
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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AHSİKESİ 
(~'Yf) 

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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AHSIKET 

(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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AHŞAP 

Pazırık kazılarında ele geçen çeşitli 

parçalar, Orta Asya Türkleri'nin çok eski 
tarihlerden beri ahşapla ilgilendiklerini 
ortaya koymuştur. Radloff'un 1865 yı
lında Altaylar'daki kurganlarda buldu
ğu ahşap eşya bu konudaki ilk örnekle
ri oluşturmaktadır. Leningrad Müze
si'nde muhafaza edilen Hunlar'a ait bu 
eserler arasında, özellikle içi oyulmuş 

ağaç gövdesinden yapılmış bir lahit ile 
bazı at koşumları önem taşımaktadır. 

İ lk islam mimarisinin Suriye yöresin
den günümüze gelebilen ahşap örnek
lerinde, akantus ve asma yaprakların

dan oluşan zengin süslemelerle karşıla
şılmaktadır. Müşetta Sarayı'nın cephe
sindeki taş kabartmalar, Emeviler'in ve 
sonra da Abbasiler'in ahşap eser lerinde 
pek az değiştirilerek aynen kullanılmış
tır. X-XIII. yüzyıl Suriye ve Mısır taş ka
bartmaları da Fatımi ahşap eserlerini 
etkilemiştir. el-Ezher Camii'nin XI. yüz
yıla tarihlenen kapısı ile el-Hakim Ca
mii'ndeki ahşap eserler bunun en canlı 
örnekleridir. 

Nüreddin Zengi devrinde baş l a narak 1564/1168-69! 

oğlu Salih ismii ii zamanında tamam lanan 1570/1174·751 

Meseld-i Aksa·n ı n ceviz ağacından ya pılmış minberi 
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Selçuklular da ahşap la çok yakından 
ilgilenmişler . mimaride yapı malzemesi 
olarak kullandıkları gibi, ahşaptan min
ber. kürsü, rahle, Kur'an mahfazası, çek
mece, sanduka ve sanat değeri yüksek 
başka eserler meydana getirmişlerdir. 

Selçuklular ahşap · çalışmalarında daha 
çok oyma (kabartma), şebekeli oyma ve 
boyama tekniklerini uygulamışlardıi-. Ge
niş ölçüde kullanılan oyma tekniğinde 
motifler, ağaç yüzeyi kalemle oyularak 
kabartma halinde meydana çıkarılmış

tır. Bu tür çalışmalar. kalemin çok deri
ne inmesi halinde "derin oyma", meyilli 
çalışması halinde de "eğ ri kesim" diye 
isimlendirilmektedir. Oyulan sathın düz 
veya yuvarlak çukurluklar ihtiva edecek 
şekilde engebeli bırakılışına göre iki gru
ba ayrılan derin oyma tekniğinde, baş

lıcaları XII-XIV. yüzyıllara ait Alaeddin 
Camii, Malatya Ulucamii ve Kayseri Ulu
camii minberieri ile Ankara Hacı Bay
ram Türbesi'nin kapısı, Ankara'da Ahi 
Şerafeddin'in sandukası ile Siirt Uluca
mii, Ankara Arslanhane Camii minber
leri, Ankara Kızılbey Camii'nin kapısı ve 
Birgi Ulucamii'nin pencere kanatları ör
nek olarak gösterilebilir. Şebekeli oyma 
tekniğinde ağaç yüzeyi bütünüyle orta
dan kalkmıştır. Ahşap üzerinde çevresi 
oyulan palmet, lotus ve kıvrık dallardan 
meydana gelen desenler uçlarından bir
birine tutturulmak suretiyle ortaya de
ğişik kompozisyonlar koymuşlardır. Bu 
t eknik genellikle rahle, minber ve kür
sü parçaları ile korkuluk levhalarında 

uygulanmıştır. Selçuklular bazı yapıla

rında ahşap sütun başlıkları, konsollar 
ve kirişler üzerine boya ile bezerne yap
mak suretiyle yeni bir teknik geliştir
mişlerdir. Önemli örnekleri Afyon Ulu
camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Kasta
monu Candaroğlu Mahmud Bey Camii 
ile Ankara'daki bazı mescidlerde görü
len bu teknikte başlıca motifleri yıldız , 

altıgen, üçgen, stilize edilmiş arabesk, 
çeşitli çiçekler ve kuşlar meydana getir
mektedir. Selçuklular'ın ahşap işçiliği, 

Beylikler devrinde de aynı üslup, teknik 
ve işçilikle devam etmiştir. XIII. yüzyılın 
sonlarına doğru, Ankara yöresinde çok 
gelişmiş bir ahşap sanatıyla karşılaşıl

maktadır. Anadolu'nun çeşitli şehirle

rindeki eserlerde, Selçuklu geleneğini 

sürdüren Ankara atölyelerinden yetiş

miş Ebubekir oğlu Muhammed, Mah
mud oğlu Nakkaş ve Abdullah oğ lu Da
vud gibi ustaların adiarına rastlanmak
tadır. 

