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AHVAzi, Hasan b. Ali 

( ..Sj~~l Js- .:r. ,)-» ) 

Ebu All Hasen b. All b. İbrahim 
b. Yezdad el-Ehvazl 

(ö. 446/1055) 

Kıraat, hadis ve kelam alimi. 

İbn Yezdad adıyla da tanınır. Hayatı 
hakkında kaynaklarda bulunan pek az 
bilgiye göre 360 (971) veya 362 (973) 
yılında Ahvaz'da doğdu. İlk tahsilini bu
rada yaptıktan sonra 391 'de ( 1001) Dı

maşk'a göç ederek oraya yerleşti. Bağ
dat ve Mısır'a seyahatler yaptı. Ahvaz'da 
Muhammed b. Muhammed b. FirOz'dan 
KalOn kıraatini, Muhammed b. Ahmed 
eş-ŞenebOzl, EbO Hafs el-Kettani ve da
ha başkalarından da diğer kıraatleri oku
du. Bağdat'ta Nasr b. Ahmed el-Mürcl, 
Muafi el-Cerlrl. EbO Hafs el-Kettanl, EbO 
Bekir İbn Ebü'l-Hadld ve Abdülvehhab 
el-Küllabf'den hadis okudu. Kendisinden 
hadis nakledenler arasında Abdürrahlm 
el-Buharl, Abdülazlz el-Kettanl, Nasr el
Makdisl, Ebü'l-Kasım en-Neslb ve EbO 
Sa'd b. Tüyürl gibi hadisçiler bulunmak
tadır . Henüz hocalarından bazıları ha
yatta iken sonra Şam'da kıraat okut
maya başlamış, EbO Ali Gulam el-Her
ras. Ebü'I-Kasım el-Hüzell, Ebü Nasr Ah
med b. Ali ez-Zeynebl ve Ebü'l-Kasım 

Abdülvehhab ei-Kurtubl gibi tanınmış 
kıraat alimleri kendisinden faydalanmış
tır. Ahvazl Dımaşk'ta vefat etti (4 Zi lhic
ce 446/6 Mart 10551 

Hadis ve fıkıh alanındaki otoritesi, gü
venilirliği tartışılsa bile o kıraat ilminde 
devrinin imamı sayılmış, hatta İbn Tağ
rlberdf'ye göre 1 b k. en·f'lücümü 'z·zahire, 
V, 56) vefatından sonra Şam'da ondan 
daha üstün kıraat üstadı yetişmemiş
tir. Bununla birlikte İbn Asakir, Salimiy
ye mezhebi mensupları arasında saydı 

ğı Ahvazf'nin kıraat ilmine dair verdiği 
bilgilere de güvenilemeyeceğini ileri sür
müş, ayrıca kendisini Müşebbihe, Mü
cessime ve Haşviyye gibi Ehl-i sünnet 
dışı fırkalardan olmakla itharn etmiştir 
lbk Tebyinü ke?ibi'l·mü{terf, s. 364-371). 
Ahvazl eserlerinde Ebü'l-Hasan el-Eş'a
rf'yi tenkit ederek Eş'arf'nin görüşünün 
aksine ehl-i bid'atın tövbesinin kabul 
edilmeyeceğini iddia etmiş ve Al-i İmran 
sOresindeki iki ay eti 13/90-9 1 l bu iddi
asına delil göstermişse de söz konusu 
ayetlerde ehl-i bid'attan bahsedilmeyip 
yalnızca "inandıktan sonra yine kafir olan 
ve küfürde aşırı gidenlerin tövbelerjnin 
kabul edilmeyeceği" .belirtilmiştir. 

Eserleri. Kaynaklarda yer alan ve ço
ğu kıraat ilmiyle ilgili olan eserleri şun
lardır: 1. et-Teferrüd ve'l-ittifô.]f. bey
ne'l-J:iicô.ziyyin ve'ş-Şô.miyyin ve eh
li'l- 'Irô.k (bk Kehhale, lll. 247) 2. el-Ve
ciz fi'l-]f.ırô. 'ô.ti'ş-şemaniyye. 3. Kırô. 'a
tü'l-Hasani'l-Basri ve Ya 'kiib. 4. Kı
ra' atü İbn Muhayşın. s. eİ-İ]f.nô.' fi'l
kırô. 'ati'ş-şô.~~e {bu eser Ebü'l-iz ei-Kalani
sT'ye de nisbet edilir). 6. en-Neyyirü'l-celi 
kırô. 'atü Zeyd b. 'Ali. 7. el-Beyô.n ii 
şerhi 'ukiidi ehli'l-imô.n. Akaide dair 
hacimli bir kitap olduğu bildirilen bu 
eserde. Hz. Peygamber'in, Allah ' ı kırmı

zı bir deve üzerinde olduğu halde Ara
fat'ta gördüğüne ve buna benzer bazı 
konulara dair mevzO hadisiere yer veril 
diğinden, müellifi kelamcıların şiddetli 
tenkit ve hücumlarına uğramıştır (bk. 
Zehebi, A'lamü'n·nübela', XVIII, 15). 8. 
Mesalibü İbn Ebi Bişr el-Eş 'ari. Mu'te
zile, Muattıla ve zem'idıka*ya yardım 
etmekle suçladığı Ebü'l-Hasan ei-Eş'a 

