
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) 
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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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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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