AHTAL
şap işlerinde

çiçekli bezerne bütün yüve rümilerle daha karmaşık bir üslüba gidilmiştir. Topkapı Sarayı Bağdat ve Revan köşklerindeki kap ıla rda görüldüğü gibi, o zamana kadar ahşap sanatında kullanılmayan çintemani motifine de yer verilmiş, fildişi
kakma yazı frizleri ile kompozisyon tamamlanmıştır. XVI. yüzyılda, Topkapı Sarayı ' nda ahşap üzerine çalışan atölyeler
kurulmuş ve buradan pek çok usta yetişmiştir. XVII-XVIII. yüzyılla rda bazı yenilikler ortaya çıkmış, ahşap eseriere
tatbik edilen sedef. bağa ve fildişi gibi
elemanlarla daha renkli bir görünüme
ulaşılmıştır. Bu yüzyılla rda Avrupa ' nın
barak ve rokoko üslüpları ahşap işçiliği
ni de etkilemiş, sedef mozaik tekniği
yaygınlaşmıştır. XIX. yüzyılda ahşap üzerine. daha çok trabzan ayaklarında , dolap kapaklarında, çekmecelerde, tavan
göbeklerinde. lambalıklarda ve kavukluklarda görülen Edirnekari boya bezeme uygulanmıştır.
Ahşap camiierin ilk örnekleri XIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'da ortaya
çı kmıştır. Afyon Ulucamii, Sivrihisar Ulucamii. Ankara Arslanhane Camii ve Beyşehir Eş refoğlu Camii ahşap camiierin
en güzel örnekleridir. Ahşap cami ve
mescidlerde kirişleme tavanlar yine ahzeyi
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XIII. yüzyı l a ait Ana dolu Selçuklu ahşap yap ı parçaları
(Türk ve Isla m Eserleri Mü2esi-İstanbul)

şap

sütunlarla desteklenmiş , üzerlerine
mimari detaylarının en gösteriş li unsurları olan skalaktitli ve zengin
süslemeli başlıklar yerleştirilmiştir. Ahşap , ahşap camilerden başka sivil mimaride de geniş ölçüde kullanılmıştır.
istanbul'daki yalılar. konaklar ve köşk
lerin yanı sı ra Ankara, Kütahya, Kula.
Safranbolu, Mudurnu evleri ahşap yapı
sanatının en güzel örneklerini teşkil etmektedir. Bunlar, ahşap çatma üzerine
iki ta raflı çakılmış tahtalarla duvarları
oluşturulan ve genellikle yalnız iç yüzden alçıyla sıvanan bağdadi yapılardır.
Bu tür yapılar a ra sında Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı ile Emirgan'daki Şe
rifler Yalısı. tavanlarındaki ince marangozluk ve nakkaş lı k mahareti açısından
da ün yapmışlardır.
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Emevi devri
Arap şairlerinden.

