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kurtuldu. Osmanlı geilmiye sınıfında en ağır ceza
sürgün iken IV. Murad'ın ilk defa bu kuralı çiğneyerek önce bir kadıyı, sonra da
bir şeyhülislamı idam ettirmesi çeşitli
huzursuzluklara sebep oldu. idam kara rında, şeyhülislamın askerin ayaklanması sırasındaki tutumunun ve özellikle
IV. Murad'ın kardeşlerini öldürmeyeceğine dair verdiği söze asker adına kefil
olmasının da etkili olduğu söylenmiştir.
mış olduğundan

AHizADE YÜSUF EFENDi

leneğinde

Bilgili ve gayretli bir kimse olan Ahizade Hüseyin Efendinin devrin siyasi olaylarının devam lı içerisinde bulunması,
yıpranmasına sebep olmuştur. Tarihçi
Solakzade, padişahın temayülüne uygun
fetvalar verdiğini belirtmekte, sigara
konusundaki fetvasını buna misal göstermekte ve Hüseyin Efendi'yi tenkit etmektedir. Ahizade, Fatih'te Çukur Medrese adıyla bilinen bir medrese inşa ettirmiş, ayrıca Balat'ta bir kiliseyi camiye çevirerek buraya çeşitli gelirler tahsis etmiştir. Aynı zamanda şair olan Hüseyin Efendi şiirde Hüdai mahlasını kul lanmıştır. Katip Çelebi bazı eseriere haşiyeler yazdığım söylemekte fakat isim
belirtmemektedir (bk. Fezleke, ll, 162J.
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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. Daha sonra Bursa Sultaniye Medresesi'ne
ve oradan da Semaniye (sahn-ı seman)
medreselerinden birine tayin edildi. Bugün Fatih Camii yakınlarındaki Darüş
şafaka caddesinde bulunan Ahizade Camii'ni yaptırıp kitaplarını da oraya vakfeden Ahizade Yusuf Efendi, Sahn Medresesi'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 Zahiretü'l- 'u~ba ii şerlp. Şadri'ş-şe~i'~ti'l
'uzma'dır. Tacüşşeria Mahmud b. Ahmed'in Vikayetü 'r-rivaye ii mesa, ili'lHidaye adlı eserine torunu Sadrüşşe
ria es-Sani Ubeydullah b. Mes'Qd'un yaptığı 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 Efendi Kütüphanesi'nde müellif hattıyla bir
yazması da bulunan (bk. A. RıZa Karabulut, sütun 705) bu eser, Haşiye-i Çelebi

Ahizade Hüseyin Efendi'nin bir fetvas i

Ahizade Yüsuf Efendi'ye ait ?aofretü'l'ui>M'nln müellif

(ilmiyye Sa/ntimesi, s. 449)

nüs h as ınd an

son sayfa ,{Kayseri R~şid Efendi Ktp., nr. 430)

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'tta' riiat adlı eseri de Osman Azmi b. Ahmed'in bazı ilaveleriyle basılmıştır {istanbul ı 285, ı 308). Ayrıca Terceme-i Feraiz-i Siraciyye, Mul].taşaru (Münte·
l]abü) Fetava, i Kaciil].dn (Süleymaniye
Ktp. , Şehid Ali Pa şa, nr. ı 080; Yozgat, nr
3 ı 7). Ta 'likat 'ala Teisiri'l-Bey:iavi (Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa, nr. ı84)
adlı henüz basılmamış eserleriyle küfre
götüren lafızları açıklayan akaidle ilgili Hediyyetü'l-mühtedin (Hidayetü'/mehdiyyfn) adlı matbu (istanbul 1403 /
ı 983) bir risalesi vardır.
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Kur'an-ı

Kerim'in

kırk altıncı

suresi.

