
AHTAL 

melik'in oğlu ı. Velfd halife olunca (705) 
Ahtal'a hiç iltifat etmedi. O sı ralarda 

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 edebiya
tında müstakil bir tabaka meydana ge
tirirler. Tağlibiler'in düşmanı olan Kay
soğulları'nı şiirleriyle savunan Cerfr ile 
bir Tağlibf olan Ahtal arasında meyda
na gelen atışmalar (nekaiz*) çok ünlü
dür. Bu atışmalarda Ferezdak, Cerfr ile 
aynı kabileden olmasına rağmen Ahtal'ın 
tarafını tutmuştur. Zaten Cerfr'in Ahtal'ı 
gördüğü zaman onun kendisini "yuta
cağı" endişesine kapıldığını itiraf etme
si, Ahtal'ın hicivdeki yerini göstermek
tedir. Arap münekkitleri eserlerinde bu 
üç şaire geniş yer vermişler. aralarında 
karşılaştırmalar yapmışlardır. Ahtal'ı ka
sidelerinin derli toplu, üslübunun lirik, 
duygularının ince ve temiz oluşu bakı
mından övmüşlerdir. İbn Sellam üçünü 
aynı seviyede tutarken EbQ Ubeyde is
lam 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 me
dihte kendisinden üstün olduğunu ka
bul ederken Cerfr hem medihte hem de 
hiciv ve hamriyyatta (şarapla ilgili şiirler) 

kendilerinden üstün olduğunu itiraf et
mektedir. 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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koyduğu fahriye* lerinde şekil yönünden 
bir yenilik getirmediği gibi dili ve ka
lıplaşmış ifadeleri çağdaşlarınınkinden 

farklı değildir. Ahtal'ın şiirleri, yaşadığı 

çağın olayların ı işlemesi, siyası tartışma 

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.) 
asırda Ne~ö.'iiu Cerir ve'l-Al]tal adıyla 
toplamış, bu eserin Beyazıt Devlet Kü
tüphanesi'nde (nr 5471, 144 vr.) bulu
nan tek nüshası yine Salhani tarafından 
yayımlanmıştır (Beyrut ı 922). 
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Ahterf 
Lugatı'nın 

ilk ve son 
sayfalan 
(Süleymaniye Ktp., 

Hacı Beşir Ağa, 

nr. 622) 
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AHTERİ 
( ..s__,:> f ) 

Muslihuddin Mustafa 
(ö 968/1560-61) 

Ah teri adlı sözlüğü ile tanınan 
ünlü dil bilgini. 

_j 

Karahisar'da (Afyonkarahisar) doğduğu 
için Karahisarf nisbesiyle de anılır. Baba
sının adı Şemseddin'dir. Hayatının muh
telif safhalarına, nerede ve hangi hoca
lardan öğrenim gördüğüne dair kaynak
larda bilgi yoktur. Sadece Kütahya'da 
müderrislik yaptığı ve orada öldüğü bi
linmektedir. Arap dili ve edebiyatından 
başka siyer ve fıkıh alanlarında da eser
leri 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 Mü
tercim Asım Efendi'nin Kiimus Tercü
mesi ile kıyaslanamazsa da bazı özellik
lerden dolayı haklı bir ün kazanmıştır. 
Bu özellikler şöyle sıralanabilir: a) Arap
ça kelimeleri. sülasf ve rubaf köklerini 
dikkate almaksızın yazılışlarına göre al
fabetik olarak tertip etmesi. böylece 
kendinden önceki sözlüklere göre bu
günün 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) Keli
melerin 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 devre
sine (Xlll- XV yüzyıllar) ait olup Osman
lı Türkçesi'nde ihmal edilen öz Türkçe 
kelimelerin kullanılması ve ayrıca ese
rin bazı ağız özellikleri taşıması sözlü
ğe çağdaş dilcilik ve Türkoloji araştır

maları bakımından ayrı bir değer kazan
dırmaktadır. Ahieri'nin diğer Arapça
Türkçe sözlüklerden daha fazla tutul
ması. "kebfr" (büyük) sıfatıyla anılmasına 
sebep olmuştur. Bu durum bazı yazar
larda, Ahieri'nin bir de " sağfr" (küçük) 
ve "evsat" (orta) boylarının mevcut ol
duğu zannını uyandırmıştır. Fakat elde
ki yazma nüshalar arasında hiçbir fark 
bulunmaması ve ayrıca muhtelif baskı
ların daima aynı hacimde yapılmış olma
sı bu görüşü çürütmekte ve bunun "ke-



bir" sıfatından kaynaklanan bir yanlış 
çağrışım olduğunu ortaya koymaktadır. 

