
Jeleri ve avlunun yan eksenine alınmış 
taçkapısı ile kale görünümüne en çok 
sahip alanıdır. Tamamen kesme taştan 
yapılan binanın açık avlu bölümü dört 
eyvan şemasını yaşatır. Girişin yanında

ki bölümler açık revaklar şeklinde, kar
şıdaki kanatlar ise eyvan çevresinde ka
palı mekanlar halinde teşkilatlanmıştır. 
Avlunun ortasında , iki yandan basamak
tarla çıkılan sultan hanlarının fevkani ve 
kübik köşk mescidi bulunmaktadır. Ka
palı bölüme geçilen içteki taçkapı da 
dıştaki gibi geometrik motiflerle süs
lenmiştir. Bu yapıda bitki motiflerinin 
kullanılmayıp bütün taş süslemelerin 
geometrik oluşu dikkati çekmektedir. 
Taçkapıların süsleme ve tasarım düzen
leri ile Aksaray Sultan Hanı ve Karatay 
Ham'nın taçkapılarındaki düzenlemeler 
arasında benzerlikler bulmak mümkün
dür. Ağır payeleri birleştiren kemerler 
üzerinde orta eksene dik gelişmiş to
nozlu altı nef ve eksen üzerinde aydın
lık kubbesi bulunmaktadır. Bu kubbe 
de avludaki köşk mescidin kubbeleri gi
bi mukarnaslıdır. 
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AHAD 
( ..ı;..'S't) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna*) biri. 

_j 

"Bir, yegane, bir tek" anlamına gelen 
ahadın, vahd (-~>__,ll) veya vahde 
( ö-~>Jl ) kökünden türetiten vahad keli
mesindeki vav harfinin hemzeye çevril
mesiyle ortaya çıkmış bir isim olduğu 
kabul edilir. Aynı kökten türemiş olan 
vahid de aynı veya yakın anlamda ol
mak üzere Allah ' ın isimleri arasında yer 
alır. Aha d, İhlas süresinde ( 112/ ı ı doğ
rudan doğruya , bazı ayetlerde de (bk. 
el-Beled 90 / 5. 7) dalaylı olarak Allah'a 
nisbet edilmiş, bu manada hadislerde 
de geçmiştir (b k Buhari, "Tefsir", ı ı 2; 
Ebü Davüd, "Vitr", 23: İbn Mace. "Du'a'", 
ı O: N esai , "Cena 'iz", ı ı 7). V ah id ismi 
ise Kur'an-ı Kerim'de on beş yerde ila
hın, beş yerde Allah lafzının sıfatı , bir 
ayette Allah'a raci zamirin haberi ola
rak kullanılmış, hadislerde de Allah'a 
nisbet edilmiştir (bk. Tirmizi, "Da 'avat", 
82; İbn Ma ce, "Du 'a '", ı O; Müsned, IV, 
ı 03, 238) 

Ağz ı kara 

Han 

Vahid ve ahad kavramları Allah hak
kında kullanıldığında, "bölünmesi (te
cezzi, inkısam) ve sayısının artması (te
kessür) mümkün olmayan bir, tek, ye
gane varlık" manasını ifade eder. Bura
daki birlik, herhangi bir sayı dizisinin 
ilk basamağı anlamında değildir ; Al
Iah 'ın cüzlerden teşekkül eden birleşik 
(mürekkeb*) bir varlık olmadığı , ben
zeri ve dengi bulunmadığı manasını ta
şır. Aynı kökten gelmekle birlikte ahad 
ile vahid arasında kullanılış bakımından 
bazı farklar tesbit edilmiştir. Ahad, ge
nellikle nefy için kullanılır ve Allah'a 
nisbet edildiğinde onun birliğini tenzihi 
veya selbi (ne olmadığını belirten) sıfat
ları (ceıaı sıfatları) açısından anlatır. Ni
tekim İhlas süresindeki ahad, "ortağı ve 
benzeri yoktur. bu bakımdan O. bir ve 
tektir" anlamını taşır ve sürenin daha 
sonraki ayetleri de bu manadaki birliği 
vurgular. Aynı süreye bundan dolayı 

