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Be kir el-Mol la, Ri yad 1422/2001; İbn Kay-
yim el-Cev ziy ye’nin cen ne tin ha len mev-
cu di ye ti ve ma hi ye ti hak kın da bil gi ver mek 
için ka le me al dı ğı ¥âdi’l-ervâ¼ ilâ bilâdi’l-
efrâ¼ ad lı ese ri nin tel hi si dir); A¼kâmü’l-

menâsik (nşr. Yahyâ b. Mu ham med b. 
Ebû Be kir el-Mol la, Dı maşk 1422/2001); 
Minhâcü’r-râ³ıb ilâ it¼âfi’¹-¹â lib (nşr. 
Yahyâ b. Mu ham med b. Ebû Be kir el-Mol-
la, Dı maşk 1423/2002; Bey rut 1424/2003; 
Ha nefî fık hı na da ir bir eser dir); Ze vâhi-

rü’l-šalâßid £alâ mü himmâti’l-šavâ£id 

(nşr. Yahyâ b. Mu ham med b. Ebû Be-
kir el-Mol la, Dı maşk 1423/2002; Bey rut 
1434/2013; Ahsâî, Zey nüd din İbn Nü-
ceym’in el-Eşbâh ve’n-ne¾âßir ’inin bir 
kıs mı nı ih ti sar et miş, da ha son ra bu ih-
ti sa rı na ta‘lik ve şerh yaz mış tır); Hidâye-

tü’l-mu¼te×î bi-şer¼i Şemâßili’t-Tir mi×î 

(nşr. Yahyâ b. Mu ham med b. Ebû Be kir el-
Mol la, Ahsâ 1424/2003; Mu ham med Ab-
dür raûf el-Münâvî’nin Şer¼u’ş-Şemâßili’n-
ne be viy ye ve’l-Åa½âßi½i’l-Mu¼am me diy ye 
ad lı ki ta bı nın öze ti olup Ahsâî ese re Ali 
el-Kårî’nin Cem£u’l-vesâßil fî şer¼i’ş-Şe-
mâßîl ’in den fay da la na rak bir ta kım ilâve-
ler de bu lun muş tur); Tu¼fe tü’¹-¹ullâb 

(nşr. Yahyâ b. Mu ham med b. Ebû Be kir 
el-Mol la, Ahsâ 1424/2003; Ha nefî fık hı na 
da ir el-¥â mi liy ye ad lı man zu me nin ih ti sa-
rı dır); Si râ cü’¾-¾ulem bi-şer¼i TelÅî½i’l-

¥i kem (nşr. Yahyâ b. Mu ham med b. Ebû 
Be kir el-Mol la, Am man 1432/2011; Ahsâî, 
İbn Atâ ul lah el-İs ken derî’nin el-¥ike mü’l-
£A¹âßiy ye ’ si ni ön ce tel his ede rek ye ni den 
dü zen le miş, da ha son ra üze ri ne bu şer-
hi yaz mış, şerh te İbn Abbâd er-Rundî’nin 
øay ¦ü’l-mevâhi bi’l-£aliy ye fî şer¼i’l-¥ike-
mi’l-£A¹âßiy ye ve Kuşâşî’nin el-Ke li me tü’l-
vüs¹â fî şer¼i ¥ike mi İbn £A¹âß ad lı şerh le ri 
ya nın da Mu ham med b. Ah med el-Eh del 
ve Ali el-Hicâzî’ye ait el-¥ikem şerh le ri ni 
de özet le miş tir); Tu¼fe tü’l-müb tedî fi’l-

vuŠûß ve’½-½alât (nşr. Yahyâ b. Mu ham-
med b. Ebû Be kir el-Mol la, Bey rut 1434/ 
2013); en-Nûrü’l-vehhâc fî šı½ ½a ti’l-isrâ 

ve’l-mi£râc (nşr. İbrâhim Muham med 
Ubeyd, Ka hi re, ts. [Mat ba atü Mu ham-
med Âtıf]); el-Ezhârü’n-naŠire bi-tel-

Åî ½i Kitâbi’t-Teb½ıra (et-Te×ki re) (Su udi 
Ara bis tan Me lik Ab dü lazîz Ge nel Ktp., nr. 
4127; Ebü’l-Fe rec İb nü’l-Cevzî’ye ait ese-
rin tel hi si dir; mü el lif bu ça lış ma yı ikin ci 
de fa Æur re tü’l-£uyûni’l-müb½ıra bi-telÅî½i 
Kitâbi’t-Teb½ıra adıy la özet le miş tir, Ka hi-
re 1381; Dı maşk, ts. [Menşûre tü’l-mek te-
bi’l-İslâmî]); ez-Zeh rü’l-£â¹ır bi-telÅî½i 

Øay di’l-Åâ¹ır (Mek te be tü Câmi ati Me-
lik Fay sal, nr. 136; yi ne İb nü’l-Cevzî’ye 
ait ese rin tel hi si dir); Mes le kü’¦-¦išåt 

b. Ab dur rah man b. Mu ham med Saîd b. 