Pek çok kütüphanede çeşitli yazma 
nüshaları bulunan Ahteri, 1242 (1826) 
yılından beri istanbul, Mısır. iran. Hin
distan ve Kırım'da değ işik boylarda, bir 
veya iki cilt halinde, aslında olduğu gi
bi maddeleri satır iÇinde veya satır baŞ
larına alınarak sütunlar halinde (mese
la istanbul 1311 ) birçok defa basılmıştır. 
ilk baskılarla yazma nüshalar, muhteva 
ve· dil itibariyle aynı ise de daha sonraki 
bazı sütunlu baskılarda ekleme ve çıkar
malar yapıldığı, eserin dilini sadeleştir~ 
me yoluna gidildiğ i görülmektedir. Ah
teri'nin, kelimeHer üzerinde yapılan filo
lojik açıklamaların atılarak yalnız sözlük 
karşılıklarının verildiği Lugat-ı Ahteri-i 
Cedid isimli, basıldığı yer ve yıl göste
rilmeyen muhtasar bir baskısı daha bu
lunmaktadır ki bu çalışma aslından çok 
farklı hale getirilmiş olduğu için bir Ah
teri Lugatı sayılamaz. Lugat-ı Ahteri-i 
Cedid'in ibrahim Ulaş ve Abdülkadir 
Dedeoğlu tarafından hazırlanan ve keli
me karşılıkları yeni harflerle verilen bir 
baskısı da yapılmıştır (istanbul 1979) . 2. 
Cômicu'l-mesu'il (el·Mühimme). Ba
zı fıkhi meseleleri ihtiva ettiği için Üm
mü'l-fetava diye de tanınır. Kaynaklar
da Ahteri'ye nisbet edilen Cômi cu '1-li" 
sun, C6micu 'l-mes6'il'in yanlış okun
muş şekli olmalıdır. Eser in Süleymani
ye Kütüphanesi'nde (Yazma Bağışları , nr. 
993, 222 va rak : Kılıç Ali Paşa, nr. 339, 323 
var ak : Fatih, nr. 24 71 , 348 va rak) nüsha
ları vardır. 3. Tôri{J-i A{Jteri. Peygam
berlerin ve bazı islam büyüklerinin ha
yatına dair olan bu eserin Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde (Fatih, nr. 4211 1 ı, ı 02 
varakl bir nüshası bulunmaktadır. 4. Şerh 
cale'r-Risôleti 'l-Kefevi fi'l-edeb. Bu ri~ 
salenin, Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bir nüshası vardır (Serez, nr. 385ı 1 ı 4, 
2ı6-228 ) . Ahteri'nin bunlardan başka, 

t arihi-edebi musahabe tarzında kaleme 
aldığı lf6milü 'l-muJı6darat adlı bir ese
ri daha bulunmaktadır (bk. Osmanlı Mü· 
ellifleri, ı , 225) . 
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İran ve Türkistan'da 
din alimlerine verilen ve menşei 
tam ola ra k bilinmeyen bir sıfat. _j 

Kelimenin aslı büyük bir ihtimalle Fars
ça ' dır. Hund, muhtemelen "okudu, tahsil 
etti" manalarını taşıyan hand veya "üs
tat, efendi" anlamına gelen havend ke
limesinin bozulmuş şeklidir. Baştaki a
ekinin ise Farsça'da da kullanılan Türk
çe ağa kelimesinin kısaltılmış şekli ol
ması mümkündür. Zeki Yelidi Togan bu 
kelimenin Yedisu'da Türk Nestüri pa
pazları için kullanılan argun veya arhun 
kelimesinden türediğ i ni ileri sürerse de 
bu zayıf bir lhtimaldir. 

