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AHSÂÎ, Ebû Bekir

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).
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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., 
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Müslim Abbâsî, “Teß¦îr-i Rûznâme-i AÅ ter ber Pe-
dî de-i Æånûnhâhî der İnšılâb-ı Meş rû¹iyyet”, a.e., 
sy. 85 (1386 hş.), s. 102-122; Abbas Nasr, “Âzâ dî, 
Æånûn ve Meclis der Ni gâh-ı Rûznâ me-i AÅter”, 
a.e., sy. 86 (1386 hş.), s. 101-157; Mihrdâd 

İbrâhimî, “Ta¼lîl-i Mu¼tevâ-yi Dû Şümâre-i Â³å-
zîn-i Rûznâme-i AÅter”, a.e., sy. 86 (1386 hş.), s. 
252-274; Pirâye-i Yağmâyî, “AÅter”, DMBİ, VII, 
165-167.

ÿRıza Kurtuluş

– —ÂÝÞE ABDURRAHMAN
אئ  ا )  )

Âiþe bint Muhammed Alî Abdirrahmân
(1913-1998)

Mýsýrlý âlim, edip, müfessir
ve eðitimci.˜ ™

Or ta hal li bir ai le nin ço cu ğu ola rak Dim-

yat’ta doğ du. “Bin tü’ş-Şâtî” (sa hil kı zı) ola-

rak ta nı nır. Ez her âlim le rin den olan baba-

sı ona kü çük yaş ta Kur’an’ı ez ber let ti; kla-

sik Arap ede bi ya tı na yö nel me si ni sağ la dı. 

Dev let okul la rın da eği tim gör me si ne kar şı 

çık tıy sa da an ne si ve bü yük ba ba sı Şeyh 

Mu ham med De me hucî’nin ıs ra rıy la eği ti-

mi ne baş la dı. Üni ver si te ye gir me den ön ce 

en-NehŠa ad lı der gi de şi ir ve ya zı la rı ya-

yım lan dı. 1933’te ay nı der gi nin baş yazar-

lı ğı nın ya nı sı ra yö ne ti mi ni de üst len di. 

Ka hi re Üni ver si te si’nden me zun ol du ğu 

1939 yı lın da el-Ehrâm’da edebî eleş ti ri 

ya zı la rı çık ma ya baş la dı. Ön ce le ri bil has sa 

Mı sır’ın kır sal ke sim le ri nin sos yo eko no mik 

du ru mu hak kın da ya zı lar ka le me alır ken 

da ha son ra özel lik le dinî ve edebî ya zı la-

rıy la ta nın dı. Bun la rı, hem dö ne min de ki 

ka dın ya zar la ra kar şı olan olum suz tu tum 

se be biy le hem de ba ba sın dan giz le mek 

ama cıy la Bin tü’ş-Şâtî adıy la ya yım la dı. 

Me zun ol du ğu üni ver si te ye asis tan ol du. 

1945’te ay nı üni ver si te nin pro fe sörle-

rin den Emîn el-Hûlî ile ev len di. Hûlî onu 

Kur’ân-ı Kerîm’in edebî tah li li ne yön len-

dir di. Bu dö ne me ka dar ge çen ha ya tı nı bir 

ro man üslûbuy la an lat tı ğı oto bi yog ra fi si 

£Ale’l-cisr’de Hûlî ile kar şı laş ma sı nın ha-

ya tı nın yö nü nü be lir le di ği ni söy ler.

1950’de Ebü’l-Alâ el-Ma arrî’nin şi iri üze-

ri ne ha zır la dı ğı ça lış ma sıy la dok tor un va nı-

nı al dı. 1951’de Ay ni şems Üniversitesi’nde 

Arap di li ve ede bi ya tı pro fe sö rü ol du. Bu 

dö nem de ulus lar ara sı kon fe rans la ra ka tıl-

dı; Mı sır’da ve di ğer ba zı Arap üni ver si te-

le rin de ders ler ver di. 1973’te me tin neş ri 

ala nın da Arap Di li Ce mi ye ti’nin ödü lü ne 

lâyık gö rül dü. Ken di ça lış ma la rı ya nın da 

özel lik le yap tır dı ğı tez ler le Arap di li ne 

do layı Osmanlı hükümetinin tepkisine de 

yol açtı. İran’da İngiliz şirketine verilen 

tü tün tekeli konusu Osmanlı Devleti’ni 

de ilgilendirdiğinden gazetede bu konuy-

la ilgili çıkan eleştiri, yorum ve haberler 

sebebiyle AÅ ter’in yirmi yıl süren yayını 

Bâ bı âli tarafından 4 Ağustos 1896’da sü-

resiz olarak durduruldu; böylece gazete 

kapatılmış oldu.

