
AHMER HANI 

ler devrinde Salar b. Abdullah tarafından 
1 Cemaziyelewel 708 ( 17 Ekim 1308) ta
rihinde yolcuların faydalanması için va
kıf olarak yaptırılmıştır. inşası Salar'ın 
Şam'da bulunan yardımcıs ı Seyfeddin 
Bektemür'ün idaresi ve Nasır b. Yu
suf'un nezareti ile gerçekleştirilmiştir. 

Kervansaray 82 X 71 m. ölçüsünde 
olup, ortasında bir şadırvan veya havuzu 
bulunan bir avlusu vardır. Çapraz tonoz
lu galeriler avlunun etrafını çepeçevre 
sarmaktadır. Giriş dehlizinde dama çı

kışı sağlayan merdivenler yer alır. 
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AHNEF b. KAYS 
( ~ .:r. ._.i.> 'SI ) 

Ebu Bahr Sahr b. Kays b. Muaviye 
ei-Ahnef es-Sa'dl et-Temlml 

(ö. 67 /686-87) 

Fetihleri, cesareti 
ve zekası ile tanınan tabii. 

_j 

islamiyenen önce doğdu. Asıl adı 
Sahr'dır. Fakat doğuştan çarpık bacaklı 
olduğundan Ahnef lakabıyla meşhur ol
muştur. Hz. Peygamber'le görüşemedi. 
Hz. Peygamber'in islam'a daveti karşı
sında menfi tavır takınan kabilesi Te
mfm'i müslüman olmaya teşvik ve ikna 
etti. Hz. Ömer devrinde iran'ın fethine 
memur edilen orduya katıldı ve yeni ku
rulan Basra şehrine yerleşti. Basra'da 
kısa sürede kabile reisliğine yükseldi. 
Hz. Ömer ve bilhassa Hz. Osman dev
rindeki fetihler sırasında büyük başa
rılar gösterdi. 644- 650 yıllarında He
rat. Merv, Merverrüz. Belh ve bölgede
ki diğer şehirleri fethetti. Sasanf Hü
kümdarı HI. Yezdicerd'in son direnişi

ni de kırarak Toharistan'a kadar ilerle
di ve bir müddet Horasan'ın bir şehrin
de valilik yaptı. Onun hatırasını yaşat

mak için MerverrQz civarındaki bir kale
ye Kasrü'I-Ahnef, o yöredeki bir yere 
de Rüstaku'I-Ahnef adı verilmiştir. Bu 
fetihlerden sonra Basra'ya dönen Ah
nef b. Kays, Hz. Osman'ın şehid edilme
sinden sonra meydana gelen iç olay
larda Temfm kabilesi reisi olarak Hz. 
Ali'nin halifeliğinin başlangıcındaki ha
diselere karışmadı ve Cemel Vak'ası'na 
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iştirak etmedi. Bununla beraber onun 
Hz. Ali taraftarı olduğu . Temfm kabile
sini bu olaydan uzak tutarak Hz. Ali le
hine önemli bir rol oynadığı ve olayları 
perde arkasından Hz. Ali lehine yönlen
dirdiği söylenmektedir. Ahnef, Hz. Ali ile 
Muaviye arasındaki olaylarda Hz. Ali'yi 
açıkça destekledi ve Sıffin'de Muaviye 
kuwetlerine karşı savaştı. Mesele ha
kemlere havale edilince hakemlik görevi
nin kendisine verilmesini ısrarla istedi ve 
EbQ Müsa'nın hakemliğine şiddetle kar
şı çıktı. Fakat isteğini kabul ettiremedi. 

Ahnef b. Kays, Muaviye devrinde de 
nüfuz ve itibarını korudu. Muaviye'nin. 
oğlu Yezfd'i veliaht tayin etmek istedi
ği zaman Dımaşk'a çağırarak fikirlerine 
müracaat ettiği şahıslar arasında o da 
vardı. Bu meseleyle ilgili olarak herkes 
muvafakat ve takdirlerini belirtirken 
Ahnef. "Yalan söylersem Allah'tan kor
karım. doğru söylersem sizden" diyerek 
muhalefetini ifade etmekten çekinmedi. 