Ahkaf. lugatta "uzun, meyilli ve yüksekçe kum yığını" manasma gelen hıkfın
çoğulu olup. "eğri büğrü kum tepeleri" demektir. Kur'a n-ı Kerim'de Ad kavmi'nin. Hz. HOd tarafından imana davet
edildikleri sırada yaşadıkları yerin adı
olarak geçer. Kaynaklarda bu yerle ilgili farklı bilgiler verilmektedir. Suranın
Yemen'in Sihr mıntıkasında denize bakan yüksek kumluk bölge, Arabistan'ın
güneyinde Uman ile Mehre arasında bir
vadi veya Uman ile Hadramut arasında
kalan geniş kum çölü olduğu ileri sürülmüştür. Araplar, umumiyetle yarı
madanın güneyindeki kendilerince fazla bilinmeyen kum çölüne bu adı verirlerdi.
Ahkaf süresi. adını yirmi birinci ayette geçen ahkaf kelimesinden almıştır :
"ha-mim" ile başlayan ve Mushafta ardarda diziimiş bulunan yedi sürenin so-
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nuncusudur. Mekke devrinde Casiye süresinden sonra nazil olmuştur. On, on
beş ve otuz beşinci ayetlerinin Medeni'
olduğu da rivayet edilmiştir. Otuz beş
ayettir: süre ewelindeki "ha-mi'm"i tek
başına bir ayet saymayanlara göre ise
otuz dört ayettir. Fasılaları nün ( .:ı ) ve
mi'm ( ~ ) harfleridir.
Konusu bakımından kendisinden önceki Casiye süresinin devamı mahiyetinde olan Ahkaf süresindeki ayetleri muhteva yönünden beş grupta mütalaa etmek mümkündür. 1-6. ayetlerde, Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğuna işaret edildikten sonra Allah'ın göğü, yeri ve diğer
varlıkları belli bir süre içinde ve bir gayeye bağlı olarak yarattığı, bu gerçek
apaçık ortadayken Allah'tan başka tanrılar edinmenin manasızlığı, haklarında
akla veya nakle dayalı hiçbir delil bulunmayan, sürekli yakarılsa da kıyame
te kadar hiçbir karşılık veremeyecek
olan putlara tapmanın saçmalığı çarpı 
cı bir şekilde ortaya konur: bunun ne
kötü bir sapıklık olduğuna dikkat çekilir. 7-14. ayetlerde, vahyin gerçekliği
ve buna bağlı olarak Hz. Muhammed'in
hak peygamber olduğu, Kur'an'ın şüp
he götürmez üstünlüğü, iman davası 
nın haklılığı, müşriklerin bile bile gerçeği kabule yanaşmadıkları anlatılır. 1520. ayetlerde, imanın iyilik ve ahlakla,
inkarın da kötülük ve ahlaksızlıkla olan
ilişkisi konu edilir. Gerçek müminin aile
ve sosyal çevresiyle olan iyi münasebetleri üzerinde durulur. Allah'a ve ahiret
gününe inanan insanın Allah'ın emrine
uyarak O'nun rızasını iyi davranışlarda
araması ve iyiliğin her şeyden önce en
yakınlara. özellikle ana ve babaya yapıl
ması gerektiğine işaret edilir. Kendisini
büyütmek ve yetiştirmek için birçok sı
kıntılara katianan ana babasına karşı
saygılı davranmayan, onların öğütlerini
dinlemeyenlerin ahirette azap görecekleri ihtar edilir. 21-29. ayetlerde, Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber' e ve müminlere karşı takındıkları olumsuz tavırdan vazgeçip öğüt almaları için kendilerine Ad kavminin uğradığı akıbet hatırlatılır. Hz. Hüd'un Ad kavmini, putları bırakıp yalnız Allah'a kulluk etmeleri,
aksi halde büyük bir felakete uğraya
caklarını haber vererek uyardığı, buna
rağmen onların küfür ve inkarda ısrar
ettikleri, Allah'ın da onları. inkar ve taş
kınlıklarının cezası olarak, her şeyi yıkıp
yok eden korkunç bir kum fırtınası ile
helak ettiği anlatılır ve aynı akıbete uğ-
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"Karar, yargı; ilim, anlayış" gibi
manalara gelen hüküm kelimesinin
L

