
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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AHZAB SÜRESi 

den iman, eğitim, ahlak ve hukuk te
melleri üzerine kurulu geniş çerçeveli 
ve ileri bir toplum düzenine geçişin d
hanşümul ilkelerini getiren Ahzab süre
si, dokuz ana konuyu ele almaktadır. 

1-8. ayetler kafir ve riıünafıkların de
dikodularına değil, Allah'tan gelen vah
ye uymayı emreder. Cahiliye dönemine 
ait olan zıhar* ve . evlat edinme adetle
riyle soy üstünlüğü ve asaJet unvaniarı
nı ortadan kaldırır. Tevhid inancına da
yalı yeni düzende bütün müslümanların 
dost ve kardeş olduklarını , birbir lerine 
eşit ve aynı haklara sahip bulundukları
nı anlatır. 9-20. ayetlerde müttefik kuv
vetlerin (ahzab) Medine'ye hücumu, sa
vaş karşısında münafıklarla korkakla
rın durumu, savaştan kaçmak için ba
hane uydurmaları, müminlerin bu sa

. vaşla imtihan edilmeleri dile getirilmek
tedir. 21-27. ayetlerde savaş karşısında 
müminlerin tavrı anlatılmakta, müna
fıklarla korkakların aksine onların sa
vaştan dolayı yılgınlık göstermedikleri, 
Hz. Peygamber'i örnek aldıkları. karşıla
rındaki düşman birliklerini kendileri için 
bir imtihan saydıkları. bundan dolayı 

iman ve teslimiyetlerinin arttığı , sonun
da da Allah'ın vaad ettiğ i zafere ulaş
tıkları belirtilmektedir. Bu · savaşın en 
önemli sonucu, Medine ve çevresindeki 
yahudi tehlikesinin ortadan kalkm ış ol
masıdır. 28-34. ayetlerde Hz. Peygam
ber'in örnek aile hayatı ortaya konmakc 
tadır. Hendek Gazvesi'nden sonra müs
lümanların iktisadi durumları düzelip 
de Peygamber hanımlarının bu refah
tan nasiplerini almak istemeleri üzerine 
Ahzab süresinin 28-29. ayetleri nazil ol
du ve şayet refaha yönelik isteklerinde 
ısrar ederlerse Hz. Peygamber'in onla
rı boşayıp istedikleri şeyleri kendilerine 
vereceği belirtildi. Fakat onlar peygam
ber hanımı olarak kalmayı ve onun dile
diği şekilde yaşamayı tercih ettiler. 35-
40, ayetlerde Hz. Peygamber 'in aile ha
yatının dindarlık ve iffet temeli üzerine 
kurulduğunu gösteren, aynı zamanda 
müslümanlarda da bulunması istenen 
on özelliğe işaret edildikten sonra, onun 
Zeyneb ile evlenmesi olayı ve bu evlilik
ten elde edilen sonuçlar anlatılmaktadır. 
Buna göre azatlı bir köle, Cahiliye dev
rindeki uygulamanın aksine, soylu bir 
kadını nikahlayabileceği gibi mürninler 
de evlatlıklarının boşadığı kadınlarla ev
lenebileceklerdir (ayrıca bk. ZEYNEB hint 

CAHŞ). 41-52. ayetlerde Allah'ı anma
nın gereği belirtildİkten sonra Hz. Pey
gamber'in yalnızca iman ve ibadet ko
nularında değil, insanoğlunun faaliyet 
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alanına giren bütün konularda özellikle 
aile hayatında ve sosyal ilişkilerde örnek 
bir şahsiyete sahip olduğuna işaret edil
mektedir. 53-58. ayetlerde Hz. Peygam
ber ve onun hanımları karşısında mü~ 

minierin riayet etmesi gereken belli başlı 
muaşeret kaideleri zikredilmektedir. 59-
68. ayetlerde yalan haber yayan, iffet
li kadınları rahatsız eden ve toplumun 
huzurunu bozmaya çalışan ahlaksız. mü
nafık, iftiracı ve bozgunculara karşı mü
minlerin uyanık bulunmaları ve tedbirli 
olmaları tavsiye edilmekte, sözü edilen 
bu kişilerin feci akıbetieri anlatılmakta
dır. 69-73. ayetlerde önce müminlerin 
Hz. Musa 'yı üzen yahudilerle münafıkla