Ahund kelimesi ilk defa Timurlular 
devrinde büyük şöhret kazanmış alim
ler için saygı ifade eden bir paye ola
rak kullanılmıştır. Mesela geniş bilgisiyle 
meşhur olan ve Herat şehrinde üç med
reseyi birden idare eden Mevlana Fa
sihuddin Nizarnı bu sıfat ile anılmıştır. 
Ahund. Safeviler devrinde bilhassa hik
met ilmi ile uğraşan alimiere verilen yü
celtici bir sıfat olmuştur. Bunun en ta
nınmış örneği, bazan sadece Ahund diye 
de anılan Molla Sadra-yi Sirazi idi. Keli
me Kaçarlar zamanında aşağı yukarı ay
nı manayı taşıyan molla unvanıyla bir
likte kullanılmaya başlanmıştır. Bunun 
bir örneğini Ahund Molla Abdülkerim 
Erivani teşkil etmektedir. Bu adet XX. 
yüzyılın başlarında da sürdü. Mesela o 
devrin en meşhur fakihi olan Muham
med Kazım-ı Horasanf. Ahund-i Horasa
ni olarak anılı rdı . Fakat ahund kelimesi 
giderek özelliğin i kaybetmiş ve yüksek 
ulemadan ziyade çocuk eğitimi ile meş
gul olan alelade hocalara verilen bir sı
fat haline gelmiştir. Yakın zamanlarda 
ise laik gruplarca bütün din adamlarını 
küçümseme ifadesi olarak kullanılmıştır. 

Nit ekim, iran islam Devrimi'nden sonra 
yeni kurulan düzene karşı olanlar keli
menin bu kullanılışma dayanarak ahun
dizm tabirini uydurmuşlardı r. 

Ahund kelimesi Çağatayca. Osmanlı 

ca, Yeni Uygurca ve Kazan Türkçesi da
hil olmak üzere bazı Türk dillerinde de 
yer almıştı r. Doğu Türkistan'da "ef endi, 
üstat" karşı lığı olarak kullanılmış, Batı 

Türkistan'da yüksek seviyedeki ulema, 
Kazan'da yüksek derecede dini iş gören 
ve mahalle i mamlarına nezaret eden ba
şimam da bu sıfatla anılmıştır. Bu keli
meyi Çin müslümanları ahong şeklinde 
cami imamı için kullanmaktadır. Nadir 
de olsa Afganistan ve Pakistan'da da 
kelimeye ahun şeklinde rastlanır. 

AHUND MOLLA 
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AHUNDMOUA 
( y.. ..;_,>l ) 

Muhammed Kazım·ı Horasanl 
(1839 ·1911) 

Şii fıkıh usulüne 
önemli yenilikler getiren 

ve İran meşrutiyet inkılabını destekleyen 
ulemanın en önde geleni. 

L _j 

Babası Molla Hüseyin. Herat asıllı sey
yar bir vaizdi. Meşhed'de doğdu ve ilk 
tahsilini orada yaptı. 1860 yılında Ha
di-i Sebzevarfden felsefe öğrenmek için 
Sebzevar'a gitti; daha sonra Tahran'a 
geçip Molla Hüseyin Hui'nin yanında fel
sefe tahsiline devam etti. Fıkıh dersleri
ni ise Necef'te o zamanki Şiiler'in tek 
merciü't-taklidi (fıkıh otoritesi) olan Şeyh 
Murtaza Ensari'den aldı. Ensari'nin 1864 
yılında vefatma kadar yanından ayrıl

mayan Ahi.ınd . onun en meşhur talebe
si olan ve ölümünden sonra tek mer
ciü't-taklid haline gelen Mirza Muham
med Hasan-ı Sirazi'nin derslerine de de
vam etti. 

1874'te Sirazi Necef'ten ayrılıp Samer
ra 'da yeni bir ilim merkezi kurunca, Ne
cef'te Ahund'un yıldızı iyice parlamaya 
başladı . Her gün fıkıh usulü konusunda 
verdiği konferanslar islam dünyasının 
muhtelif bölgelerinden gelen talebeler 
tarafından görülmemiş bir ilgi ile takip 
edildi. Şirazfnin 1894 yılında vefatından 

sonra Samerra önemini kaybedince Ne
cef eski yerini tekrar kazandı ve Ahund 
Şiiler'in tek merciü't-taklidi oldu. Tale
belerinin sayısının 1 OOO'i bulduğu . bun
lardan 120'sinin ictihad derecesine yük
seldiği rivayet edilir. Bunların en önde 
gelenleri arasında Muhammed Hüseyn-i 
Naini. Aka Ziyaeddin-i lraki ve Muham
med Hüseyin Kumpani zikredilebilir. 

Ahund ilmi faaliyetleri yanı sıra iran'ın 
siyasi ve içtimal işleriyle de uğraşmıştır. 
1898'de Şiraz 'da Şirket-i islamiyye adı 
altında bir mensucat fabrikası kurulun
ca, Ahund ithal edilen elbiseler i boykot 
etmeyi ve ancak iran'da yapılanları giy
meyi bütün müslümanlar için farz ilan 
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