Umeyr, Saîd b. Ab dül latîf b. Mu ham med 

Saîd b. Umeyr, Ab dul lah b. Mu ham med b. 

Ab dül latîf, Ah med b. Mu ham med b. Ah-

med b. Os man, Ömer b. Ah med b. Ab dul-

lah b. Umeyr gi bi isim ler bu lun mak ta dır. 

İda re ci le rin ve hal kın say gı duy du ğu bir 

âlim olan Ahsâî zâhi da ne bir ha yat sür dü, 

ilim, ir şad ve telif’ le meş gul ol du, bir çok 

de fa hac ca git ti. 1223’te ki (1809) hac cı 

sı ra sın da bir müd det Me di ne’de, 1248’de 

(1833) hac ca git ti ğin de ise bir son ra ki 

hac za ma nı na ka dar Ha re meyn’de ika-

met et ti. Son hac cı sı ra sın da (1269/1853) 
Mek ke’de has ta lan dı ve 29 Sa fer 1270’te 

(1 Ara lık 1853) bu ra da ve fat et ti, Cen ne-

tü’l-mu allâ’ya def ne dil di. Oğ lu Ab dul lah 

b. Ebû Be kir, ba ba sı nın ha ya tı nı an lat tı ğı 

Bu³ ye tü’s-sâßilîn £an ter ce me ti Åâti-

me ti’l-mü teßaÅÅirîn ad lı bir eser ka le me 

al mış tır (bk. bibl.).

Eser le ri: Vesîle tü’r-rıŠvân bi-Åatmi’l-

Æurßân (Ka hi re 1402/1982); Câmi£u te-

fâ sîri’l-a¼lâm: Tenbîhü’l-efhâm bi-teß-

vî li’l-a¼lâm (nşr. İbrâhim b. Abdulla h 
el-Hâzimî, Ka tar 1408/1988; Riyad 1427/ 
2006); Du£âßü Åat mi’l-Æurßâni’l-£a¾îm 

(nşr. Zü heyr Şefîk el-Kelbî, Beyrut 1412/ 
1991); £İšdü’l-leßâlî bi-şer¼i Bedßi’l-

emâ lî (nşr. Âsım Cum‘a el-Kiyâlî, Bey rut 
1421/2000); ¥âdi’l-enâm ilâ dâ ri’s-se-

lâm (nşr. Yahyâ b. Mu ham med b. Ebû 
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Ebû Bekr b. Muhammed
b. Ömer el-Mollâ el-Ahsâî el-Hanefî

(ö. 1270/1853)

Hanefî âlimi.˜ ™

1198’de (1784) Ahsâ’da doğ du. Fı kıh, 

ha dis ve aka id ilim le rin de bir çok âlim ye-

tiş ti ren Mol la ai le si ne men sup tur. Bü yük 

de de le rin den Şeyh Ali, X. (XVI.) yüz yı lın 

or ta la rın da Ga zi an tep’ten Su udi Ara bis-

tan’ın do ğu ke si min de ki Ahsâ şeh ri ne göç 

et miş tir. Kü çük yaş ta ba ba sı nı kay be den 

Ah sâî on ya şın da iken hıf zı nı ta mam la dı. 

Am ca la rı Ab dur rah man ve Ah med baş ta 

ol mak üze re Ahsâ ulemâsın dan ders al dı. 

Am ca la rı ile Ebû Be kir Hü se yin b. Gan-

nâm el-Ahsâî’den fı kıh ve na hiv, Ab dul lah 

b. Ah med el-Ca‘ferî’den na hiv ve ferâiz 

oku du, ay rı ca Ahsâ’ya ge len âlim ler den 

fay da lan dı. Hac ca git ti ğin de Mes cid-i Ne-

bevî mü der ri si Sey yid Mu ham med b. Ah-

med el-Atûşî el-Mâlikî, Ab dul lah b. Sâlim 

el-Basrî el-Mekkî ve Sey yid Yâsîn el-Mekkî 

el-Mer ginî gi bi âlim le rin ders le ri ne ka tıl-

dı. Şeyh Hü se yin b. Ah med ed-Dev serî el-

Basrî’den ahlâk il mi ve ta sav vuf oku du. 