Selçuklular'ın ahşap işçiliğini bir sa
nat olarak benimsemesi, yapıların mi-

XIV. yüzyıl ın ilk yarısında Ürgüp Demseköy'de inşa edilen 

Taşkınpaşa Cam ii 'nin ceviz ağacından oyma tekniğ iy l e ya

p ı lm ı ş mihrabı (Ankara Etnografya Mlizes i ) 

mari elemanlarla bezenmesinden doğ
muş, Osmanlılar da bunu en yüksek dü
zeye ulaştırmıŞlardır. Anadolu ahşap sa
natında tercihen kullanılan ağaçlar ceviz, 
şimşir, ıhlamur. meşe, elma, armut ve 
sedir gibi yerli ağaçlarla gül ve abanoz 
gibi dışarıdan getirilen tropikal ağaçlar
dır. Osmanlı ahşap ustaları da Selçuklu 
ve Beylikler devri ustala rını takip ede
rek oyma. şebekeli oyma ve kündekari 
(geçme) tekniklerine ağırlık vermişler

dir. Osmanlılar, kendilerinden önce bili
nen teknikiere yenilik getirmemiş, da
ha çok değişik üsluplarda göze hoş ge
len kompozisyonlar ortaya koymuşlar

dır. Bununla beraber kündekariyi geliş
tirmiş , kakma ve sedef mozaik teknik
lerine geniş ölçüde yer vermişlerdir. Be
zemelerde rumi ve palmet kompozis
yonlarının yanı sıra bitki motiflerinin de 
ağırlık kazandığı görülmektedir. XV. yüz
yı l eserlerinde nebati figürlerden başka 
kitabeler ve geometrik motiflerle zen
ginleştirilmiş daha değişik bir görün
tü dikkati çekmektedir. Mimar Hayred
din'in yapısı olan Edirne Beyazıt Camii 
ile Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nin ka
pıları ve Ankara Etnografya Müzesi'nde 
muhafaza edilen çeşitli kapı örnekleri. 
XV. yüzyılın en önemli ahşap eserleridir. 
Osmanlılar oyma ve sedef kakma çalış
malarında dört yapraklı yonca motifini 
de rumili bezemelerin yanında yaygın 
biçimde kullanmışlardır. XVI. yüzyıl ah-



şap işlerinde çiçekli bezerne bütün yü
zeyi kaplamış ve rümilerle daha karma
şık bir üslüba gidilmiştir. Topkapı Sara
yı Bağdat ve Revan köşklerindeki ka
pılarda görüldüğü gibi, o zamana ka
dar ahşap sanatında kullanılmayan çin
temani motifine de yer verilmiş, fildişi 

kakma yazı frizleri ile kompozisyon ta
mamlanmıştır. XVI. yüzyılda, Topkapı Sa
rayı ' nda ahşap üzerine çalışan atölyeler 
kurulmuş ve buradan pek çok usta ye
tişmiştir. XVII-XVIII. yüzyıllarda bazı ye
nilikler ortaya çıkmış, ahşap eseriere 
tatbik edilen sedef. bağa ve fildişi gibi 
elemanlarla daha renkli bir görünüme 
ulaşılmıştır. Bu yüzyıllarda Avrupa ' nın 

barak ve rokoko üslüpları ahşap işçiliği
ni de etkilemiş, sedef mozaik tekniği 
yaygınlaşmıştır. XIX. yüzyılda ahşap üze
rine. daha çok trabzan ayaklarında , do
lap kapaklarında, çekmecelerde, tavan 
göbeklerinde. lambalıklarda ve kavuk
luklarda görülen Edirnekari boya beze
me uygulanmıştır. 