hıristiyan

.J

20 (641 ) yılında Hire'de veya Suriye
çölündeki Rusare civarında doğdu. Arabistan ' ın tanınmış hıristiyan kabilelerinden Beni Tağlib ' in Cüşem b. Bekir koluna
mensuptur. Kendisini sevmeyenler tarafından kullanılan Devbel (domuz yavrusu) lakabından ziyade açık saçık şiir
lerle herkes hakkında çekinmeden çok
sert hicivler söylediği için, yine Tağlib
kabilesine mensup müslüman şairlerden
Ka'b b. Cuayl'in ona. "Sen boş boğaz ve
sefihin (ahtal) tekisin " diye hitap etmesinden dolayı Ahtal lakabıyla şöhret bulmuştur. Yine bir hıristiyan olan annesi
Leyla ' nın ölümünden sonra kendisine
keçi çobanlığı yaptıran üvey annesinin
aşırı baskıları ruhunu isyana sevketmiş
ve rivayete göre üvey annesini hicvettiği iki beyitle Ahtal'ın şiir hayatı baş
lamıştır. ilk önce kabilesinin ünlü şairi
ve hıristiyanken müslüman olan Ka'b b.
Cuayl'i hicvederek kendini kabul ettirdi.
Ardından Küfe'de kabile ileri gelenlerine methiyeler yazmaya başladı. Daha
sonra saray muhitine girerek methiyelerinde Emevi halifelerini, özellikle Yezid'i, Halife Muaviye'yi, Haccac ve Ziyad
gibi ileri gelen devlet adamlarını övdü.
Yezid'in gözdesi ve nedimi oldu. Henüz
halife olmayan Yezid'in isteğine uyarak
Emevi düşmanları ile Ehl-i beyt'i ve ensarı yeren şiirler söyledi. Ashab-ı kiramdan Nu'man b. Beşir' in şikayeti üzerine
Halife Muaviye Ahtal'ın dilini kesrnek
istediyse de ar aya giren Yezid onu kurta rd ı. Ensarr yerdiği için müslümanlar
tarafından lanetleneo Ahtal, Abdülmelik zamanında hanedanın resmi şairliği
ne getirildi ve sarayda çok rağbet gördü. Boynundaki altın haçıyla Halife Abdülmelik'in huzuruna izinsiz girip çıkı
yordu. Hayatı boyunca hıristiyan kalan
Ahtal, bu dine fazla bağlı olmamasına
rağmen, isıamiyet'i kabul etmesi için
bazı Emevi hanedam mensuplarının yaptığı teklifleri reddetti. Hıristiyanlığın ahlaki kaidelerini kendine göre yorumlar,
aşırı derecede müptela olduğu içkiyi hı
ristiyanların müslümanların karşısında
bağımsızlıklarının bir alameti sayardı.
Saraylarda çok rahat bir hayat sürmesine rağmen bedevi hayatını özler ve her
fırsatta kabilesini ziyaret ederdi. Abdül-
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AHTAL
melik'in oğlu ı. Velfd halife olunca (705)
Ahtal'a hiç iltifat etmedi. O sı ral arda
yetmiş yaşında olan Ahtal'ın yıldızı bu
sebeple söndü . Beş yıl sonra da öldü.
Ahtal ile Emeviler devrinin ünlü şairle
rinden Ferezdak ve Cerfr Arap edebiyatında müstakil bir tabaka meydana getirirler. Tağlibiler'in düşmanı olan Kaysoğulları' nı şiirleriyle savunan Cerfr ile
bir Tağlibf olan Ahtal arasında meydana gelen atışmalar (nekaiz*) çok ünlüdür. Bu atışmalarda Ferezdak, Cerfr ile
aynı kabileden olmasına rağmen Ahtal'ın
tarafını tutmuştur. Zaten Cerfr'in Ahtal'ı
gördüğü zaman onun kendisini "yutacağı" endişesine kapıldığını itiraf etmesi, Ahtal'ın hicivdeki yerini göstermektedir. Arap münekkitleri eserlerinde bu
üç şaire geniş yer vermişler. aralarında
karşılaştırmalar yapmışlardır. Ahtal'ı kasidelerinin derli toplu, üslübunun lirik,
duygularının ince ve temiz oluşu bakı
mından övmüşlerdir. İbn Sellam üçünü
aynı seviyede tutarken EbQ Ubeyde islam devri şairleri arasında Ahtal'ın baş
ta geldiğini söylemiş , EbQ Amr b. Ala
ise, "Şayet Ahtal Cahiliye döneminde bir
gün bile yaşamış olsaydı, onu en büyük
sayardım" demiştir. Ferezdak onun medihte k endisinden üstün olduğunu kabul ederken Cerfr hem medihte hem de
hiciv ve hamriyyatta (şarapla ilgili şiirler)
kendilerinden üstün olduğunu itiraf etmektedir. Hamriyyatta hayli ünlü olan
Ahtal'ın şarabı tasvir ederken, hayranı
oldugu Cahiliye şairi A'şa 'nın tesirinde
kaldığı görülür. Mağrur kişiliğini ortaya
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koyd uğu fahriye* lerinde şekil yönünden
bir yenilik getirmediği gibi dili ve kalıplaşmış ifadeleri çağdaşlarınınkinden

