
AHVAL 

çıkarır. Böylece teselsülden kurtulmak 
için bütün hallerin bağlı bulunduğu bir 
halin varlığı ispat edilmiş olur ki bu da 
halin ne var ne yok olduğu görüşüne 
ters düşer. 

ister Şehristani'nin dediği gibi (Niha· 

yetü'l·ilf.dam, s. 159) Meşşal filozofları
nın tesiriyle olsun, işter M. Horten'in 
kabul ettiği. gibi (ZDMG, LXIII, 303) orüi
nal bir şekilde kendi buluşu olsun, Ebu 
Haşim el-Cübbai'nin ahval teorisi islam 
düşünce tarihinde küllTier kavramının 
kapısını aralamış, ilahi sıfatlar konu
sunda naminalist bir anlayışı benimse
yen ve sıfatları zihnl gerçekliği olmayan 
sırf isimler olarak kabul eden Mu'tezile 
ile Ehl-i sünnet'in sıfat telakkisini uzlaş
tırmaya çalışmış, böylece realist bir akı
mın başlangıcını teşkil etmiştir. Ahva
lin, mevcüdla da ma'dQmla da vasıflan
mayıp i:ihnl gerçekliği bulunan kavram
lar şeklinde nitelenmesi ve bütün hal
leri Allah'ın zatına bağlayacak bir halin 
istisna edilmesi durumunda Ehl-i sün
net'in sıfat anlayışından bir farkı olma
dığı söylenebilir. Külliler bahsinde konu 
ile yüklem. ilahi sıfatlar probleminde Al~ 
lah'ın zatı ile sıfatları arasındaki ilişkile
ri ele alıp inceleyen bir nazariye görü
nümündeki ahval, kavrarncı bir felsefi 
anlayışı destekiemiş ve Ehl-i sünnet'le 
Mu'tezile arasındaki kavram mücadele
sini canlı tutmuştur. 
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AHVAL-i ŞAHSİYYE 
( ~ı J\.,> ')'f ) 

Kişinin doğrudan şahsıyla ilgili 
L hukuki haller anlamında ~ir terim. _j 

Doğum, ölüm, . ehliyet, velayet, vesa
yet, evlenme. boşanma. nesep ve miras
la ilgili haller kişinin şahsi ahvalini mey
dana getirmektedir. Bunun dışındaki hu
kuki durumlar ise yine şahısla ilgili bu
lunmakta birlikte ayni ve malf yönleri da
ha ağır bastığından ahval-i şahsiyye içe
risinde değil. ahval-i ayniyye veya ma
liyye adıyla ayrı bir bölüm içerisinde de
ğerlendirilmiştir. 

Ahval-i şahsiyye terimi ve şahsi hal
ler-ayni ve mali haller ayırımı esas iti
bariyle islam hukukunda mevcut değil
dir. Batı hukukunun etkisiyle XIX. asır
dan itibaren İslam ülkelerinde kullanıl
maya başlanmıştır. Batı'da da bu ayırım 

· ilk defa yabancılara uygulanacak huku
ki esasların belirlenmesi dolayısıyla ya
pılmıştır. Daha sonra sadece devletler 
hukuku bakımından değil medeni hu
kuk bakımından da bu ayınma önem ve
rilmiş Roma- Cermen hukukuna dayalı 

Batı hukuk sistemlerinde medeni ka
nunların ilk kısmı genellikle şahıs, aile 
ve miras hukuku alt bölümleri halinde 
ahval-i şahsiyyeye (statut personnel) ay
rılmıştır. Ahval-i şahsiyye, terim olarak 
İslam hukuku menşeli olmamakla bir
likte bugün bu bölüm içerisinde yer alan 
konular İslam ülkesinde yaşayan veya 
geçici olarak bulunan gayri müslimler 
(zimmTier-müste'minler) bakımından fark
h mütalaa edilmiştir. Özellikle evlenme, 
boşanma. nesep, nafaka ve miras ile ilgili 
davalar gayri müslimlerin kendi hukuk
Iarına göre ve cemaat mahkemelerinde 
çözümlenmiştir (bk. ZİMMI, MÜSTE'MİN). 

