
Türk (Karahanl l} devrine yakın bir za
manda. yani henüz Fergana'nın başşeh
ri iken gördüler. Karahanlılar devrinde 
AhsTkes, Şaş ırmağının (Siriderya) kuzey 
kıyısında, dağlarla çöl arasındaki ağaçlık 
bir vaha içinde, iç ve dış şehirden (me
dine ve rabaz) teşekkül eden çift surlu 
ve dört kapılı marnur bir şehirdi. idari 
makam iç şehir surları içinde, Siriderya 
ırmağına bakan bir uçurumun üstün
de bulunan çok müstahkem kalede idi. 
Cami- mescid etrafında büyük imaret
ler mevcuttu : evler de tahta ve balçık
tandı. Nehirden getirilen sular sokak
larda arklar içinde akıyor ve havuzlarda 
toplanıyordu. Kazılarda Hakanı devrine 
ait büyük bir hamamın kalıntıla rı bu
lunmuştur. AhsTkes'te Hakani dönemi
ne ait arkeolajik malzeme çok zengin
dir ve bu durum şehrin o devirde, ipek 
yolu üzerinde önemli bir kervan merha
lesi ve bir kültür- sanat merkezi oldu
ğunu göstermektedir. Xl- XII. yüzyılda 

AhsTkes'te Hakani hükümdarlarının sik
keleri de basılıyordu . Yine bu devirde, 
taşıdıkları Ahslkesl nisbesinden bu şe
hirli oldukları anlaşılan hadis, lugat ve 
tarih alimleri ile mutasawıflar da yetiş
miştir. 

Karahıtay ve Moğol istilaları sırasın

daki savaşlarda zarar gördüğü anlaşılan 
Ahslkes. 1218'de Moğol idaresine geç
ti. Karahıtay ve Moğol devrinde Türkis
tan'da eski dinlerin canlanması ile Ah
slkes islamı ilim merkezi olma vasfını 
kaybetmiş gibi görünmektedir. Timur
lular 'dan Ömer Şeyh Mirza, Fergana hü
kümdarı iken AhsTkes'i başşehir yapmış 
ve 1494'te orada ölmüştür. Ahslkes'te 
babasının yerine tahta geçen Hindistan 
fatihi Babür. hatıralarında şehri bugün
kü harabeye benzer şekilde anlatmak
tadır. Babür zamanında bir dereceye ka
dar marnur kalan Ahslkes'in. komşu Na
mangan'ın büyümesiyle gittikçe terke
dildiği anlaşılmaktadır. 
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Ebu Abdiilah Hüsamüddln Muhammed 
b. Muhammed b. Ömer ei-Ahslkesl 

(ö 644/1246-47) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Maveraünnehir Hanefi fukahası ara
sında önemli bir yeri vardır ve özellikle 
fıkıh usulüne dair muhtasar eseriyle ta
nınmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi 
vermeyen kaynaklar. Muhammed b. Mu
hammed ei-İdT el-Buhar! ve Muhammed 
b. ömer en-Nevcabazfnin (Nevhabazi
NOdlbazT) kendisinden fıkıh tahsil ettik
lerini kaydederler. 

Hüsameddin ei-AhsTkesf'nin fıkıh usu
lüne dair el-Müntel]ab ii uşuli'l-me?
heb adlı eseri, lakabına nisbetle el-Mün
tel]abü'l-]iüsami adıyla meşhur olmuş
tur. Birçok yazma nüshası bulunan eser 
defalarca basılmıştır (Leknev ı 877; M. 
Faiz Gankühf'nin et-Ta' lf/).u 'l-l).ami ad lı şer

hiyle, Leknev ı 317 ; Mevlevi Muhammed 
ibrahim'in haşiyesiyle , Le k nev 1318, ı 324; 
Nizameddin ei-Kureşf'riin şerhi en-Ni?amf 

AHŞAP 

ile, Dehli 1907; Ahmed b. Abdülhak ed
Dihlevf'nin en-Nami adlı şerhiyle, Dehli 
1326) Fukaha arasında kabul görerek 
elden ele dolaşan bu derli toplu ve özlü 
eser. tanınmış bazı Hanefi alimleri tara
fından da şerhedilmiştir. Sayıları onu 
aşan bu şerhler arasında başlıcaları şun
l ardır: Hüseyin es-Siğnakl'nin el-Vafi; 
AbdülazTz ei-Buharfnin Gayetü't- ta]Jkl~ 
(et- Tahkf/). veya Şerf:ıu 'l-Müntel].abi'l-Hü

sami); Emir Kati b el-itkani"nin et-Teb
yin ve Hafızüddin en-Nesefi'nin şerhi. 

Bunlardan Abdülaziz ei-Buharfnin şer
hi basılmış olup (Leknev ı 87l, ı876) di
ğerleri yazma halindedir. Emir Katib'in 
şerhi Sabır Nasır Mustafa Osman, Ne
sefi'nin şerhi de Salim Öğüt tarafından 
edisyon kriti ği yapılarak neşre hazırlan

mıştır (bk bibl) 

AhsTkesi"nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: Miftahu'I-uşul, 
Gayetü't-taMi~, Dekii 'i~u·ı-usul ve't
tebyin. 
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(bk. AHSIKES). 

AHŞAP 

('-r'~tı 

Güzel sanatların 
çeşitli alanlarında kullanılan 

bir malzeme. 

_j 

_j 

Kelimenin aslı, Arapça haşebin (ağaç, 
kereste) çağulu olan ahşabdır ve "her
hangi bir imalatta kullanılmak amacıyla 
ve yakılınamak üzere ağaçtan kesilmiş 
yapı malzemesi, kereste" anlamına ge
lir. Ağacın günlük hayatta kullanılmaya 
başlaması mimarlık, sanat tarihi ve el 
sanatlarında ahşap işçiliğinin doğması

na yol açmıştır. 
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