Da ha son ra öğ re tim fa ali ye ti ne baş la dı, 

kı sa sü re de aklî ve naklî ilim ler de adı nı 

du yur du. Öğ ren ci le ri ara sın da Ab dul lah 

Ebû Bekir el-Ahsâî’nin en-Neşrü’l-verdî  adlı eserinin ilk ve son sayfaları  (Berlin Devlet Ktp., nr. 2378)
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kamuoyunu bilgilendiren ülke dışındaki ilk 

Farsça gazete olma özelliğini taşır.

AÅter, ekonomik imkânsızlıklar yüzün-

den altmışıncı sayıdan sonra yayınını 

dur durmak zorunda kaldı. Yaklaşık on ay 

süren bu durum Osmanlı saray çevrele-

rinin araya girmesiyle çözülmeye çalışıldı. 

Bâ bı âli hükümeti, böyle önemli bir ga-

ze teyi Osmanlı matbuatının bir parçası 

olarak gördüğünden ona destek verdi. II. 

Abdülhamid’in teşvik ve yardımıyla AÅ-

ter 28 Muharrem 1294’te (12 Şubat 1877) 
ikinci yayın dönemine başladı. Sultan , çe-

şitli devlet dairelerinde dergiye elli beş 

abone yaptırdı. Malî sıkıntıyı atlatan ga-

zete daha etkili bir yayın çizgisi sürdürdü. 

Zamanla gazete merkezinin özellikle İran 

kökenli aydınların görüşüp konuştuğu bir 

yer olması AÅter’in etkisinin artmasında 

önemli rol oynadı. Gazete kısa bir süre 

sonra İran, Kafkasya, Hindistan, Irak ve 

Farsça konuşulan diğer bölgelere de ya-

yıldı.

Yayınının üçüncü yılında II. Abdülha-

mid’in meşrutiyeti ilân fermanı gazetede 

Farsça’ya çevrilerek yayımlandı. AÅter 

böylece, İslâm coğrafyasında türünün ilk 

örneklerinden sayılan bu anayasanın sa-

vunucusu olarak yeni siyasal sistemin İran 

kamuoyunda sözcülüğünü yapmış oldu. 

1876 Osmanlı Kå nûn-ı Esâsîsi’ni -1906 İran 

meşrutiyetinden otuz yıl önce- yayımlayan 

AÅter, İran’da ve diğer yerlerdeki Farsça 

oku yucuları için sadece Osmanlılar’daki 

si yasî gelişmeleri değil Avrupa basınından 

yaptığı iktibaslarla oradaki parlamenter 

sistemle ilgili birçok haberi sütunlarına 

taşıdı. İran’da meşrutiyet düşüncesinin 

ilk defa ortaya konmasında önemli rolü 

olan AÅter, İstanbul’daki siyasal ortamı 

İran kamuoyuna aktarmada başarılı ol du. 

İngiliz şarkiyatçısı Edward Browne, gaze-

tenin İran’da meclis ve toplantılarda ya-

pılan tartışmalarda gündemi belirlediğini, 

şöhretinin Farsça konuşan halkların bu-

lunduğu geniş bir bölgeye yayıldığını, bu 

gazeteyi düzenli olarak okuyanların “Ah-

terî-mezheb” diye nitelendirildiğini söyler 

(The Press and Poetry of Modern Persia, s. 
17-18). Cemâleddîn-i Efgånî, Mirza Mel-

kum Han, Şeyh Ahmed Rûhî, Mirza Hüse-

yin Habîrülmülk, Mirza Habîb İsfahânî, 

Tâ libof Tebrîzî, Fethullah Han (Ebû Nasr-ı 

Şeybânî), Muhammed Ali Han Kâşânî ve 

Mirza Yûsuf Han Müsteşârüddevle gibi 

İranlı birçok fikir ve devlet adamı gerek 

ya zıları gerekse mânevî destekleriyle ga-

zete etrafında yer aldılar.

