 900 yılında geldiği Mısır'dan 
912'de ayrılarak Halep'e gitti, daha 1 

sonra Bağdat'a geçti ve 31 S (927) yılı 

Şaban veya Zilkade ayında, bir rivayete 
göre de 316 (928) yılında orada vefat 
etti. Ölümü hakkında şöyle bir rivayet 
zikredilir: Ahfeş, devrin meşhur şair ve 
edibi ibn Mukle'ye giderek yoksulluk 
içinde bulunduğunu belirtir ve kendisi
ne yard ım etmesi için vezir Ebü'l-Hasan 
Ali b. isa ile konuşmasını rica eder. Bu
nun üzerine ibn Mukle vezir ile görüşe
rek fakihlere yapıldığı gibi Ahfeş'e de 
yardım edilmesini ister. Fakat vezir ka
labalık bir topluluğun önünde ibn Muk
le'ye hakaret ederek onu kovar. Duru
mu öğrenen Ahfeş ani bir kalp krizi ile 
ölür. Talebesi Merzübanfnin ifadesine 
göre Ahfeş, gerek rivayet gerekse na
hiv ilmi konusunda pek bilgili olmadı
ğı gibi şair de değildi. Kendisine nahiv 
meseleleriyle ilgili bir soru sorulduğu 

zaman canı sıkılır. hatta _ ısrarla bir şey 
soranı yanından kovardı. ibnü'r-ROmf'nin 
onun hakkındaki hicviyeleri meşhurdur. 
Fakat mizahtan hoşlanan Ahfeş kendi
si hakkındaki bu hicivleri kaydeder ve 
ezberlemeye çalışırdı. Onu kızdırama

dığını gören ibnü'r-ROmf'nin sonunda 
Ahfeş'i hicvetmekten vazgeçtiği rivayet 
edilir. 

Sfbeveyhi'nin ünlü el-Kitôb ' ını şerhe
den Ahfeş'in Kitôbü'l-Enva', Kitôbü'l
Vahid ve 'l-cem', Kitôbü 't-Teşniye ve'l-

cem' , Kitôbü 'n-Nevadir, Kitôbü '1-Ce
rad, Kitôbü'l-Mesa 'iyye, Ta 'likat 'ala 
Kitabi'n-Nebdt li'l-Asma 'i; Daratü'l
'Arab; Kitôbü 'l-Emôli ve el-Mühe??eb 
gibi eserlerinin adiarına kaynaklarda 
rastlan ma ktadır. 
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liJ İNci KoÇAK , 

AHFEŞ ed-DIMAŞKİ 
(~..UI._;:...c;.')'J) 

Ebu Abdiilah Harun b. 
Musa b. Şerik et-Tağlib\' ed-Dımaşkl 

(ö. 292/904) 
Kıraat alimi. 

_j 

201 (816) yılında doğdu. Kıraati arz 
ve sema yoluyla Abdullah b. Zekvan ve 
Hişam b. Arnmar'dan öğrendi. EbO 
Müshir el-Gassani ile Sellam b. Süley
man el-Medainf'den hadis rivayet etti. . 
Şam'da yaşadı ve uzun süre Babülcabi
ye'de "şeyhü 'l-kurra" unvanı ile kıraat 

öğretti. Bundan dolayı Ahfeşü Babil
cabiye diye anıldı. Arap dili ve edebiya
tında özellikle kıraat-ı seb'a ve garibü'l 
Kur'an konularında derin bilgi sahibiy
di. Kıraat imamı İbn Amir'in ravisi İbn 
Zekvan tarikinin en önde gelen mümes
sillerinden biri olup Şam'da ahfeş laka
bıyla anılanların da sonuncusudur. 

Kendisinden kıraat öğrenen ve riva
yette bulunanlar arasında, başta Mu
hammed b. Nusayr b. Ca'fer b. EbO 
Hamza olmak üzere. ibrahim b. Abdür
rezzak, ibn ŞenebOz, Muhammed b. Nasr 
el-Ahrem. Ebü'l-Hasan b. Esrem. EbO 
Bekir b. Futays, Ebü'l-Kasım et-Tabe
rani, ibnü'n-Nasih, ibn Zekvan el-Ba'le
bekki ve EbO Bekir en-Nakkaş gibi 
alimler anılabilir. 

AHFES el-EKBER 

Kaynaklarda kıraat ve Arap dili konu
larında eserleri olduğu kaydedilmekte 
ise de bugüne kadar bunlara rastlamak 
mümkün olmamıştır. 
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Iii EMİN IşıK 

AHFEŞ el-EKBER 
( _r.S')'J._;:...c;. ~~ ) 

Ebü'l-Hattab Abdülhamld b . Abdilmecld 

el-Ahfeş el-Ekber 

(ö. 177 / 793) 

Arap dili alimi. 
_j 

Kays b. Sa'lebe oğullarının azatlısıdır. 

Ahfeş lakabıyla tanınan dilcilerin ilki ol
duğu için "yaşça en büyük" anlamında 
el-Ekber sıfatıyla anıldı. EbO Amr b. 
Ala'dan ders aldı. Kendisinden de Sibe
veyh, Kisai, isa b. Ömer, Yunus b. Ha
bib ve EbO Ubeyde Ma'mer b. Müsen
na ders aldılar. Kaynaklarda müttaki ve 
sözüne güvenilir bir alim olarak zikre
dilen Ahfeş'in Arap diline en büyük hiz
meti, bedevi kabileler arasında dolaşa

rak lehçe araştırmaları ve derlemeler 
yapmış olmasıdır. Arap edebiyatında, 

kasideleri bir bütün olarak şerhetme 
geleneği yerine, her bir beyti ayrı ayrı 
ele alıp şerhetme yeniliği Ahfeş el-Ek
ber'e nisbet edilmekle beraber kaynak
larda herhangi bir eserinden söz edi!- . 
memektedir. 
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