Muslihuddin Mustafa

çağın o l ayla rın ı işlemesi, siyası tartışma

(ö 968/1560-61)

ve çekişmeleri aksettirmesi bakımından
tarihi bir değer de taşımaktadır.
EbQ Safd es-Sükkerf'nin tertip ettiği
divanı. Salhanitarafından ilk defa 1891 'de Beyrut'ta basılmıştır. Cerfr ile olan
tartışmalarını şair Ebü Temmam lll. {IX.)

Ah teri adlı sözlüğü ile tanınan
ünlü dil bilgini.

asırda Ne~ö.'iiu Cerir ve'l-Al]tal adıyla
toplamış,

bu eserin Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde (nr 5471, 144 vr.) bulunan tek nüshası yine Salhani tarafından
yayımlanmıştır (Beyrut ı 922).
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Ahterf
Lugatı'nın

ilk ve son
sayfalan
(Süleymaniye Ktp.,
Ha cı Beşir Ağa,

nr. 622)
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farklı değildir. Ahtal'ın şiirleri, yaşadığı
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Karahisar'da (Afyonkarahisar) doğduğu
için Karahisarf nisbesiyle de anılır. Babasının adı Şemseddin'dir. Hayatının muhtelif safhalarına, nerede ve hangi hocalardan öğ re nim gördüğüne dair kaynaklarda bilgi yoktur. Sadece Kütahya'da
müderrislik yaptığı ve orada öldüğü bilinmektedir. Arap dili ve edebiyatından
başka siyer ve fıkıh alanlarında da eserleri vardır.
Eserleri. 1. Ahieri. Ahieri-i Kebi'r diye
de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük onun
en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça
kaynaklardan faydalanarak 952 ( 1545)
yılında tamamladığı eser. yaklaşık 40.000
kelime ihtiva etmektedir. Her ne kadar
muhteva ve sağlamlık bakımından Mütercim Asım Efendi'nin Kiimus Tercümesi ile kıyaslanamazsa da bazı özelliklerden dolayı haklı bir ün kazanmıştır.
Bu özellikler şöyl e sıralanabilir: a) Arapça kelimeleri. sülasf ve rubaf köklerini
dikkate almaksızın yazılışlarına göre alfabetik olarak tertip etmesi. böylece
kendinden önceki sözlüklere göre bugünün lugatçılık anlayışına daha uygun
bir yenilik getirmesi; b) Çok kullanılan
kelimeleri seçip almak suretiyle kitabın
hacmini küçültmesi ve bu sebeple onu
bir el lugatı haline getirmesi; c) Kelimelerin karşılıklarını mümkün olduğu
kadar Türkçe vermesinin yanında. eş
anlamlı bir diğer ·Arapça kelimeyle de
pekiştirmesi; d) Verdiği manaya göre
kelimeyi bir Arapça örnek cümle içinde
kullanarak dile hakimiyet kazandırma
sı. Eserde Eski Türkiye Türkçesi devresine (Xlll- XV yüzyıllar) ait olup Osmanlı Türkçesi'nde ihmal edilen öz Türkçe
kelimelerin kullanılması ve ayrıca eserin bazı ağız özellikleri taşıması sözlüğe çağdaş dilcilik ve Türkoloji araştır
maları bakımından ayrı bir değer kazan dırmaktadır. Ahieri'nin diğer ArapçaTürkçe sözlüklerden daha fazla tutulması. "kebfr" (büyük) sıfatıyla anılmasına
sebep olmuştur. Bu durum bazı yazarlarda, Ahieri'nin bir de " sağfr" (küçük)
ve "evsat" (orta) boylarının mevcut olduğu zannını uyandırmıştır. Fakat eldeki yazma nüshalar arasında hiçbir fark
bulunmaması ve ayrıca muhtelif baskı
ların daima aynı hacimde yapılmış olması bu görüşü çürütmekte ve bunun "ke-

