
tikten sonra. bunların özellikle hikmet. 
şecaat. iffet ve adaletten ibaret dört te
mel fazilette en üst seviyeye çıkmak için 
büyük gayret sarfettiklerini an l atır. Mü
ellif. bu bölümün sonuna doğru ahlak 
alanında iki türlü düşünce ve yaşama 
tarzından bahseder. "Mezheb-i mensüh " 
diye adlandırdığı ilk telakki. geçmişteki 
seçkin şahsiyetterin yüksek ahlak ve fa
zilet yoludur. İkincisi ise devrin ileri ge
lenlerince mezheb-i mensühun yerine 
konan "mezheb-i muhtar"dır. Bu yol fe
sat. zulüm. şahsi menfaat ve ikiyüzlülü
ğün hakim olduğu bir yaşama tarzıdır. 

Al].ld~u'l-eşrdf hikmet. şecaat. iffet. 
adalet. sehavet. hilim ve vefa. haya. 
doğruluk. merhamet ve şefkat konula
rının işlendiği yedi bölümden (bab) mey
dana gelir. Her bölümde. önce "neshe
dilmiş mezhep" ele alınarak mensupla
rının o bölüme konu olan faziletlerinin 
tarifi yapılır; eski düşünürlerin ve İslam 
büyüklerinin bu husustaki görüşleri sı

ra lanır. Daha sonra "tercih edilmiş mez
heb"e geçilir ve bu telakkinin. zamanın 
büyükleri ve ileri gelenlerinin ahlakına 
hakim olan insanlık dışı davranışlar ve 
kötü düşüncelerden ibaret olduğu göz
ler önüne serilir. Kısaca müellif. Allah 
ve Resulü 'nün hükümleri yerine sultan
ların ve emirlerin buyruklarının hakim 
kılındığını ve "yüce Allah doğru söyledi" 
( ~l.iıl.§..ı..., ) esasının yerine "emfr doğ
ru söyledi" prensibinin geçerli hale gel
diğini anlatır. 

Al]ldku'l-eşrdf'ın yedi babı. Cengiz 
Han ile halefieri zamanında ve özellikle 
İlhanlılar'la Timur saldırısı arasındaki 
fetret devirlerinde hüküm süren her 
türlü rezalet ve kötülükleri huy edinmiş 
yönetici kadro ile onlara kayıtsız şartsız 
boyun eğen veya boyun eğmek zorunda 
kalanların durumlarını yansıtan yedi ay
na gibidir. Eskiden beri Avrupalılar'ın 

ve özellikle Osmanlılar'ın dikkatini çe
ken ve müellifin Külliyydt'ı ve Münte
l]ab-ı Letd 'if'i içinde çeşitli zamanlar
da basılan eserin henüz ilmf bir neşri 
yapılmam ıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

U beyd-i Zakanı. Al] la ku "/ ·eşraf 1 Külliyyat 
içinde, nşr . Abbas ikbal-i Aştiyanl). Tahran 
1332 hş. , ll , 8·31; a.mlf.. Müntehab-ı Leta'if 
lnşr H. isfahanT - M. FertH ista~bul 130J, s. 
7·31; Abbas ikbal -i Aştiyanl. Külliyyat [U beyd- i 
ZakanTI , Tahran 1332 hş. , 1, Mukaddime; Ethe. 
Ta ril] ·i Edebiyyat, s. 118·119; Safa, Edebiy· 
yat, 111 /2, s. 1270-1272 ; Tahsin Yazıcı, "Ubeyd-i 
Zakani-i Kazvini", iA, XIII, 2; P. Sprachman. 
"Al<laq al-Asraf", Elr., 1, 723-724. 
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AHıAKU'n-NEBi 

( ~1 j*"-1) 

Ebü'ş-Şeyh ei-İsfahani'nin 
(ö 369/979) 

Hz. Peygamber'in şernail ve 
ahlakına dair eseri. 

_j 

Tam adı Al].ldku'n-nebi ve dddbüh 
veya Md ~ükire ii l]ulukı Resıllilldh ve 
keremih ve keşreti ihtimdlih ve şidde 

ti hayd 'ih ve 'atvih olan eser, Hz. Pey
gamber'in ahlak ve şemail* ine dair ri
vayetleri ihtiva etmektedir. Her rivayetin 
ayrı bir senede dayandınldığı kitap sekiz 
bölümden meydana gelmektedir. Birinci 
bölüm bir mukaddime ile ashab-ı kira
mın Hz. Peygamber hakkında verdiği bil
giler; ikinci bölüm onun ahlakı. cömert
liği. öfkesine hakimiyeti, haya duygusu. 
af ve müsamahası; üçüncü bölüm cesa
reti, tevazuu, çeşitli olaylar karşısında 
gösterdiği farklı tavırları. merhameti ve 
yumuşak huylutuğu; dördüncü bölüm 
güler yüzlülüğü. şakası, yürümesi. ko
nuşması . ve giyim tarzı; beşinci bölüm 
harp aletleri, ev eşyası. temizlik ve süs 
malzemesi; altıncı bölüm Kur'an okuyu
şu, ibadet hayatı; yedinci bölüm yiyip 
içtiği ve sevdiği yemek ve meşrubat ev
lilik hayatı. cemiyetle olan ilişkileri ; se
kizinci bölüm ashabıyla olan çeşitli mü
nasebetleri. yolculukları. mesciddeki iba
detleri gibi hususları ihtiva etmektedir. 

Al]ldku'n-nebi Ebü'I-Feyz Ahmed b. 
Sıddfk ve Ebü'I-Fazl Abdullah b. Mu
hammed es-Sıddfk adlı kardeşler tara
fından Kahire'de neşredilmiştir 1 1378 / 
19581. Eseri Ahmed Muhammed Mürsr 
yine Kahire'de 11392 / 19721 ve Dr. Sey
yid ei-Cümeylf de Beyrut'ta 1 ı 406/ 1986. 
2. bs.l tekrar yayımlamışlardır. Eserin 
Ebü Bekir Muhammed b. Velid et-Turtü
şi tarafından yapılan muhtasarı Millet 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Fey

zu llah Efend i, nr. 1308 / 2. vr . 36a-68al. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ebü'ş- Şeyh. Al]laku·n-nebT ue adabüh [nşr 
Seyyid el-Cü meyil). Beyrut 1406 / 1986 ; Zehe
bl. Tezkiretü'i-hu{{az, lll , 945-946; ZirikiL el· 
A'lam -. N . 264; Kehhale. Mu'cemü'l-mü'elli
{Tn, VI, 11 4; Sezgin, GAS, 1, 200-201 ; Kettanl. 
er-Risaletü'/-müstetra{e, s. 51; Müneccid. Mu' -
cem, IV, 53-54. r:;;;:ı 

M A. ÜSMAN KOÇ KU ZU 
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AHIAT 

Van gölünün kuzeybatı kıyısında 
mezar abidelenyle meşhur 

tarihi bir şehir ve 
bugün Bitlis'e bağlı ilçe merkezi. 
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Ahlat Urartular'dan Osmanlılar'a ka
dar çeşitli devlet ve hanedanların ida
resinde kalmıştır. Şehrin en eski sakin
leri olan Urartular buraya Halads. Er
meniler Şaleat (Şaliat). Süryanfler Ke
lath. Araplar Hilat. İranlılar ve Türkler 
ise Ahlat demişlerdir. 
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