
bin baş gösterebileceğini dikkate ala
rak, sözün ardından, " inşallah" denilme
sini tavsiye etmişlerdir. 
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~ METiN YuRDAGÜR 

D FIKIH Ahid. fıkıh terimi olarak da
ha çok "taahhüt" ve "anlaşma" manala
rında akid kelimesiyle eş anlamlı olarak 
geçmektedir. Bununla birlikte akid ge-

- nellikle hususi manadaki taahhüt ve an
laşmalar için, ahid ise siyasi ve millet
lerarası taahhüt ve antlaşmalar için kul
lanılmıştır. Bu durumda ahid, eman ve 
zimme ile aynı manayı ifade etmekte
dir (bk. DARÜSSULH, EMAN, SULH, ZİMMI) . 

D İSLAM TARİHİ. Hz. Peygamber, 
halife ve hükümdarlarla diğer üst sevi
yedeki yetkililerin emriyle, devletin çe
şitli kadernelerindeki yönetici ve me
murlarla ilgili olarak düzenlenen tayin 
kararı, yazılı emir ve talimat; bazı şahıs 
ve gruplara tanınan imtiyazları, yaban
cılarla yapılan antlaşma hükümlerini ih
tiva eden belge (bk. AHİDNAME). 
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AHİD SANDIGI 

Allah ile İsrailoğullan arasındaki 
a hd'in sembolü olan, on emir'in 

yazılı bulunduğu levhalann 
muhafaza edildiği sandık. 

İbranice'de aron ha-kodeş denilen bu 
sandık, Eski Ahid'de "ahid sandığı" (bk 
Sayılar, 10/ 33, 14/ 44; Tesniye, 10/ 8,31 / 
261. "şahadet sandığı" (bk Çıkış, 26 / 33-
34, 30 / 26,40 / 5. 21). "Tanrı'nın sandığı" 
ibk Birinci Samuel, 4/ ı ıl gibi muhtelif 
isimlerle anılmakta, Kur'an'da tabüt di
ye geçmektedir (b k. ei-Bakara 2/ 248), 
Arapça'da ise tabütü' l-ahd d_enilmekte
dir. Kitab-ı Mukaddes'e göre ahid san
dığının şekli ve ölçüleri Tanrı tarafından 
bildirilmiştir. Akasya ağacından yapı!-

ması emredilen bu sandığın uzunluğu 
iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk 
arşın olacaktır. İçi ve dışı altınla ka,pla
nacak, iki uzun kenarına ikişer altın hal
ka konacak, bunlara akasya ağacından 
yapılmış ve altınla kaplanmış birer kol 
takılacaktır. Halis altından ince bir !ev
ha ile sandık örtülecek, altından yapıl
mış kanatlı iki kerrübi (melek) tasviri 
bu kapağın iki tanıfında yer al;,ıcaktır 

(bk. Çıkış , 25/ l0-2ı) Bu sandığa on emi
rin yazılı bulunduğu levhalar (şahadet 

levhaları) kanacaktır (b k. Çıkış, 251 ı 6, 
2 ı ı Ayrıca bir çadır kurulacak, sandık 
çadırdaki özel yerine konulacak ve bir 
perde ile saklanacaktır ibk Çıkış, 26/ l-
36, 40/ 3) 

Ahid sandığı emredilen şekilde yapıl
mış (b k Çıkış, 371 ı -9), şahadet levhala
rı sandığa konmuş (b k. Çıkış, 40 / 20-2ı ), 
sandığı bekleme ve koruma görevi de 
Kohat soyundan Levililer'e verilmiştir 