Tevhid adı da verilmiştir. 
Ahad, bazı istisnalar dışında, müsbet 

kullanılışla Allah'tan başkasına nisbet 
edilemez; bu sebeple de kelimenin ço
ğul u yoktur. Vahid ise müsbet ifade ile 
kullanılır ve Allah'a nisbet edilince onun 
birliğini sübüti (ne olduğunu belirten) sı
fatlar (cemal sıfatları) açısından anlatır; 
O'nun zatında ve sıfatlarında benzeri 
bulunmayan bir ve yegane olduğunu ifa
de eder. Nitekim zat-ı ulühiyyetle ilgili 
olarak Kur'an-ı Kerim'deki kullanılışın

da ilah ve Allah lafızlarına sıfat olması 

da bunu gösterir. Çünkü Allah isminin 
tarifi içinde "bütün sıfatiarını ihtiva et
mek" mefhumu vardır . Buna göre İhlas 
süresinin ilk ayetinde Allah lafzıyla sü
büti sıfatlara. ahad ismiyle de selbi sı
fatlara işaret edilmiş olur. " Birleşik (mü
rekkeb) olmamak. benzeri ve dengi bu
lunmamak" anlamında bir ve tek olan 
varlığın ezeli ve ebedi olması gerekir. 
Binaenaleyh ahad ile vahidin her biri 

AHAD 

ezeliyet ve ebediyet manasını da ihtiva 
etmekle birlikte. bazı alimler ahadı eze
liyet. vahidi de ebediyet manasma tah
sis etmişlerdir ( Jl:r..~ -~>~ • Jj;.~ -~>1 ). 
Ahad. Allah'ın zatı bakımından . vahid ise 
sıfatları bakımından bir olduğunu göste
rir ( ..;\.<..,_} -~>~ ..;\~_} ..ı;..l ). Çünkü ahad. 
zat için düşünülebilecek adedi ve terki
bi çokluğu ve bunun dağuracağı cismi
yet özelliklerini nefyetmek suretiyle Al
lah'ın birliğini ifade eder. Vahid ise onun 
zatına ait sıfatıarın gerçekte çokluğu 
gerektirmediğini. O'nun. sıfatlarıyla bir
likte de bir ve yegane olduğunu ifade 
eder (b k. Şirvani , Te{sfru süreti 't-itıtaş). 
Başka bir ifade ile ahad her türlü nis
bi kesreti. vahid ise adedi kesreti nef
yeder. 

Kur'an'da ve hadislerde (bk. M. F. Ab
dülbakı, Mu ' cem, "ahad" md.; Wensinck. 
fvlu'cem, "ahad" md .) Allah'a nisbet edi
len vahdehü ( •-~>.J ). ahad ile vahidin 
kökünü teşkil eden vahd kelimesinin 
zamire muzaf olmasıyla meydana gelen 
bir tabirdir. "Yalnız, bir olan" manasma 
gelen bu tabir, gramercilere göre iba
rede hal, mefül-i mutlak veya zarf du
rumundadır. Müddessir süresinde ge
çen (74 / II ) vahiden ( 1-'::>.J ) kelimesi. 
kayda değer bir yoruma göre (bk. Ze
mahşeri , IV, 180; Fahreddin er-Razi. fvle{a· 
tfhu 'l·gayb, XXX, 198: a.mlf. Leuami'u 'l· 
beyyinat, s. 312-313) Allah 'a nisbet edil
mektedir. Bu durumda anlamı "ezelden 
beri tek ve yegane olan, kainatı tek ba
şına yaratıp idare eden, celal ve kemal 
sıfatlarıyla vasıflanmış bulunan" demek 
olur. 

Allah'ın birliği . bütün müslümanların 
ittifakla benimsediği bir prensip olmak
la birlikte. bu birliğin nasıl aniaşılıp yo
rumlanacağı konusunda kelam alimleri. 
mutasawıflar ve İslam filozofları ara
sında farklı görüşler ortaya çıkmıştır (bk. 

