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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. 
BİBLİYOGRAFYA: 
İbn Asakir. Tebyrnü kqibi'l·mü{terllnşr. M. 

Zahid KevserTl. Dımaşk 1347 - Beyrut 13991 
1979, s. 364-420; Yakut. Mu' cemü 'l·üdeba', 
ıx, 34·39; Zehebf. A'tamü'n·nübela', xvııı , 13· 
18; a.mlf.. Mrzanü'l-i'tidtil, ı , 512-513; ibnü'I
CezerT. Gaye tü ·n·nihaye, 1, 221·222; İbn Tağ
riberdT. en·l'lücQmü'z.zahire, Kahire 1956 -
Kahire 1383/1963, V, 56·57; Keş{ü'?·?unan, 1, 
140, 211; ll, 1303, 1322, 1323, 2004; Hediy· 
yetü '[. 'ari{rn, V, 275; Kehhale, Mu 'ce mü'[. 
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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-



rnek suretiyle Allah rızasına ulaşacağı

na inanır. amel ve ibadet üzerinde has
sasiyet gösterir. ilk zahidlerin tuttukları 
yol. ahyar tarikidir. 
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AHZ 
( .:ı>! ) 

Tasawuf ve hadis ilimlerinde 
farklı anlamlarda kullanılan 

bir terim. 
_j 

D TASAVVUF. Arapça'da "almak" mil
nasına gelen ahz kelimesi bir tasawuf 
terimi olarak çeşitli devirlerde farklı an
lamlarda kullanılmıştır. ilk sütller benli
ğinden koparılıp alınmış ve bir cezbeyle 
kendinden geçerek Allah'a ermiş inec
zuplara me'hüz veya müsteleb ( ~~ ), 
bu hale de ahz diyorlardı. Görünüş itiba
riyle deliye benzeyen bu meczuplar, ilahi 
celal ve azarnet karşısında varlıklarından 
uzaklaşmış ve dünyadan habersiz hale 
gelmiş velilerdir. Ahz, cezbe makamının 
sonudur. Kalbe gelen vecd nuru onu la
tifleştirir : bu halin verdiği haz, saliki tef
rika halinden alır. Süfller. "Kul mecnun 
sayılmadıkça imanın hakikatine eremez" 
hadisiyle me'hüzun kastedildiğini söy
lerler (Serrac. s. 420; yakın anlamlı bir ha
dis için b k. Heysemi, X, 75-76 ; Aci O ni, 1, 

ı 871 Ahz. Hakk'ın, kulunu kendine çek
mesi (cezb) ve aşıkın varlığını ezeli var
lığa (ayn) atmasıdır. Onun için bu hal
deki kimse "gaib"dir: halkı ve kendini 
göremez: a l dığını Hak'tan alır, verdiğini 
Hakk'a verir. Meczubun bu haline ahz u 
ata denir. istikamet ve temkin makamı 
olan bu makama ulaşan sütT, Allah'ın ah
lakı ile ahiaklanmış olur. Murakabe ehli, 
ihlas makamında ve şevk halindeyken 
kalbine Allah'tan başka şeylerin (masiva) 
gelmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulun
duklarından, kalbierine gelen kötü hatı 

raları himmetleriyle uzaklaştırmadıkları 
takdirde muaheze edilirler (b k el-Baka ra, 
2/ 284) Buna da ahz (kınama) adı verilir. 

Son dönem mutasawıfları tarikata gir
meye ahz-ı tarikat, bir şeyhe bağlanma
ya ahz-ı yed (el alma). belli duaları (evrad. 
ahzab) okuma iznine ahz-ı zikr. bu sayede 
marifet ve irfan sahibi olmaya da ahz-ı 

feyz demişlerd i r. Gümüşhanevi, bu mil
nadaki ahzı hadis öğrenme usulü "ahz"a 
benzeterek bir kimsenin tasawutT bilgi
leri bu dört usulden (ı. Musafaha. zikir 
telkin i ve hırka giyme yoluyla; 2. Kitapları 
okuyarak rivayet yoluyla; 3. Okunan kitap
ları kavrayarak dirayet yoluyla; 4. Fiilen hiz
met ederek, çile çekerek ve terbiye görerek) 
biri veya birkaçıyla ahzedeceğini söyler 
(ayrıca bk. İNTİSAP, MÜRİD). 

D HADiS. Hocadan hadis almak, öğ

renmek manasında kullanılan bir terim 
(bk. TAHAMMÜL). 
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!il SüLEYMAN ULUDAG 

AHzAB 

(bk. HİZB). 

