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AHizADE ABDÜLHALiM EFENDi 

1 

(ö. 1013/ 1604) 

L 
Osmanlı alimi, şair ve hattat. 

_j 

Kazasker Ahizade Mehmed Efendi'
nin oğlu ve Şeyhülislam Ahizade Hüse
yin Efendi'nin büyük kardeşidir. İstan
bul'da doğdu . Devrinin ünlü alimlerin
den ve bu arada Şeyhülislam Ebüssuüd 
Efendi'den ilim tahsil etti. Pir Mehmed 
Dede'den sülüs ve nesih yazıyı öğren

di. Yeni İbrahim Paşa, Kasım Paşa, Yeni 
Ali Paşa, Şah Sultan. Haseki, Sahn-ı Se
man, Şehzade ve Üsküdar Valide Sultan 
medreselerinde müderrislik yaptı. Bur
sa, Edirne ve istanbul kadıilkiarında bu
lundu. 1596 ve 1599 yıllarında iki defa 
Anadolu kazaskeri, 1601 'de de Rumeli 
kazaskeri oldu. İki yıl sonra bu görevin
den ayrılan Ahizade 12 Haziran 1604 ta-
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rihinde İstanbul'da şirpençeden vefat 
etti ve evinin karşısındaki Çukur Med
rese'ye bitişik türbeye defnedildi. 

Halimi mahlasıyla şiirler yazan Ahiza
de'nin tertip ettiği vakfiyeler, şer'i hüc
cet ve temessük* ler kendisinden sonra 
örnek alındı. Çiçek ve özellikle lale yetiş
tirmeye meraklıydı : bu arada bazı yeni 
lale türleri de elde ettiği bilinmektedir. 

Bazı risaleleri yanında başlıca eserleri 
şunlardır : 1. Ta 'lil~a 'a1e '1-Hidaye ve 
ba 'iı şün1J:ıihô. Eserin bazı yazma nüs
haları Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir 
(Esad Efendi. nr. 922; Hac ı Beşir Ağa, nr. 
ı99/ 448) z. Terceme-i Şevahidü'n-nü
büvve. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
(Esad Efendi. nr. 286; Çelebi Abd ullah, 
nr. 253) yazmaları bulunan bu eserin 
Nevahidü '1-fütüvve ii tercemeti Şe

vahidi'n-nübüvve adıyla müellif hattı 
bir nüshası da aynı kütüphanededir (Fa
tih, nr. 4275 , 523 varakL Bazı nüshalarda 
eserin adı Şevahidü'n-nübüvve Tercü
mesi şeklinde geçmektedir (Süleymaniye 
Ktp., Hekimoğlu, nr. 722; Laleli, nr. 2023; 
Hamidiye, nr. 633; H ac ı Mahmud Efendi. 
nr. 4376) . 3. Mul]tasarü'd-Dürer ve'1-
Gurer (Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 
454 / ı , 232 varakL Ayrıca e1-Eşbah ve 'n
neza, ir, Cami 'u '1-fusii1eyn, ed-Dürer 
ve'1-Gurer ve Şerh u '1-MiftôJ:ı adlı eser
Iere haşiyeler yazmıştır. 
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AHizADE HÜSEYiN EFENDi 
(ö 1043 / 1634) 

idam edilen 
ilk Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

980'de ( 1572) doğdu . ll. Selim devri 
. kazaskerlerinden Ahizade Mehmed Efen

di'nin oğludur. İlk tahsilinden sonra Ho
ca Sacteddin Efendi'ye intisap ederek 
1589'da mülazım oldu. Çeşitli yerlerde 
ve daha sonra da istanbul'daki Sahn-ı 
Sernan ( ı 599), Şehzade ( 160 ı), Süley
maniye ( ı 60 ı). Süleymaniye Darülhadis 
tı603l ve Hakaniyye-i Vefa (1603) gibi 
medreselerde müderrislik yaptı. Ardın
dan kadılık mesleğine geçerek 1604-
1632 yılları arasında Bursa kadılığı. üç 
kere istanbul kadılığı . iki kere Anadolu, 
üç kere de Rumel i kazaskerliği görevle
rinde bulundu. Bu görevlerden ayrıldığı 
dönemlerde ise Rodoscuk, Prevadi, Ga
lata ve Gelibolu gibi kadılıklar arpalık* 
olarak kendisine verildi. 1632 yılı baş

larında sipahilerin ayaklanması ve Ha
fız Ahmed Paşa'nın idamı ile sonuçla
nan olaylar sırasında Şeyhülislam Yahya 
Efendi aziedilerek meşihat Ahizade Hü
seyin Efendi'ye verildi (ı O Şubat ı632) 