rf'nin hatalı saydığı görüşlerini tenkit et
mek için yazdığı eserdir. İbn Asakir, Eş'a
rf'ye yöneltiien bu tenkitleri Tebyinü 
ke~ibi'l-müfteri adlı eserinde cevaplan
dırıp reddetmiştir (s . 364-420). 9. el-Fe
vô. 'id ve'l-lf.ala 'id ( elFeva' id ue'l· 'a
va' id). Katip Çelebi'nin bu adlarla zik
rederek hem Ebü'l-Hasan el-Ahvazf'ye 
hem de Ebü Ali el-Ahvazf'ye nisbet et
tiği (bk. Keş{ü'z·?unün, II. 1303) bu eser
ler Süleymaniye Kütüphanesi'nde Fe
ra 'idü'l- 'avô. 'id (Laleli, nr. 1582) ve Ka
la' idü '1-fera 'id (Ayasofya, nr. 1665) ~d 
larıyla ayrı ayrı kayıtlı olup bunlardan il
ki fişlerde EbO Ali el-Ahvazf'ye ait ola
rak kaydedilmişse de eserin ona ait ol
ması imkansızdır. Çünkü yazmanın ba
şında ve sonunda müellifıne dair bir bil
gi bulunmadığı gibi tefsir ile hadisler
den derlenen ve ayetlerin hurOfi izahla
rını ihtiva eden eserde Ahvazf'riin vefa
tından sonra yaşayan Gazzall (ö. 505/ 
III!), İbnü 'l-Cevzl (ö 597/120 1) ve Kur
tubf'den (ö 67 1/ 1273) nakiller yer al
maktadır. Kalô. 'idü '1-fera 'id adlı ese
rin ise Ebü'l-Hasan b. Hasan el-Ahva
zf'ye ait olduğu yazmada açıkça belirtil
mektedir. 
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AHYAR 
(.J i:>f) 

Tasawufta, dünyanın düzenini 
sağladıkianna inanılan 

ricalü'l-gayb zümrelerinden 
birine verilen ad. 

Ahyarın sayısı ve görevleri çeşitli kay
naklara göre farklılıklar gösterir. Bu ko
nuyla ilgili olarak nakledilen, fakat sıh 

hat derecesi şüpheli olan hadislerde ah
yarın sayısının yedi veya üç yüz olduğu 
rivayet edilmiştir. Bu hadisiere göre ab
dal* Şam'da, nüceba* Yemen'de, ahyar 
ise lrak'tadır. Her asırda mutlaka mev
cut olan ahyar yeryüzünde durmadan 
seyahat eder. Ahyarı memnun etmek 
veya kızdırmak, Allah'ın rızasına veya 
gazabına sebep olacağı için onlara hiz
met etmekten geri durmamak lazımdır. 
Hücvlrf'ye göre sayıları 300 olan ahyar, 
yeryüzündeki bütün meseleleri halledip 
karara bağlama yetkisine sahiptir. Hüc
vlrf'nin ahyar konusunda verdiği bu bil
giler Cami tarafından aynen tekrarlan
mıştır. Ahyar bazı kaynaklarda ricalü'l
gayb*ın başka bir zümresi olan ebrar* 
ile bir tutulmuş ve ahyar ile ebra_rın sa
yıları genellikle yedi olarak kabul edil
miştir. Bu yedi sayısından hareket edi
lerek bunların halk kültüründe ve ta
sawuf çevrelerinde "heft-ten" (yediler) 
olarak tanınan grupla da aynı oldukları 
ileri sürülmüştür. Bundan başka "yedi
ler"in Ashab-ı Kehf olduğu söylenmişse 
de ahyar her yerde bulunabilme özelli
ği dolayısıyla onlardan ayrılır. Ahyardan 
olan velflerin her birine Hasan ismi veri
lir. Kuzey Afrika halkı arasındaki tasav
vuf anlayışına göre 300 veliden meyda
na gelen ahyar, ricalü'l-gaybın başka bir 
zümresi olan nükaba * ile aynıdır. 

İbnü'I-Arabf ricalü'l-gaybı sınıfiandı

rırken ahyarın sayısının tesbit edileme
yeceğini söyler. Ona göre ahyarın sayı
sı değişse de yeryüzünde daima varh
ğı devam eder. İbnü'l-Arabf bu konuda 
Kur'an-ı Kerim'in Sad süresindeki ayeti 
138/ 47) delil olarak gösterir. Ancak bu 
ayetteki "ahyar" kelimesinden ricalü'l
gaybın bir zümresini anlamaya imkan 
yoktur. Zira buradaki ahyar. 45. ayette 
adları anılan İbrahim, İshak ve Ya'küb'un 
da dahil olduğu peygamberleri tavsif 
için kullanılmıştır. 

Ahyar. Necmeddfn-i KObra'nın Uşıll-i 

'Aşere adl. ı eserinde bir tasawuf cere
yanı olarak ele alınmış ve tarikatlar ta
rik-i ahyar. tarlk-i ebrar. tarlk-i şüttar 
olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bunlardan 
ahyar tariki, çok ve devamlı ibadet et-