ra benzernemeleri emredilmektedir. Bu 
kısım süre girişindeki ayetlerin bir ba
kıma tekran ve tekidi mahiyetindedir. 
Ancak orada sevgi ve din kardeşliği açı
sından ele alınan iman, burada o sevgi 
ve kardeşliğin canlı ve müşahhas ifade
si olan itaat ve disiplin açısından değer
lendirilmekte ve görevlerin yerine geti
rilmesi sonucuna bağ lanmaktadır. itaat 
ayetinden sonra emanet * ayetinin gel
mesi, emre itaat etmenin emanete ria
yet anlamı taşıdığını gösterir. Sürenin 
en son ayeti de ilk ayetiyle ilgilidir. Çün
kü ilk ayet kafirlerle münafıklara uy
mamayı emretmekte. son ayet ise on
ların Allah tarafından azaba uğratıla

caklarını bildirmektedir. Süre, mürnin
lerden günah işleyenierin tövbelerinin 
kabul edilip bağışlanacaklarını müjdele
yerek sona ermektedir. 
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AİLE 

Akrabalık ilişkisiyle 
birbirlerine bağlanan fertlerin 
bir araya getirdiği topluluk. 

Aileyi teşkil eden fertler devirlere. böl
gelere, sosyal ve iktisadi yapıya göre de
ğişmektedir. Geniş aile, bir aile reisinin 
başkanlığında eş, çocuk. torun, gelin, 

damat, amca. dayı, hala ve teyzelerden 
oluşmaktadır. Ailenin ataerkil veya ana
erkil oluşuna göre onu meydana getiren 
fertler de değişmektedir .. Dar veya çe
kirdek aile ise bir karı koca ile çocuklar
dan meydana gelmektedir. Ailedeki ha
kimiyetin baba veya annede oluşuna gö
re aileler ikiye ayrılmaktadır. Baba ha
kimiyetine dayanan. onun çocuk ve ya
kınlarını içine alan aileye ataerkil (peder
şahf -patriarcal). anne hakimiyetine daya
nan, onun çocuk ve yakınlarının teşkil 

ettiği aileye de anaerkil ( maderşahf-mat-, 
riarcal) aile denir. Ataerkil aile daha yay
gın olmakla birlikte insan toplulukların
da her iki tip aileye de rastlanmaktadır. 

Ayrıca aile, eşierin sayısına göre de tek 
eşliliğe (monogami) dayanan aile. çok eş
liliğe (poligami) dayanan aile olmak üze
re ikiye ayrılmaktadır. 

.İslam'dan Önceki 
Din ve Topluluklarda Aile. 
1. Yahudilik'te. Yahudilik'te aile sadece 

sosyal değil, aynı zamanda dini bir top
luluktur. A talar kültü* bir aile ibadeti
dir. Geleneksel ibadeti muhafaza eden 
ve onu yeni nesillere aktarma görevini 
üstlenen aile ve onun reisi olan baba
dır. İlk metinlere göre yahudiler in atala
rı , (ibrahim, ishak, Ya'küb) kurban yerleri 
hazırlamışlar ve Tanrı'ya kurban takdim 
etmişlerdir (Tekvfn, 12/ 7 vd. ; ı 3/ ı 8; 26/ 
25 ; 37/ 5). Aynı zamanda baba. bir aile 
ibadeti olarak evde icra edilen fısıh (pe
sah) bayramına da başkanlık etmekte
dir (Çıkış, 12 / l-5ı). Bu yüzden babanın 

ruhani bir hüviyeti vardır ve sınırs ız oto
ritesi de buradan gelmektedir. Aile bağ
larını koparan kimse atalarının himaye
sinden mahrum olur. Evlenmeyerek aile
nin ortadan ka lkmasına sebep olan kim
se ise sadece bir sosyal birimin değil. bir 
kültün yok olmasına da sebep olmakta
dır. Bu yüzden Yahudilik'te bekar kal
mak büyük günahtır. 

Yahudi ailesi esas itibariyle ataerkil 
bir aile ise de en eski dönemlerde ana
erkil ailenin var olduğu, sonra yerini ba
banın üstünlüğüne bıraktığı söylenebi
lir. Ataerkil ailede. evlenen kadın koca
sının kabile veya klanına geçer. A kraba
lık. kabile ilişkisi ve miras erkeğe göre 
belirlenir. Bu yüzden ailenin ve aile is
minin devamında erkek çocuklar öneın
li bir rol oynar. Yine bu aile yapısının bir 
gereği olarak kocanın karısı üzer inde 
büyük bir hakimiyeti vardır. Bu hakimi
yet ilk i nsanın karısının (Havva) cennet
teki itaatsizliğ i ve kocasını yanıltınası 

sebebiyledir (Tekvfn, 3/ 16). Kitab-ı Mu
kaddes'teki bazı ifadeler kadının evlen-