AÅter’de sadece siyasal ve sosyal konu-

lar değil edebî ve sanat içerikli makale ve 

nr. 80) Te×ki re tü’s-Sü veydî ad lı eser le-

ri de tel his eden Ahsâî’nin ba zı fet va la-

rı na Ab dü lazîz b. Ah med el-Usfûr, Ahsâ 

ulemâsı nın fet va la rı na da ir ese rin de yer 

ver miş tir (Fe tâ vâ, II, 529-550, 628-630; 
Ah sâî’ ye ait eser le rin bir lis te si için bk. 
Ab düs settâr b. Ab dül vehhâb ed-Dih levî, 
III, 2025-2029). Ahsâî’nin, Şeyh Mu ham-

med b. Mübârek ve Ab dul lah b. Ah med’e 

red di ye ma hi ye tin de ba zı ka si de ler yaz-

dı ğı, dö ne min âlim le riy le man zum ola rak 

mek tup laş tı ğı da kay de di lir (ka si de le ri ne 
ör nek için bk. Ab dül fettâh Mu ham med el-
Hulv, s. 90-96).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Ebû Be kir el-Ahsâî, Zevâhi rü’l-šalâßid £alâ mü-

himmâti’l-šavâ£id (nşr. Yahyâ b. Mu ham med b. 
Ebû Be kir), Dı maşk 1423/2002, neş re de nin gi ri şi, 
s. 17-20; Ab dul lah b. Ebû Be kir b. Mu ham med, 
Bu³ye tü’s-sâßilîn £an ter ce me ti Åâti me ti’l-mü-
teßaÅÅirîn, Bom bay 1304; Ab düssettâr b. Ab-

dül vehhâb ed-Dih levî, Fey ²ü’l-me li ki’l-vehhâbi’l-
mü te£âlî bi-enbâßi evâßili’l-šar ni’¦-¦âli¦ £aşer 
ve’t-tevâlî (nşr. Ab dül me lik b. Ab dul lah b. Dehîş), 
Mek ke 1429/2008, III, 2023-2030; Ab dül fettâh 

Mu ham med el-Hulv, Şu£arâßü He cer, Ri yad 
1401/1981, s. 87-96; Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), 
II, 70; Ömer Rızâ Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel lifîn, 
Bey rut 1414/1993, I, 446; Mu ham med b. Ab dul-

lah Âlü Ab dülkådir, Tu¼fe tü’l-müs tefîd bi-târîÅi’l-
A¼sâß fî’l-šadîm ve’l-cedîd, Ri yad 1420/1999, 
II, 636-639; Ab dü lazîz b. Ah med el-Us fûr, Fetâvâ 
£ulemâßi’l-A¼sâß ve mesâßilü hüm, Bey rut 
1422/2001, II, 529-550, 628-630; Ah med b. Ali 

Âlü Mübârek, “£Ulemâßü’l-A¼sâß ve mekâne tü hü-
mü’l-£il miy ye ve’l-ede biy ye”, Me cel le tü’l-£Arab, 
V-VI/17, Ri yad 1407/1987, s. 371, 375-377.

ÿNa gi han Ya nar

– —
AHTER
( أ )

1876-1896 yýllarýnda
Ýstanbul’da yayýmlanan

ilk önemli Farsça gazete.˜ ™

İstanbul’daki İran büyükelçisi Muhsin 

Han Muînülmülk’ün teşviki ve desteğiyle 

ilk sayısı 16 Zilhicce 1292 (13 Ocak 1876) 

Perşembe günü çıktı. Gazetenin idare-

hanesi Büyük Vâlide Hanı’nda idi. Daha 

çok siyasal ve sosyal ağırlıklı bir yayın 

çizgisine sahip olan AÅter’de haber ve 

yazıların genel konusu İran ve İranlılar’ın 

faaliyetleriyle ilgilidir. Gazete ilk dönemde 

cuma ve pazar hariç her gün, daha sonra 

cumartesi ve çarşamba olmak üzere haf-

tada iki gün, son yıllara doğru ise haftada 

bir gün yayımlanabildi. Başlangıçta edi-

törlüğünü Muhammed Tâhir Tebrîzî’nin 

yaptığı gazete, siyasal kimliğine paralel 

olarak meşrutiyetle birlikte İslâm dün-

yasında tartışılmaya başlanan anayasal 

düzenin yararlarına dair neşirleriyle İran 

fî nu½û½i’½-½ıfât (nşr. Ömer b. Mu ham-
med eş-Şıhlî, Ka hi re 1431/2010; Ah med 
b. Han bel’in mü teşâbih âyet le re da ir gö-
rüş le ri ni içe ren kü çük ha cim li bir eser dir); 
en-Neş rü’l-verdî bi-aÅbâri Mevlânâ 

eş-ŞeyÅ ƒâlid en-Našşbendî el-Kürdî 

(Ber lin Dev let Ktp., nr. 2378; İbn Se ned 
el-Basrî’ye ait A½fe’l-mevârid min selsâli 
aÅbâri [a¼vâli]’l-İmâm ƒâlid ad lı ese rin 
tel hi si dir). Di ğer eser le ri de şun lar dır: 