Ad kavminin yaşadığı Ahkaf bölgesi

rayan

diğer toplumların

halinden ibret
Son ayetlerde ise
cinlerin de insanlar gibi Hz. Peygamber'in tebliğine uymakla mükellef oldukları ve bu konuda uyarıldıkları belirtilerek Allah'ın davetine uymayanların
apaçık bir sapıklık içinde bulunduklarına ve ahirette cezalandırılacaklarına
işaret edilir.
Ahkaf · süresinde, Hz. Peygamber'e
kavminden gördüğü eza ve cefaya, diğer büyük peygamberler (ülü'l-azm*)
gibi katlanması tavsiye edilir. Süre, küfrün sonunun yakın olduğunu, inananların mutlaka başanya ulaşacaklarını haber veren ayetlerle sona erer: Bundan
sonraki Muhammed süresinde cihad ve
savaşa izin veren ayetlerin bulunması,
Mekkeli müşriklerin uğrayacağı hezimetin eski ümmetierin helakinde görüldüğü gibi tabii afetler sebebiyle değil, ileride güçlenecek olan müslümanların eliyle gerçekleşeceğine işaret sayı
lır. Bu nokta aynı zamanda bu iki süre
arasındaki münasebeti de gösterir.
alınması

öğütlenir.
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çoğul şekli.

Kur'an-ı Kerim'de yalnız tekil şekliyle
geçer ve Allah'a, peygamberlere ve diğer insanlara nisbet edilerek kullanılır.
Hadislerde ise hem tekil hem de çoğul
olarak kullanılmıştır. Hüküm, özel manada devlet ve hükümetin otoritesini
ifade ettiği gibi, bir hakimin belli bir
konuda verdiği karar, iki nesne veya fikir arasında kurulan bağlantı, bir konuya uygulanan mantıki' kazıyye ve daha çok çoğul şekliyle fıkıh, nahiv ve diğer ilimlerde kaide manalarında kullanılmış olan oldukça geniş kapsamlı bir
kavramdır.
Fıkıh usulü alimlerine göre hüküm,
mükelleflerin fiilieriyle ilgili ilahi' hitabı,
fıkıh alimlerine göre de bu hitabın eserini. ifade eder. Bu manada ahkam, teş
ri' veya teorik hukukun mukabili olarak
pozitif hukuku ifade eden füru* ile eş
anlamlıdır. islam dininin getirdiği kuralların bütününe ahkam-ı şer'iyye denilir.
Şer'i' hükümler de özelliklerine göre ahkarn-ı i'tikadiyye, ahkam-ı ameliyye ve
ahkam-ı ahlakiyye gibi kısırnlara ayrı
lır. itikadi' hükümlere, davranışlarla ilgili diğer hükümlere nisbetle temel teş
kil etmeleri sebebiyle ahkam-ı asliyye,
arneli hükümlere ise itikadi' hükümlere nisbetle ikinci planda geldikleri için
ahkamcı fer'iyye de denilmiştir. Arneli
hükümler ayrıca kişinin yükümlülükierini belirleyen hükümler manasında ahkarn-ı tekllfiyye (ah karn-ı hamse: vücOb.
hurmet, nedb, ibaha, kerahet) ve bir şe-·
yin diğer bir şeye sebep, şart veya mani olarak konulması manasma ahkam-ı
vaz'iyye olarak iki kısma ayrılır. Dini' kaynaklara dayanan ahk~mj_şer'iyyeye mukabil, kelam ilmi çerçevesinde ele alı
nan ve bir şeyin, bir mefhumun varlık
mefhumuyla müsbet veya menfi münasebeti hakkında aklın varabiieceği yargılara da ahkam-ı akliyye denir (ayrıca

bk. HÜKÜM).

Ahkam, daha geniş manada, belli bir
konu hakkında konulmuş bulunan kuralların bütününü ifade etmek için kullanılır. Bu tarzdaki kullanılışından dolayı, belli bir konuya dair hükümleri toplayan eseriere ve hatta belli bir konuyla
ilgilenen ilim daliarına da ad olmuştur :

