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Ebü'l-Hasen Said b. Mes'ade el-Mücaşil 
el-Belhl el -Ahfeş el-Evsat 

(ö. 215/ 830 [?]) 

Basra dil mektebinin tanınmış alimi. 
L ~ 

Aslen Belhli olup Basra'da yaşadı. 

Mücaşi' b. Darim oğullarının azatlısıydı. 
Ahfeş lakabıyla tanınan Arap dil alimle
rinin tarihi sıra itibariyle ikincisi ve en 
meşhur alanıdır. Ahfeş el-Ekber (ei-Ke
blr) diye bilinen Ebü'l-Hattab'dan sonra 
bir müddet Ahfeş el-Asgar ( es-Sagir) la
kabı ile anıldı. Ancak bu unvan daha 
sonra yetişen Ali b. Süleyman'a verilin
ce kendisi tabakat yazarlarınca Ahfeş 
el-Evsat diye anılmaya başlandı ve na
hiv sahasındaki otoritesi sebebiyle Ah
feş denilince ilk akla gelen o oldu. Tah
silini Basra'da tamamladı. En meşhur 
hocası, yaşça kendinden küçük olan 
Sibeveyhi'dir. Hocasının hocalarından da 
okumuştur. 

Ahfeş el-Evsat, Sibeveyhi'nin en güçlü 
ve en meşhur talebesi, aynı zamanda 
yakın dostu oldu. Hocasının ölümünden 
sonra da onun el-Kitiib'ını okuttu ve 
bu ~seri ilim dünyasına tanıttı. Hocası 

Sibeveyhi, Bağdat'ta Kisai ile yaptığı 

meşhur münazarada yenik sayılınca 

Basra'ya döndü ; uğradığı haksızlığı Ah
feş'e anlattı ve Ahvaz'a gitti. Ahfeş de 
Kisai ile görüşmek üzere Bağdat'a ha
reket etti. Kisarye yönelttiği sorularla 
onu zor durumda bırakmasına rağmen 
Kisafnin yakın ilgisini gördü ve onun is
teği üzerine yanında kalarak çocukları
na ders verdi ; kendisine de Sibeveyhi'
nin el-Kitiib 'ını okuttu. Yine Kisafnin 
ısrarı üzerine Me ' iini'l-J(ur'an adlı 
eserini yazdı. Daha sonra Kisai ile tale
besi Ferra bu eseri örnek alarak aynı 
isimdeki kitaplarını yazdılar. 

Nahivden başka kelam, tefsir ve aruz
la da meşgul oldu. Bununla beraber ça
lışmalarının ağırlık noktasını dil konula
rı teşkil etti. Halil b. Ahmed'in on beş 
bahirlik aruz sistemine el-habeb veya el
mütedarik adıyla bir bahir daha ekle
yerek aruz bahirlerini on altıya çıkardı. 

Sibeveyhi'ye birçok konuda muhalefet 
ederek farklı görüşler ileri sürdü. Bu gö
rüşlerin birçoğunu benimseyen KOfeli 
dil alimleri daha sonra Küfe dil rnekte
bini meydana getirdiler. Talebeleri ara
sında EbU Osman ei-Mazini, EbU Hatim 
es-Sicistani, Riyaşi ve Kisai gibi alimler 
vardır. Onun Mu'tezile mezhebinden ol-
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duğu bilinmektedir. Muhtelif kaynak
larda 210 (825), 215 (830) veya 221 
(836) yılında vefat ettiği kaydedilmek
tedir. 

Eserleri. 1. Kitabü 'l-J(avôfi iık defa 
1970 yılında Dr. izzet Hasan tarafından 
Şam'da, ikinci defa Ahmed Ratıb en
Neffah tarafından 1974'te Beyrut'ta 
yayımlanmıştır. 2. Me'ani'l-Xur'iin. Dr. 
Faiz Faris'in tahkik ettiği ve 1979 yılın

da iki cilt halinde Kuveyt'te basılan ese
ri ayrıca Abdülemir Muhammed Emin 
ei-Verd de neşretmiştir (Beyrut 1985). 3. 
Kitiibü1- cArıli. Tek nüshası Tanta Ah
mediyye Kütüphanesi'nde (nr 38/ 4865) 