Şer¼u’l-Er ba£îne’n-Ne vevî (İbn Re ceb 
el-Han belî’nin Ne vevî’ye ait el-Er ba£în’de-
ki ha dis le ri el li ye ta mam la ya rak yaz dı ğı 
Câmi£u’l-£ulûm ve’l-¼ikem fî şer¼i Åamsîne 
¼adî¦en min cevâmi£i’l-ki lem ad lı şer hin 
tel hi si dir); ƒulâ½atü’l-Le¹âßif fîmâ li-

mevâsi mi’l-£âm mi ne’l-ve¾âßif (yi ne İbn 
Re ceb el-Han belî’nin mu har rem den baş-
la ya rak her ayın önem li gün le rin de ya pıl-
ma sı farz ve ya müs te hap olan iba det ler le 
zi kir le ri ih ti va eden Le¹âßifü’l-ma£ârif fîmâ 
li-mevâsi mi’l-£âm mi ne’l-ve¾âßif ad lı ese-
ri nin tel hi si dir); Minhâcü’s-sâlik (mü-
el lif, ken di si nin İs lâm ahkâm ve ahlâkı na 
da ir bu man zum ese ri üze ri ne el-Mesâlik 
ilâ Minhâci’s-sâlik adıy la bir şerh yaz-
mış tır); İrşâdü’l-šårî li-Øa¼î¼i’l-BuÅârî 

(Kas tallânî’ye ait ese rin “Kitâbü’l-Edeb” 
baş lı ğın dan “el-¥a×r £ani’l-³aŠab” ad lı 
ba bı na ka dar ya zı lan tel hi si dir); NuÅbe-

tü’l-i£tišåd (Ahsâî bu ese ri ni Men he cü’r-
reşâd [Müncî’r-reşâd] adıy la şer het miş-
tir); Bu³ye tü’l-vâ£i¾ fi’l-¼ikâyât ve’l-

mevâ£i¾ (yet miş beş bö lüm den olu şan 
ve her bö lüm de bir hut be, ha dis, iki öğüt 
ve iki hikâye nin ya nı sı ra ko nu ya uy gun 
şi ir le re yer ve ri len, bö lüm le ri dua ile bi-
ten bir ça lış ma dır); Tu¼fe tü’l-aÅyâr 

bi-muÅta½ari’l-E×kâr (Ne vevî’ye ait ese-
rin tel hi si dir); Rav²atü’n-nevâ¾ır ve’l-

elbâb bi-×ik ri a£yâni’½-½a¼âbe ti’l-encâb 

(İbn Ab dül ber en-Ne merî’nin el-İstî£âb fî 
ma£ri fe ti’l-a½¼âb ad lı ese ri nin tel hi si dir); 
İt¼âfü’n-nevâ¾ır bi-muÅta½ari’z-Ze vâ-

cir (İbn Ha cer el-Hey temî’nin ez-Zevâcir 
£an ištirâfi’l-kebâßir ad lı ese ri nin tel hi-
si dir); Men he lü’½-½afâ fî-şemâßili’l-

Mu½¹afâ (Hz. Pey gam ber’den nak le di len 
iba det, ibâhât ve muâmelâta da ir ri va-
yet le ri ih ti va eder); ƒulâ½atü’l-İk tifâß fî 

sîre ti’l-Mu½¹afâ ve’¦-¦elâ¦eti’l-Åulefâß 

(Ke lâî’ nin el-İk tifâß fî me³åzî Resûlillâh 
ve’¦-¦elâse ti’l-Åulefâß ad lı ese ri nin tel hi si-
dir); Müz£icü’l-elbâb ilâ sebîli’l-incâb; 

Cevâhi rü’l-mesâßil (Ahsâî bu ese ri nin 
üze ri ne bir şerh yaz ma ya baş la mış sa da 
ta mam la ya ma mış tır); Vesîle tü’¹-¹aleb 

(Ha nefî fık hı na da ir kü çük ha cim li bir 
eser dir). Ay rı ca tıp ala nın da er-Ra¼me 

fi’¹-¹ıb ve’l-¼ik me ile (Me lik Suûd Ktp., 


	DIA EK 1.CILT 1-716 sh 55
	DIA EK 1.CILT 1-716 sh 56



