
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 

BİBLİYOGRAFYA : 
Muhammed Hüseyin Tebrfzi. Burhlln· ı Katı' 

(nş r. Muhammed Muin), Tahran 1330 .hş .. / 
1951 , 1, 21 ; Şeyh Süleyman Efendi, Luga t- ı 
Çağatay ve Türkt·i Osmllnf, istanbul 1298, s. 
6 ; Radloff. Versuch, 1, 98·99, 135; J. W. Red
house, A Turkish and English Lexicon, istan· 
bul 1890, "ai.J.ı1nd" md. ; Dihhuda, Luğatname, 
1, 21 ; d'OIIene, Recherches sur les musulmans 
chinois, Paris 1911 , s . 439 ; A. Zeki Velidf To
gan. "Ahund", iA, 1, 228 ; "Akhiind", E/2 (ing.). 
1, 331; H. Algar. "~nd", Elr., 1, 731·732. 

~ HAMİD A LG AR 

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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