BİBLİYOGRAFYA :

BA, Yıldız-Perâkende, Dosya 15, Gömlek 46; 
Browne, LHP, IV, 468; a.mlf., The Press and Po-
etry of Modern Persia, Cambridge 1914, s. 17-18; 
Hân Mâlik Sâsânî, Yâdbûdhâ-yı Sifâret-i İstânbûl, 
Tahran 1345 hş., s. 205-207; A. Pistor-Hatam, 

“The Persian Newspaper Akhtar as a Transmit-
ter of Ottoman Political Ideas”, Les iraniens d’Is-
tanbul (ed. Th. Zarcone – F. Zarinebaf-Shahr), 
Paris 1993, s. 141-142; Rahîm Reîsniyâ, Îrân ve 
£O¦mânî der Âsitân-i Æarn-ı Bistom, Tahran 1382 
hş., I, 277-292; Rıza Kurtuluş, 1906-1911 İran 
Meşrutiyet Hareketinde Osmanlı Etkisi (doktora 
tezi, 2010), MÜ Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, 
s. 179-185; Muhammed Gûdrezî, “AÅter NuÅistîn 
Rûznâme-i ƒâric ez Îrân”, Keyhân-ı Endîşe, sy. 
40, Tahran 1370 hş., s. 124-134; Nâsirüddin Per-

vîn, “AÅter-i İslâmbûl”, Îrânşinâsî, VII/2, Tahran 
1374 hş., s. 323-346; Abdülmehdî Recâyî, “Našd-i 
Rûznâme-i AÅter”, Resâne, sy. 43, Tahran 1379 
hş., s. 98-109; a.mlf., “Râhhâ der Îrân ez Nigâh-ı 
Rûz nâme-i AÅter”, Ferheng-i İ½fahân, sy. 22, İs-
fahan 1380 hş., s. 98-105; Fâtıma Türkçî, “AÅ ter: 

şiirler de yayımlanıyordu. Gazete ayrıca, 

kendi etrafında toplanan aydın kesimin 

girişimleriyle Osmanlı ve İranlı aydınlar 

arasında bir iletişim ve etkileşime zemin 

hazırladı. AÅter’de çıkan bazı yazılar za-

man zaman İran yönetiminin tepkisine yol 

açtı. Meselâ İranlı aydın Mirza Âkå Hân-ı 

Kirmânî’nin makalelerinden rahatsız olan 

Nâsırüddin Şah gazetenin İran’a girmesini 

yasakladı. AÅter yazarlarından Mirza Ne-

cefali Han Dâniş Tebrîzî’nin Osmanlı-Rus 

ilişkilerine dair kaleme aldığı Rus karşıtı 

yazısı da tepki çekti. O sırada Tahran’da 

İran’ı ikna edip Osmanlılar’la savaşa sok-

mak için müzakereler yapan Ruslar bu 

yazıdan dolayı müzakerelere son verdi-

ler. İstanbul’daki İran elçisi de AÅter yö-

netimine karşı büyük tepki gösterdi; bu 

baskılar karşısında gazete yönetimi Mir-

za Necefali’nin işine son vermek zorunda 

kaldı. Yine İran’da muhalefetin gücünü 

arttırdığı bir dönemde yönetimi eleştiren 

yazıların artması şahın tepkisini de çek-

ti. İran’daki tütün boykotu (1890-1891) 
mese le si hakkındaki bir makale sebebiyle 

de gazetenin İran’a girişi yasaklandı. Ar-

dın dan İran’da muhalefetin yurt dışındaki 

se si haline gelen AÅter bazı yazılardan 

AÅter
gazetesinin

19. yılı

3. sayısının

ilk sayfası


	DIA EK 1.CILT 1-716 sh 56
	DIA EK 1.CILT 1-716 sh 57