Ahval-i şahsiyye teriminin ve buna 
bağlı sistematik ayırımının İslam ülkele
rinde kullanılması, klasik şer'iyye mah
kemelerinin yanı sıra muhtelif isimler 
altında yeni mahkemeterin kurulmasıyla 
başlamış ve bu tarihten itibaren şer'iy
ye mahkemelerinin görev alanı daha zi
yade ahval-i şahsiyye ile sınırlandırıl

mıştır. Nitekim Osmanlı Devleti'nde ni
zamiye mahkemeleri*nin kurulmasıyla 
belli bir zaman dilimi içerisinde şer'iyye 
mahkemelerinin görev alanı ahval-i şah
siyye ile sınırlı tutulmuştur. Aynı şekilde 
Mısır'da 1883'te Osmanlılar'daki niza
miye mahkemelerinin karşıtı olan el-me
Mkimü'l-ehliyyenin kurulmasından kısa 
bir süre sonra 1897 tarihli bir nizam
name ile şer'iyye mahkemelerinin görev 
alanı ahval-i şahsiyyeye münhasır kılın-

mıştır. Yalnız hangi konuların ahval-i 
şahsiyye içerisine girdiği hususu, zaman
la bu davalara bakacak mahkemeterin 
görev alanlarının değişmesiyle .ilgili ola
rak değişiklik göstermiştir. Mısır'da ön
ceki uygulamaya bir açıkhk getiren 1934 
tarihli Mısır Temyiz Mahkemesi kararıyla 
şahıs, aile ve miras hukuku konularının 
yanı sıra vakıf ve hibenin de dinf yönü 
olan konular olması dolayısıyla ahval-i 
şahsiyye kapsamına alınmasına karşılık, 
1953 tarihli Suriye, 1957 tarihli Fas, 1959 
tarihli Irak ve 1976 tarihli Ürdün ahval-i 
şahsiyye kanunları vakıf ve hibeye yer 
vermemiş ve ahval-i şahsiyyeyi sadece 
şahıs, aile ve miras ile sınırlı kılmıştır. 

Mahkeme teşkilatlarındaki bu görev 
ayırımından sonra ahval-i şahsiyye ayrı 
bir ilim dalı olarak ele alınıp incelenmeye 
başlanmıştır. Bu konudaki ilk eser Kadri 
Paşa'nın el-AJ:ıkamü'ş-şer ]yye fi'l-aJ:ıva
li'ş-şa!Jşiyye• adlı eseridir. Kadri Paşa 

Mısır'da şer'iyye mahkemelerinin görev 
alanı olarak ahval-i şahsiyyenin belirlen
diği dönemlerde kaleme aldığı eserinde 
başlıca şu konulara yer vermiştir: Ev
lenme, boşanma, nesep, nafaka, vesa
yet, hacir, hibe, vasiyyet, miras. Daha 
sonra bu konuda birçok kitap kaleme 
alınmıştır. Mesela M. Muhyiddin Abdül
hamld, Muhammed Ebu Zehre, Zekiy
yüddin Şa'ban, Abld ei-Kubeysl ve Ab
durrahman Tae'ın eserleri bunlardandır. 

Son zamanlarda bu adla anılan kitaplar, 
daha çok aile hukuku alanına inhisar et
mekte, ehliyet, vakıf, miras, hibe gibi ko
nular ise ayrı kitaplarda işlenmektedir. 
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Iii MEHMET AKİF AYDIN 

AHVAZ 
( jı_,.ı,f) 

Güneybatı İran'da 
Huzistan eyaJetinin merkezi. 