ALlAH, SIFAT, TEVHİD, VAHDANİYET). 
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ı 
AHADİYYET 

1 

( ~.J>')'f) 

Bütün isim ve sıfatiardan mücerret olarak 
Allah'ın zatının tek ve bir olduğunu 

L 
ifade eden terim. _j 

Mutasawıflara göre isim, sıfat, nisbet 
ve taayyünlerden hiçbiri söz konusu ol
maksızın. bunların varlıkları kesinlik
le dikkate alınmaksızın ilahi zata ahad 
(tek , eşsiz. bir) ismi nisbet edilmiştir; 
ahadiyyet ise O'nun bu eşsizliğini ve tek
liğin! ifade eden bir sıfattır. Ahadiyyet, 
daha . mükemmeli tasawur edilemeyen 
birlik, ezeli ve ebedi tekliktir. Bu mana
dakl "bir"i (ahad) bilen de yoktur. Zira 
duyularla idrak edilmeyen ve hiçbir sı
fatla nitelendirilmeyen bir varlığın bilin
mesi mümkün değildir. "Bilme" bir sü
je ve obje ilişkisidir: bu ilişkide "bilen". 
"bilinen" ve "bilme" fiilinin varlığı söz 
konusudur. ·Bu ise çokluk (kes ret) de
mektir ve sözü edilen birlik fikrine ay
kırıdır. Ahadiyyet mertebesinde "bilen", 
"bilinen" ve "bilme" aynı şey olup bu da 
zat-ı ulOhiyyetten ibarettir. Mutasawıf
lar bu makamı anlatmak için, "Bir'i an
cak 'bir' bilir. onu O'ndan başkası bil
mez" demişlerdir. 

Allah'ın birliğini vahdet terimiyle ifa
de eden mutasawıflar vahdetin bir yö-
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n üne ahad*' öbür yönüne vahid* der
ler. Dolayısıyla vahdet. ahadiyyetle va
hidiyyet arasında yer alır. önce ahadiy
yet. daha sonra vahdet ve vahidiyyet 
mertebeleri gelir. Ancak her üçü de eze
li olduğundan burada sözü edilen önce
lik-sonralık zamanla ilgili değil. akli ve 
itibaridir. Ahadiyyete la-taayyün (belir
sizlik). vahdete taayyün-i ewel, vahidiy
yete de taayyün-i sani denilir. Ahadiy
yet Allah ' ın zatını zatıyla bilme merte
besidir: burada diğer şeylerin bilgisi
ne yer yoktur. Vahdet zatını, sıfatları

nı ve bütün varlıkları -ayırım söz konu
su olmaksızın- kül halinde, vahidiyyet 
ise vahdette küllf olarak bildiği şeyleri 
cüz'i yani ayrıntılı olarak bilme merte
besidir. 

Bütün bunlardan sonra denebilir ki 
ahadiyyet gerçek. aşkın (müteal), eşsiz 
ve yüce birliği ifade etmektedir. Bu şe
kilde mutlak bir tenzihe ulaşabilmek 

için Allah'ı müsbet sıfatiardan çok men
fi (selbT) sıfatiarta nitelernek gerekir. 
Çünkü müsbet sıfatlar. bir anlamda ta
rif ve tahdit ifade eder: ayrıca onlar bi
zim Allah hakkındaki sübjektif tasawur
larımızdır. Selbf sıfatiarda ise böyle bir 
şey söz konusu değildir: bu bakımdan 
mutlak bir tenzihe ulaşmak selbi sıfat
larla mümkün olmaktadır. O halde bu 
"bir". bizce niteliği bilinmeyen (mechü
lü 'n-na't) ve kendisine hiçbir şekilde işa
ret edilemeyen (münkatiu'i-işarat) bir
dir. Bilinemez olduğu için ona sırrü 's

sır, gaybü'l-gayb, gayb-ı mutlak, gayb-ı 
hüviyyet, ama-i mutlak da denilmiştir. 