İki yıla yakın bir müddet bu makam
da kalan Ahizade'nin şeyhülislamlığı sı

rasında IV. Murad Bursa'ya giderken 
halkın şikayeti üzerine herhangi bir so
ruşturma yapmadan İznik kadısını idam 
ettirmişti. Bu hareketi ilmiye mesleğine 
ve hukuKa ağır bir darbe olarak gören 
Hüseyin Efendi, Valide Kösem Sultan'a 
bir tezkire göndererek ulemaya riayet 
edilmesini. kendisinin bu yolda oğluna 
nasihatta bulunmasını istemişti. Diğer 

taraftan Hüseyin Efendi'yi çekerneyen 
bazı garazkarlar ise onun padişahı hal' 
için gizli toplantılar yaptığı yolunda ha
ber yaymışlardı. Bunun üzerine Valide 
Sultan da Bursa'da bulunan IV. Murad'a 
şeyhülislamın tezkiresi ile birlikte bir 
mektup göndererek istanbul'da duru
mun karışık olduğunu ve acele gelmesi
ni bildirdi. Haberi alan hükümdar he
men İstanbul'a gelerek şeyhülislamın 
ve oğlu istanbul kadısı Seyyid Mehmed 
Efendi'nin Kıbrıs'a sürülmesini emretti. 
Ahizade ve oğlu ayrı ayrı gemilere bin
dirilerek yola çıkarıldı. Fakat hiddetini 
yenerneyen padişah ölüm fermanı vere
rek bostancıbaşıyı arkalarından gönder
di. Gemiden alınan Hüseyin Efendi Bü
yükçekmece civarında idam edilerek ce
sedinin bulunmaması için kumsala gö
müldü. Oğlu ise bindiği gemi denize açıl-



mış olduğundan kurtuldu. Osmanlı ge
leneğinde ilmiye sınıfında en ağır ceza 
sürgün iken IV. Murad'ın ilk defa bu ku
ralı çiğneyerek önce bir kadıyı, sonra da 
bir şeyhülislamı idam ettirmesi çeşitli 

huzursuzluklara sebep oldu. idam kara
rında, şeyhülislamın askerin ayaklan
ması sırasındaki tutumunun ve özellikle 
IV. Murad'ın kardeşlerini öldürmeyece
ğine dair verdiği söze asker adına kefil 
olmasının da etkili olduğu söylenmiştir. 

Bilgili ve gayretli bir kimse olan Ahiza
de Hüseyin Efendinin devrin siyasi olay
larının devamlı içerisinde bulunması, 

yıpranmasına sebep olmuştur. Tarihçi 
Solakzade, padişahın temayülüne uygun 
fetvalar verdiğini belirtmekte, sigara 
konusundaki fetvasını buna misal gös
termekte ve Hüseyin Efendi'yi tenkit et
mektedir. Ahizade, Fatih'te Çukur Med
rese adıyla bilinen bir medrese inşa et
tirmiş, ayrıca Balat'ta bir kiliseyi cami
ye çevirerek buraya çeşitli gelirler tah
sis etmiştir. Aynı zamanda şair olan Hü
seyin Efendi şiirde Hüdai mahlasını kul
lanmıştır. Katip Çelebi bazı eseriere ha
şiyeler yazdığım söylemekte fakat isim 
belirtmemektedir (bk. Fezleke, ll, 162J. 
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Ahizade Hüseyin Efendi'nin bir fetvas i 
(ilmiyye Sa/ntimesi, s. 449) 

L 

AHizADE YÜSUF EFENDi 
(ö 905/1500) 

To katlı Hanefi fakihi. 