_j 

İlk islam kaynaklarında Düceyl deni
len Karün nehrinin kıyısında kurulmuş 
olan Ahvaz eski Elam Krallığı'nın başşeh
ri idi. SasanTier'in ilk hükümdan ı. Erde-



şlr burayı zaptederek yanıbaşına yeni bir 
şehir kurdu ve Hürmüz-Erdeşir (Hormo
şir) adını verdi. islam coğrafyacıtarının 
SOku'l-Ehvaz (HOzlar'ın pazarı) şeklinde 

kaydettikleri şehre zamanla sadece Ah
vaz (Ehvaz) denildi. Ahvaz kelime otarak 
bölgede yaşayan halkın adı olan Haz 
(HOzi) kelimesinin Arap dili kaideterine 
göre yapılmış çoğul şeklidir. Şehir, Hz. 
Ömer devrinde uzun süren bir muha
saradan sonra fethedildi (19 1 640 veya 
2 1/ 64 1-42) 

önemini Emevrter ve Abbasller dev
rinde de koruyan Ahvaz. Abbasller dev
rinde şeker sanayiinin önemli bir mer
kezi otarak Asya'nın büyük bir kısmının 
şeker ihtiyacını karşıtamaktaydı. Osman 
b. Ubeyduttah b. Ma'mer tarafından Ha
ricrter'e karşı girişiten tenkil hareketin
de üs otarak kullanıldı. 261'de (874-75) 
meydana gelen ve trak ile HOzistan'ı içi
ne atan Zenciter'in isyan hareketine sah
ne oldu ve tahrip edildi. Büveyhl · Hü
kümdarı Adudüddevte tarafından imar 
edilen şehir 370'te (980) hata HOzistan 
eyatetinin başşehri idi. Fakat VI. (XII.) 

yüzyılda HOzistan bölgesindeki önemli 
yerini Askerimükrem'e terketmiş oldu
ğu görülmektedir. Zenciler'in isyanını 

takibeden dört asır boyunca Büveyhrter, 
Setçuktutar ve ithantıtar tarafından ida
re edilen şehir Moğot istilası sırasında 

tahribata maruz kaldı. Daha sonra Mu
şa'şa' hanedam ve nihayet Safevrter'in 
eline geçti. Bu dönemde bir köy duru
muna düştü. 1857 yılında ingilizter'in iş
galine uğrayan Ahvaz'ın o yıllardaki nü
fusu 1500-2000 kadardı. 1888'de Ka
rün nehrinin ulaşıma açılmasıyla bölge
de milletterarası ticaret canlandı. Böyle-

Ahvaz 

ce tekrar gelişmeye baştayan şehir kısa 
zamanda İslamiyet'in ilk devirterindeki 
gibi yine bir ticaret merkezi haline gel
di ve nüfusu da yeni yerteşmeterle art
maya başladı. Bu arada Ahvaz'ın, Nasır 
Şah'ın şerefine Bendernasırr !Nasır Lima
nıı adını aldığı da görülmektedir. Eski 
yerleşim merkezinin 2.5 km. güney ta
rafında. Hürremşehr Limanı'na 170 km. 
mesafede gelişen yeni şehirde millet
terarası deniz ticareti ile ilgili acentalar 
açıldı. 1889'da Nasıri Şirketi hizmetleri
ni nehrin yukantarına doğru genişletince 
şehir karadan isfahan, BOşehr ve Şiraz 'a 
bağlandı. Hürremşehr ile Şüster arasın
da bulunan ve Ahvaz üzerinden geçen 
yol da şehrin önemini arttırdı. 1908 yı
lında Mescid-i Süleyman bölgesinde pet
rol butunmasıyla Ahvaz yeni gelişmele
re sahne oldu ve dolum tesislerinin bu
lunduğu Abadan'a döşenen boru hattı 

için istasyon vazifesi görmeye başladı. 
1926'da HOzistan eyatetinin merkezi ot
du. iran ' ı baştanbaşa kaplayan demiryo
lunun 1929'da HOzistan bölgesine bağ
tanması ve Karon nehrinin Ahvaz'da yak
taşık 1500 m. uzunlukta bir demir köp
rü ile aşılması bölgeye büyük canlıtık ka
zandırdı. ll. Dünya Savaşı sırasında Ah
vaz sahip olduğu çeşitli ulaşım kotaylık
ları dolayısıyla HOzistan bölgesinin en 
iştek yeri oldu. 