bulunan on dört varaklık bu risaleyi Sey
yid ei-Bahravi Kahire'de yayımlanan Fu
şı11 dergisinde neşretmiştir (I 986, VI, sy. 
2. s. I25-I61) . Diğer eserleri de şunlar
dır : Kitabü'l-Evsat fi'n-na]fv ; Kitiibü'l
Me~ö.yis fi 'n -na]fv; Kitabü 'l-Mesii 'ili 'l
kebi r; Kitiibü 'l-Mesa 'ili'ş-şagir; Kita
bü Şıfati 'l-ganem ve elvanihii ve cilii
ciM ve esnanihii; Kitiibü'l-Viihid ve1-
cem c fi 'l -Kur' an; Kitiibü 't-Ta~rif; Ki
tiibü 'l-As; iit; Kitabü 'l-Erba ca·; Kita
bü 'n-Neviidir; Kitabü 'l-İştikö.k; Kitii-

'- bü Garibi'l-J(ur'an ve Garibü 'İ-]fadi~. 
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(bk. ISTABL, MIRAHUR). 

AHlSKA 

Gürcistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti'nde bir şehir. 
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Akıska , Ahısha olarak da bilinen ve 
günümüzde Akhaltsikhe adını taşıyan 

şehir Posof ırmağı üzerinde kurulmuŞ 
olup Türkiye sınırına 1 S km. uzaklıkta
dır. XIX. yüzyılın sonlarında 30.000'e 
ulaşan nüfusu, 1968 sayımında 18.000 
olarak tesbit edilmiştir. 

Ahıska, Gürcüce "yeni kale" anlamına 
gelen ahal-tsihenin Türkçe ve Farsça 
şeklidir. Bölge ilk islam fetihler i sırasın
da Hz. Osman'ın hilafeti döneminde 
Şam Valisi Muaviye'nin kumandanların
dan Habib b. Mesleme tarafından fet
hedildi (642) Selçuklular zamanında Al
parslan tarafından ele geçirilen ( ı 068) 

Ahıska, 1267-1268 yıllarında Moğol

lar'ın hakimiyeti altına girdi. Daha son
ra bölgedeki mahalli valiler yarı bağım
sız olarak atabeg unvanını aldılar. Ahıs
ka, Ardahan, Artvin kesimlerinin idare
cileri olan atabegler, 1268-1578 tarihle
ri arasında bölgenin yönetimini ellerin
de tuttular ve bu dönemde İlhan l ı , Ka
rakoyunlu, Akkoyunlu devletlerine bağ
lı kaldılar. Yavuz Sultan Selim'in Çaldı
ran seferi sırasında dalaylı olarak yar
dımları görülen Ahıska atabegleri. La
la Mustafa Paşa'nın Çıldır Savaşı ( 1578) 

sonunda Osmanlı idaresine girdiler. Son 
atabeg Minüçihr bağlılığını bildirerek 
müslüman oldu ve Mustafa Paşa adı

nı aldı. Bu tarihten sonra Ahıska yeni 
kurulan Çı ldır eyaletinin merkezi hali
ne getirildi. Ancak Çıldır'ın savaşlarda 

harap olması üzerine Ahıska eyalet ol
du. Bir ara Safeviler'in eline geçen şe
hir. 163S'te Osmanlılar tarafından ge
ri alındı. 1828-1829 Osmanlı-Rus Sava
şı sonunda imzalanan Edirne Anttaş

ması'yla Rusya'ya terkedildL Ahıska ' nın 

Rusya'nın eline geçmesi halk arasında 
büyük üzüntü yarattı ve pek çok ağıdın 
söylenmesine sebep oldu. 1853-1856 
Osmanlı-Rus savaşlarında Osmanlı or
dusuna yardımcı olan Ahıskalılar. savaş 
sonunda Rusya 'nın baskısından kaça
rak Erzurum'a sığındılar. 1918 Mond
ros Mütarekesi'ne göre Ahıska ve Ahıl
kelek sancakları, merkezi Kars olan yer
li geçici hükümete (Milli Şura Teşkilatı) 
katıldılar. Milli Gürcistan hükümeti Ha-