Ahi Çelebi diye de tanınır. Sultan ll. 
Bayezid devri alimlerinden olup babası
nın adı Cüneyd'dir. Önce Ahmed Kıri
mi'den, daha sonra Sultan Bayezid'in 
hocası Molla Selahaddin'den ve Molla 
Hüsrev'den ders aldı. Sırasıyla Bursa 
Molla Hüsrev, Edirne Haceriyye (Taşlık), 
istanbul Kalenderiyye ve Vezir Mahmud 
Paşa medreselerine müderris oldu. Da
ha sonra Bursa Sultaniye Medresesi'ne 
ve oradan da Semaniye (sahn-ı seman) 
medreselerinden birine tayin edildi. Bu
gün Fatih Camii yakınlarındaki Darüş
şafaka caddesinde bulunan Ahizade Ca
mii'ni yaptırıp kitaplarını da oraya vak
feden Ahizade Yusuf Efendi, Sahn Med
resesi'nde müderris iken vefat etti ve 
bu caminin haziresine defnedildi. Vefat 
tarihi bazı kaynaklarda 902 ( 1497) ve 
904 ( 1499) olarak da geçer. 

Ahizade'nin en önemli eseri Zahire
tü'l- 'u~ba ii şerlp. Şadri'ş-şe~i'~ti'l
'uzma'dır. Tacüşşeria Mahmud b. Ah
med'in Vikayetü 'r-rivaye ii mesa, ili'l
Hidaye adlı eserine torunu Sadrüşşe
ria es-Sani Ubeydullah b. Mes'Qd'un yap
tığı şerhin (ki müellifin lakabı olan Sad· 
rüşşerfa adıyla tanınmıştır) haşiyesi olan 
eser. 891-901 (1486-1496) yılları arasın
da telif edilmiştir. Birçok kütüphanedeki 
yazmaları yanında Kayseri Raşid Efen
di Kütüphanesi'nde müellif hattıyla bir 
yazması da bulunan (bk. A. RıZa Karabu
lut, sütun 705) bu eser, Haşiye-i Çelebi 

Ahizade Yüsuf Efendi'ye ait ?aofretü'l'ui>M'nln müellif 
nüs hasından son sayfa ,{Kayseri R~şid Efendi Ktp., nr. 430) 

AHKAF SÜRESi 

diye de tanınmış olup birkaç defa basıl

mıştır (Kalküta 1245 , Leknev ı87 3, ı882 . 

1304; La hor ı 897; KanpOr 1878) Ahiza
de'nin nahiv, mantık ve belagatla ilgili 
tarifleri şemalarla gösteren Zübdetü't
ta' riiat adlı eseri de Osman Azmi b. Ah
med'in bazı ilaveleriyle basılmıştır {is
tanbul ı 285, ı 308). Ayrıca Terceme-i Fe
raiz-i Siraciyye, Mul].taşaru (Münte· 
l]abü) Fetava, i Kaciil].dn (Süleymaniye 
K tp. , Şehid Ali Paşa, nr. ı 080; Yozgat, nr 
3 ı 7). Ta 'likat 'ala Teisiri'l-Bey:iavi (Sü
leymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa, nr. ı84) 

adlı henüz basılmamış eserleriyle küfre 
götüren lafızları açıklayan akaidle ilgi
li Hediyyetü'l-mühtedin (Hidayetü'/
mehdiyyfn) adlı matbu (istanbul 1403 / 

ı 983) bir risalesi vardır. 
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Iii HALİTÜNAL 

AHKAF SÜRESİ 
( ._9la.> ')'] • .)_,..... ) 

Kur'an-ı Kerim'in kırk altıncı suresi. 

Ahkaf. lugatta "uzun, meyilli ve yük
sekçe kum yığını" manasma gelen hıkfın 
çoğulu olup. "eğri büğrü kum tepele
ri" demektir. Kur'an-ı Kerim'de Ad kav
mi'nin. Hz. HOd tarafından imana davet 
edildikleri sırada yaşadıkları yerin adı 

olarak geçer. Kaynaklarda bu yerle ilgi
li farklı bilgiler verilmektedir. Suranın 
Yemen'in Sihr mıntıkasında denize ba
kan yüksek kumluk bölge, Arabistan'ın 
güneyinde Uman ile Mehre arasında bir 
vadi veya Uman ile Hadramut arasında 
kalan geniş kum çölü olduğu ileri sü
rülmüştür. Araplar, umumiyetle yarı

madanın güneyindeki kendilerince faz
la bilinmeyen kum çölüne bu adı verir
lerdi. 

Ahkaf süresi. adını yirmi birinci ayet
te geçen ahkaf kelimesinden almıştır : 

"ha-mim" ile başlayan ve Mushafta ar
darda diziimiş bulunan yedi sürenin so-
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