Bölgede bugün petrolle ilgili sanayi 
tesisteri yanında dokuma ve şeker fab
rikaları bulunmaktadır. ingilizce ve Fars
ça eğitim yapan CündişapOr Üniversi
tesi de Ahvaz'da yer almaktadır. iran
trak savaşında hava hücumtarına ma
ruz kalan ve tahribat gören şehrin nü
fusu 508.500'dür (ı 985). 
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AHVAZi. Ahmed b. Hüseyin 

AHV Azi, Ahmed b. Hüseyin 
( ..sj~"i'l :_ı.:.:-.> .:r. .._ı ) 

Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. el·Hüseyn 
el ·Katib ei-Ehvazl 

IV. (X.) yüzyılda yaşayan 
bir matematikçi. 

_j 

Hakkında yeterli bilgi bulunmamak
tadır. BirOni'nin eserterinde adının geç
mesi ve kendisinin de bir kitabında EbO 
Ca'fer et-Hazin'den bahsetmesi. IV. (X.) 
yüzyılda yaşamış olduğunu göstermek
tedir. Mevcut eserleri. asıt ününü sağta
yan matematikçiliğinin yanında astrono
mi ve kültür tarihi ile de yakından ilgi
tendiğini ortaya koymaktadır. Ancak ay
nı yüzyılda yaşayan ve yine Ahvazr nis
besini taşıyan başka ilim adamlarının da 
bulunması ve bunların hiçbirinin hayat 
hikayesinin kesinlikle bilinmemesi. mev
cut eserterin hangi Ahvazi'ye ait oldu
ğu hususunda bazı tereddütter uyandır
maktadır. Kaynaklarda genettikle kabul 
edildiğine göre. bu Ahvazl'lerden Ebü't
Hasan ve Ebü'l-Hüseyin künyeterini taşı
yan ikisi aynı şahıs olup aşağıdaki eser
ter ona aittir: 

1. Şerl}.u'l-ma~aleti'l- 'aşire min ki
tabi U~lidis. Oklid'in (Euklides) onuncu 
kitabı hakkında yazılmış sekiz fasıllık bir 
şerhtir : pek çok yazma nüshası mev
cuttur (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar 
nr. ı 3471 ı ; diğer nüshaları için bk-: Sez
gin, V, 312-3ı3) z. Kitabü'l-Ma'arifi'r
Rı1m. Bizanslıtar'ın müsbet ilimterdeki 
ilerlemelerini anlatan bu eseri. istan
bul'a yaptığı bir seyahatten sonra yaz
mıştır. Brronr. el-Aşarü'l-bô~ıye adlı ki
tabının önsözünde bu eserden bahset
mektedir. 3. Risale fi'l-mizan. Matema
tik hesaplarının · doğruluk derecelerini 
kontrol konusunda yazılmış olan bu ese
rin 696 ( 1297) tarihli bir nüshası Pat
na'da (nr. 2928/ 2) bulunmaktadır (bk 
Sezgin, V, 3 ı 3). 

Ahvazfnin bunlardan başka bir de ast
ronomiyle ilgili bir kitabının olduğu. BI
rOnfnin Tal}.~i~ ma li'l-Hind adlı ese
rinde ondan faydalandığını söylemesi se
bebiyle bilinmektedir. Ancak bu eser he
nüz bulunamamış ve adı da başka kay
naktardan tesbit edilememiştir. 
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