Bu tam anlamıyla bir bilinemezlik (ag
nostizm)dir. Çünkü ahadiyyetin üzeri 
ululuk (celal) ve yücelik (tea\!) perdesiy
le öyle sıkı bir şekild~ örtülmüştür ki 
onu bilmek ve tanımak imkansızdır. Onu 
böyle bilmek marifettir. Bütün gerçek
lerin kaynağı olduğu için bu "bir"e ha
kfkatü'l-hakaik, varlıkların menbaı ol
duğu için hazret-i cem' ve hazret-i vü
cüd, basit olduğu için de zat-ı sazice (saf 
benlik) adı verilmiştir. 

Zat-ı baht ve zat-ı sırf mertebesi olan 
ahadiyyete hiçbir sıfat verilemez. hiçbir 
şey izafe ve nisbet edilemez. ona mut
lak sıfatı dahi verilemez: çünkü ona 
mutlak demek, onu mutlaklık kaydı al
tına almaktır. Halbuki o, mutlaklık da 
dahil olmak üzere her türlü kayıttan 

münezzeh ve mukaddestir. Aslında bu 
mertebe karşısında yapılacak en doğru 
şey susmaktır. 

ibnü'l-Arabi ahadiyyeti ikiye ayırarak 
birine ahadiyjetü'z-zat veya ahadiyye
tü'l-ayn, diğerine ahadiyyetü'l-kesret, 

ahadiyyetü 't-temyiz, ahadiyyetü'l-cem', 
ahadiyyetü'l-esma gibi adlar verir. Biraz 
önce bahis konusu edilen, ahadiyyetü'l
ayndır. ibnü'l-Arabf. ihlas sOresinden 
mülhem olarak böyle bir ahadiyyet an
layışına uİaşmıştır. Tasawufta esas 
olan ahadiyyet de bundan ibarettir. Ay
rıca, " .. . Rabbine kullukta hiçbir kimseyi 
(ahadi) ortak koşmasın" (ei-Kehf 18/ 110) 
mealindeki ayete dayanarak da her şe
yin bir ahadiyyeti bulunduğunu ileri sür
müş ve buna ahadiyyetü'l-kesret (çok
\uktaki birlik) adını vermiştir. Abdülke
rfm el-Cflfye göre. "Bir insan sırf kendi 
benliğin! dikkate alarak düşünür ve te
fekkürünü bunun dışında hiçbir şeye çe
virmezse, bu onun ahadiyyeti olur" . Ay
nı şekilde bir duvar taş. toprak, kum ve 
kireç gibi unsurlardan meydana gelir. 
ancak duvar başka. bu maddeler baş
kadır: o halde duvarı duvar yapan onun 
ahadiyyeti. yani bu maddelerin oluştur
duğu birliktir. Bir mimari eser ve bir 
tablo ancak böyle bir birlik sayesinde 
vücut .bulur. Bu manada birlik nizarn ve 
ahenk demektir. ibnü'l-Arabi, "Zat-ı kib
riyaya sadece ahadiyyetü'l-ayn (saf bir
lik) nisbet edilir, ancak Allah ism-i eelili 
için hem ahadiyyetü'l-ayn, hem de aha
diyyetü'l-kesret bahis konusudur" di
yor. Yani Allah için -selbi sıfatları nazarı 
itibara alındığı takdirde- zatı itibariyle 
ahadiyyetü'l-ayn, isimleri (sübQtl sıfatla
rı) itibariyle de ahadiyyetü'l-kesretten 
söz edilebilir. Ayrıca alemde var olan bir
liğe de ahadiyyetü'l-kesret denir. Çünkü 
bu anlamda ahadiyyet her varlığı kuşa
tır. Varlıkları içten birbirine bağ layan ve 
bir birlik teşkil etmelerini sağlayan bu 
ahadiyyettir. Ahadiyyetin Allah'a münha
sır olması için ku la çokluk nisbet edilmiş 
olmakla birlikte ona da bir çeşit aha
diyyet verilmiştir. Bu sayede insan aha
diyyeti tadarak (zevken) bilir ve bu bil
gisiyle Allah' ın ahadiyyetini anlar. Zira 
"bir"in birliği çokluğun varlığıyla bilinir. 
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