Ahnef, Muaviye ve Yezfd dönemlerin
de daha çok Basra'da birbirleriyle ihti
laf halinde olan kabileleri birleştirmek 
için gayret sarfetti; hatta zaman za
man bu kabileler arasında çıkan silahlı 
çatışmaları önleyip barışı temin etmek 
için şahsi servetini bile harcamaktan 
kaçınmadı. Onun asıl maksadı birlik ve 
beraberliği sağlayıp ortak düşman Ha
ricfler'le mücadele etmekti. Bu sırada 

Abdullah b. Zübeyr, kardeşi Mus'ab b. 
Zübeyr'i lrak'a vali tayin etmişti. Ahnef. 
Mus'ab ile samimi bir dostluk kurdu. 
Bu sebeple Küfe'yi elinde bulunduran 
Muhtar'a karşı 67 (686-87) yılında ha
rekete geçen Mus'ab'ın ordusunda Te
mfmliler'e kumandanlık etti. Aynı yıl, 

yaşı oldukça ilerlemiş olduğu halde KQ
fe'de vefat etti ve orada defnedildi. 

Ahnef, darbımesel haline gelecek de
recede yumuşak huylu. zeki, cesur. iyi
lik sever ve alim bir kimse idi. Savaşlar
da aldığı bir yara veya geçirdiği bir has
talık sebebiyle bir gözünü kaybetmişti. 
Tek oğlu Bahr'ın çocuğu olmadığı için 
nesli devam etmemiştir. 
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AHNES b. KAYS 
(~.:,r.__,...;.>':i'l) 

Harici tırkalanndan biri olan 
Seatibe'ye bağlı Ahnesiyye 

kolunun reisi 
(bk. SEALİBE) . 

AHNES b. ŞERİK 
( .j;.;; .:r.__,...;.>':i'l ı 

Ebu Sa'lebe Übeyy b. Şerlk 
b. Amr el-Ahnes es-Sekafl 

Mekke ileri gelenlerinden 
bir sahabi. 
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Taif'te yaşayan Sakif kabilesinin iıac 
boyuna mensuptur. Zühreoğulları'nın 

müttefiki olarak Mekke'ye yerleşmiş ve 
buradaki kabileler arasında nüfuz ve 
itibar kazanmıştır. Başlangıçta şiddetli 
bir islam düşmanı idi. Hz. Peygamber'in 
islam'a davetini engellemek için çok 
çalıştı ve müslümanlara çeşitli işkence

ler yaptı. Bununla beraber bazı geceler 
EbQ Süfyan ve Ebü Cehil ile buluşarak 
müslümanların okuduğu Kur'an'ı gizli
ce dinler ve onu beğendiğini söylerdi. 
Mekkeliler'in baskısı üzerine Taif'e gi
den ve orada da iyi karşılanmayıp tek
rar . Mekke'ye dönmeye mecbur kalan 
Hz. Peygamber şehre girebilmek için 
eşraftan Ahnes'in himayesini istemiş. 

fakat o bu isteği reddetmişti. Ahnes 
islam düşmanı olmasına rağmen müş
riklerin safında Bedir Gazvesi'ne katıl 

madığı gibi müttefiki Zühreoğulları'nı 

da geri çevirmişti. Savaştan geri dönüp 
emrindeki askerleri de caydırdığı için 
kendisine "el-ahnes" (geri çeviren) denil
miş ve bu lakapla meşhur olmuştur. is
lam'a karşı takındığı menfi tavrı bu ha
diseden sonra da devam ettiren Ahnes. 
Mekke'nin fethini takip eden günlerde 
müslüman oldu ve müslümanların sa
fında Huneyn Gazvesi'ne katıldı. Müel
lefe-i kulu b • dan olması sebebiyle Hz. 
Peygamber, gönlünü hoş tutmak için, 
zekat ve ganimetten ona da pay ayırırdı. 
Bazı rivayetlerde. onun islam'dan dön
düğü ve müslümanlara ait bir otlağı 

ateşe verdiği kaydedilmekte ve hiçbir 
zaman samimi bir müslüman olmadığı 
belirtilmektedir. Fakat Ahnes'in irtidad 
ettikten sonra tövbe ederek tekrar is
lam dinine girmiş olmasını ihtimal da
hilinde gören ibn Hacer, farklı rivayetle
ri birleştirerek ibnü'I-Esfr gibi onu as
hab-ı kirarn arasında saymaktadır. Ah
nes, Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk yılların
da ölmüştür. 