(bk Say ıl ar, 3/ 29-31) Tanrı'nın iki me
lek arasında oturarak Musa ile konuş
tuğu kabul edildiğinden (bk Çıkış, 25/ 
22, 30/ 6: Sayılar, 7/89; Birinci Samuel, 
4/ 4), ahid sandığı büyük önem taşıyor
·du. Ona yaklaşmak hem yasaktı, hem de 
ölümle sonuçlamyordu (bk ikinci Samuel, 
6/ l-l ı ; Birinci Tarihler, ı 3/ l-14 ) İsrai
loğulları Tanrı'nın ve O'nun kudretinin 
sembolü, Tanrı'nın kendileriyle olan be
raberliğinin bir nişanesi şeklinde kabul 
ettikleri sandığı devamlı surette yanla
rında taşımışlar. sıkıntılı anlarında on
dan med et ummuşlardır (b k Sayılar, ı 0/ 
33-36; Birinci Samuel, 4/ 3-9) Daha son
ra ahid sandığının yanına (veya içine) 
kudret helvası dolu bir testi ile Harun'un 
asası ve şeriat kitabı da konulmuştur 
(b k Çıkış, ı6/34; Sayı lar, ı7 1 ı O; Tesniye, 
31 / 26; ibranller'e Mektup, 9/ 4) Ahid 
sandığı Hz. Musa'dan sonra Harun'un 
yanında kalmış, daha sonra gelenler de 
·onu korumuş, bir ara Filistiler'in eline 
geçmiş, ancak Talat (Saul) zamanında 
geri alınmıştır. Bu sandık Davüd tara
fından sarayda muhafaza edilmiş, Sü
leyman ise onu mabedin "kudsü'l-ak
des" denilen bölümüne yerleştirmiş fa
kat sandığı açtırdığında içinde sadece 
iki taş levha bulunduğu görülmüştür 

(bk. Birinci Krallar, 8/9). Buhtunnasr ma
bedi tahrip ettikten sonra ahid sandığı 
kaybolmuştur. Sandığın daha sonraki 
durumu ise bilinmemektedir. 

Kur'an -ı Kerim'de ahid sandığından , 

TaiOt'un kral oluşu sebebiyle bahsedil
mektedir. Peygamberleri tarafından, 

uzun süredir İsrailoğulları'nın elinde bu
lunmayan tabütun geri geleceği, bunun 

AHİDNAME 

da Talüt'un krallığına alarnet olacağı bil
dirilmiştir. Ayrıca sandıkta Allah'tan bir 
sekine ' ile Musa ve Harun ailesinin ge
riye bıraktıklarından bazı şeyler bulun
duğu ve sandığı meleklerin taşıdığı ifa
de edilmiştir (bk el-Bakara 2/ 248) Bu 
ayette geçen tabüt, seklne, "Musa ve 
Harun ailesinden geriye kalanlar"a (ba
kıyye) dair tefsirlerde birbirinden farklı 
pek çok rivayet vardır (bk Abdullah Ay
demir, s. 205-2ı 0) . Ancak Kur'an'da ve 
hadislerde bunlarla ilgili herhangi bir 
açıklama mevcut değildir. 

Bugün yahudiler, Tevrat tomarlarının 
muhafaza edildiği dalaba ahid sandığı 
demekte ve Tevrat'a gösterdikleri say
gıyı buna da göstermektedirler. Hıristi
yanlık'ta ise ahid sandığı. kilise babaları 
(bk. ABA) tarafından Hz. isa'nın sembolü 
olarak yorumlanmıştır. 
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il ABDURRAHMAN KüÇÜK 

AHİDNAME 
( ... \.;~) 

Hükümdarların emriyle 
bazı devlet, zümre ve şahıslara 

özel haklar tanımak üzere 
düzenlenen belge. 

Ahidname. "vasiyet etmek, ısmarla

mak, yemin edip söz vermek, eman ver
mek ve zimmetine almak" anlamındaki 
Arapça ahd ile Farsça name (mektup, ki 
tap) kelimelerinden meydana gelen bir
leşik bir isimdir. 

D İSLAM TARİHİ. Hz. Peygamber'in, 
halife ve hükümdarların emriyle. çeşitli 
kademelerdeki yönetici ve memurlarla 
ilgili olarak düzenlenen tayin kararı, ya
zılı emir ve talimat; bazı şahıs ve grup
lara tanınan hak ve imtiyazları. yaban
cılarla yapılan antlaşma hükümlerini ih
tiva eden belge. 

Arapça kaynaklarda bu manada kita
bü'l-ahd, kitab veya daha çok ahd keli
mesi kullanılmaktadır. Ahd. iki devlet 
arasında yapılan muahede ve musalaha 
metni olarak muahedename ve musa
lahanitme karşılığında kullanıldığı gibi, 
özellikle halife ve hükümdarların veli
aht, amil ', vali ve kadılara dair düzen-
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