Ahşap camiierin ilk örnekleri XIII. yüz
yılın ikinci yarısında Anadolu'da ortaya 
çıkmıştır. Afyon Ulucamii, Sivrihisar Ulu
camii. Ankara Arslanhane Camii ve Bey
şehir Eşrefoğlu Camii ahşap camiierin 
en güzel örnekleridir. Ahşap cami ve 
mescidlerde kirişleme tavanlar yine ah-

Ermenek"te 1306-1349 yıll a rı a ras ın a ait Sipas Camii 'nin 

çı na r ağacından işlenmis pencere ka pağı 

XIII. yüzyı l a ait Anadolu Selçuklu ahşap yapı parçaları 

(Türk ve Islam Eserleri Mü2esi-İstanbul) 

şap sütunlarla desteklenmiş, üzerlerine 
de ahşap mimari detaylarının en göste
riş li unsurları olan skalaktitli ve zengin 
süslemeli başlıklar yerleştirilmiştir. Ah
şap , ahşap camilerden başka sivil mi
maride de geniş ölçüde kullanılmıştır. 
istanbul'daki yalılar. konaklar ve köşk
lerin yanı sıra Ankara, Kütahya, Kula. 
Safranbolu, Mudurnu evleri ahşap yapı 
sanatının en güzel örneklerini teşkil et
mektedir. Bunlar, ahşap çatma üzerine 
iki taraflı çakılmış tahtalarla duvarları 
oluşturulan ve genellikle yalnız iç yüz
den alçıyla sıvanan bağdadi yapılardır. 

Bu tür yapılar arasında Amcazade Hü
seyin Paşa Yalısı ile Emirgan'daki Şe
rifler Yalısı. tavanlarındaki ince maran
gozluk ve nakkaşlık mahareti açısından 
da ün yapmışlardır. 
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AHTAL 
( jb.'S'f) 

Ebu Malik Gıyas b. Gavs 
b. es-Salt ei-Ahtal 
(ö. 92/710-11) 

Emevi devri 
hıristiyan Arap şairlerinden. 

AHTAL 

.J 

20 (641 ) yılında Hire'de veya Suriye 
çölündeki Rusare civarında doğdu. Ara
bistan ' ın tanınmış hıristiyan kabilelerin
den Beni Tağlib ' in Cüşem b. Bekir koluna 
mensuptur. Kendisini sevmeyenler ta
rafından kullanılan Devbel (domuz yav
rusu) lakabından ziyade açık saçık şiir

lerle herkes hakkında çekinmeden çok 
sert hicivler söylediği için, yine Tağlib 
kabilesine mensup müslüman şairlerden 
Ka'b b. Cuayl'in ona. "Sen boş boğaz ve 
sefihin (ahtal) tekisin " diye hitap etme
sinden dolayı Ahtal lakabıyla şöhret bul
muştur. Yine bir hıristiyan olan annesi 
Leyla ' nın ölümünden sonra kendisine 
keçi çobanlığı yaptıran üvey annesinin 
aşırı baskıları ruhunu isyana sevketmiş 
ve rivayete göre üvey annesini hicvet
tiği iki beyitle Ahtal'ın şiir hayatı baş

lamıştır. ilk önce kabilesinin ünlü şairi 
ve hıristiyanken müslüman olan Ka'b b. 
Cuayl'i hicvederek kendini kabul ettirdi. 
Ardından Küfe'de kabile ileri gelenleri
ne methiyeler yazmaya başladı. Daha 
sonra saray muhitine girerek methiye
lerinde Emevi halifelerini, özellikle Ye
zid'i, Halife Muaviye'yi, Haccac ve Ziyad 
gibi ileri gelen devlet adamlarını övdü. 
Yezid'in gözdesi ve nedimi oldu. Henüz 
halife olmayan Yezid'in isteğine uyarak 
Emevi düşmanları ile Ehl-i beyt'i ve en
sarı yeren şiirler söyledi. Ashab-ı kiram
dan Nu'man b. Beşir' in şikayeti üzerine 
Halife Muaviye Ahtal'ın dilini kesrnek 
istediyse de araya giren Yezid onu kur
tardı. Ensarr yerdiği için müslümanlar 
tarafından lanetleneo Ahtal, Abdülme
lik zamanında hanedanın resmi şairliği
ne getirildi ve sarayda çok rağbet gör
dü. Boynundaki altın haçıyla Halife Ab
dülmelik'in huzuruna izinsiz girip çıkı

yordu. Hayatı boyunca hıristiyan kalan 
Ahtal, bu dine fazla bağlı olmamasına 

rağmen, isıamiyet'i kabul etmesi için 
bazı Emevi hanedam mensuplarının yap
tığı teklifleri reddetti. Hıristiyanlığın ah
laki kaidelerini kendine göre yorumlar, 
aşırı derecede müptela olduğu içkiyi hı
ristiyanların müslümanların karşısında 

bağımsızlıklarının bir alameti sayardı. 

Saraylarda çok rahat bir hayat sürme
sine rağmen bedevi hayatını özler ve her 
fırsatta kabilesini ziyaret ederdi. Abdül-
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