AHzAB GAZVESİ 

(bk. HENDEK GAZVESİ). 

AHzAB SÜRESİ 
( y~~\;;J_,...,) 

Kur'an-ı Kerim'in 
otuz üçüncü sfiresi. 

_j 

_j 

_j 

Tamamı Medine devrinde nazil olan 
süre yetmiş üç ayetten ibarettir. Fası
la* sı . 4. ayetin sonundaki "lam" harfi 
dışında "elif"tir. Adını . 20 ve 22. ayetle
rinde geçen ahzab kelimesinden almış

tır. Ahzab, "parça, kısım: cemaat: silah 
ve harp aleti" gibi anlamlara gelen hizb 
kelimesinin çoğuludur. Bir Kur'an cü
zünün dörtte birine de hizb adı verilir. 
"Onlar şeytanın hizbidirler" (el-Mücadile 
58/ ı 9) ayetinde olduğu gibi, bir kimse
nin özel askerlerine, yakın adamlarına 
da hizb denmekle beraber sürede geçen 
ahzab kelimesiyle, Hz. Peygamber'e kar
şı savaşmak üzere toplanıp Medine'yi 
kuşatmaya gelen ve Hendek Gazvesi'ne 
sebep olan müttefik düşman kuwetleri 
kastedilmiştir. Bu sebeple Hendek Gaz
vesi'nin bir adı da Ahzab Gazvesi'dir. Bu 
savaşta Medine'yi ele geçirmeyi, Hz. Pey
gamber'i ortadan kaldırıp müslümanları 
toptan imha etmeyi hedef alan yahudi
lerle Mekkeli müşriklerin planı, Hz. Pey
gamber'in Medine çevresine kazdırmış 
olduğu bir hendekle engellendi. Bu olay
dan sonra müşrikler bir daha müslü-

Ahzab 
süresinin 

muhakkak 
hattiyia 
yaz1lm1ş 

ilk avetleri 

AHZAB SÜRESi 

manlara karşı taarruza geçemediler. Ne
ticede Müslümanlık Arabistan'da hız

la yayılmaya başladı (geniş bilgi için bk. 

HENDEK GAZVESİ) 

Sürenin bazı ayetlerinin ( 1 2-27) bu olay 
üzerine nazil olduğu görülmekle bera-

. ber süre içinde daha sonraki olaylarla 
ilgili ayetler de bulunmaktadır. Mesela, 
"Artık bundan sonra kadın almak sana 
helal değildir" mealindeki 52. ayetin, 
çok kadınla evliliğe sınır koyan Nisa sü
resinden sonra geldiği anlaşılmaktadır. 
Buna göre, denilebilir ki sürenin bütü
nüyle tamamlanması hicretin 9. senesi
ne kadar sürmüştür. 

Ahzab süresinde müslümanlar, islam 
düşmanlarının islamiyet'i yıkmaya ve za
yıf düşürmeye yönelik saldırılarına karşı 
uyarılmakta ve onların ayrı din ve millet
lerden olsalar dahi müslümanlara karşı 
birlikte harekete geçebilecekleri, silah 
ve kuwet zoruyla müslümanları imha
ya kalkışabilecekleri belirtilmektedir. Si
lah ve kuwete başvurmadıkları barış 

zamanlarında da Hz. Peygamber'in şah
sı ve aile hayatıyla ilgili iftira ve dedi
kodular yayarak islamiyet'i gözden dü
şürmeye, onu zihinlerden ve gönüller
den silmeye çalışacakları ifade edilmek
tedir. 

Daha önce Mekke devrinde nazil olan 
süreler islamiyet'in parlak geleceğini 
müjdelerken, Müslümanlığın güçlenme
ye başladığı sıralarda gelen bu süre 
müslümanlara yönelik maddi ve kültürel 
tehlikelere dikkat çekmekte, çeşitli dini 
cemaatler arasında kendilerine mahsus 
özelliklerle ayrı bir sosyal yapıya sahip 
olan müslüman toplumunun sağlam te
mellere dayanması gereğini ortaya koy
maktadır. Bundan dolayıdır ki süre için
de nesep, miras. nikah, boşanma, giyim 
kuşam. görgü ve eğitim gibi hukuk ve 
ahiakla ilgili ayetler bulunmaktadır. Ge
lenekçi ve dar çerçeveli aşiret düzenin-
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