
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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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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