AHT ŞERAFEDDİN CAMii
nin dışında bir hazire ile Ahi Şerafeddin
Türbesi bulunmaktadır. Bu cami sadece Ankara'nın değil, bütün Anadolu'nun
asli karakterini ve kıymetli unsurlarını
günümüze kadar koruyabilmiş en değerli Türk eserlerinden biridir.
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dir. Bu iki kardeş, caminin yakınında
türbesi bulunan Ahi Şerafeddin ' in (ö .
75 ı 1 1350-5 ı) babası ile amcasıdır.
Cami bir dikdörtgen biçiminde olup
kıble duvanna dikey dört ahşap direk
dizisi ile beş sahna ayrılmıştır. Orta
sahn yaniara göre daha geniş olduğu
gibi tavanı da daha yüksekçedir. Caminin esas girişi olması gereken kesme
taştan yapılmış ve bir taçkapı hüviyetini
taşıyan kuzey kapısı, ahşap kadınlar
mahfiline çıkmakta, doğu ve batı duvarları üzerinde bulunan iki kapı ise cami harimine açılmaktadır. Caminin yapımında moloz taşlarla arasında Roma
ve Bizans devirlerine ait pek çok işlen 
miş devşirme parça da kullanılmıştır.
Direk başlıklarının devşirme olmasına
rağmen tavan çok itinalı bir işçilikle iş
lenerek ahşap konsol ve kirişlerle düz
olarak yapılmış ve üzeri kiremitle örtülmüştür. Anadolu'daki Selçuklu mihraplarının en güzellerinden olan mihrabın
stalaktitli bir nişi olup yüzü mozaik çinilerle kaplanmış, süslemesinde alçı da
kullanılmıştır. Caminin ceviz ağacından
yapılmış minberi de aynı derecede değerli ve muhteşem bir güzelliktedir.
Üzerindeki diğer kitabeden öğrenildiği
ne göre 689. ( 1290) yılında Mehmed b.
Ebu Bekir adında bir neccar tarafından
yapılmıştır. Minberin kapısı, tacı, iki yan
aynalıkları ve korkulukları zarif oymalarta bezenmiştir. Minaresi sekiz köŞeli
bir pabuç kısmı üzerinde yükselen kalın
yuvarlak gövdeli olup yer yer gök mavisi lacivert çinilerle süslenmiştir. Cami-
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Arapça kitabesine göre 731'de (133031) Ahi Hüsameddin için yapılmıştır.
İçindeki yedi kabirden biri onun, bir diğeri 751'de (1350-51) vefat eden oğlu
Ahi Şerafeddin Mehmed'indir. Ayrıca burada Ahi Şerafeddin'in kızı Devlet Hatun (ö. 763 / 1361-62) ile Ahi Hüseyin'in
kızı Ayşe Hatun'un (ö . 833 / 1430) sandukaları da bulunmaktadır. Diğer üç
sandukanın ise Ahi Hüsameddin'in soyundan gelen kimselere ait olduğu tahmin edilmektedir.
Ahi Şerafeddin Türbesi sekizgen bir
plana göre yapılmış olup alt kısmı karedir. Üstünü dıştan sekiz, içten on altı dilimli kagir bir sivri külah örter. Böylece
kareden on altıya geçiş, ustalıklı bir biçimde tromplar, köşe üçgenleri ve ufak
nişlerin yardımıyla sağlanmıştır. Türbe
değişik ölçülerde ve cinslerde devşirme
taşlardan yapılmıştır. içerisindeki yedi
sandukadan bir tanesi alçı kabartmalarta süslüdür ve Ahi Hüsameddin'e aittir. Sahibi belli olmayan diğer bir sanduka da yine alçı tezyinatlı olup üzerine
kelime-i tevhid işlenmiştir. İki sanduka
ise altıgen mavi renkte çinilerle kaplanmıştır. Devlet ve Ayşe hatunların san. du kaları mermerden dir.

Ah! Serafeddin'in ahsap ovma lı sandukası
(Anka<a Et n og<aıya Mü,esll

Ahi Şerafeddin'e ait kabrin ise bugün
sadece sanduka eteği yerinde durmaktadır. 1933'te Ankara Etnografya Müzesi'ne götürülmüş olan ceviz ağacı sanduka üzerinde ölünün adından başka,
Ayetü'l-kürsi ve başka ayetler yazılıdır;
ayrıca zengin bir oyma süsleme de görülür. Türk ağaç işçiliğinin en güzel eserlerinden olan ve tabut biçiminde bir sanduka ile altı kare, üstü çokgen sivri külahlı küçük bir türbeye benzer başlık
kısmından meydana gelen bu sandukanın Nakkaş Abdullah b. Mahmud tarafından yapıldığı kitabesinde belirtilmiş
tir. Ahi Şerafeddin Türbesi ve ona ait
sanduka, Ankara'nın Selçuklu devrine
ait en başta gelen tarih ve sanat abidelerindendir. Ewelce etrafında yer alan
ve içinde pek çok eski mezar taşı bulunan hazire bozulmuş, taşlar başka yerlere taşınmıştır. Yalnız bunlardan, 781 'de
(1379-80) vefat eden Ali Hüsameddin .
Hüseyin b. Yusuf un mezar taşı kalmıştır. ·
BİBLİYOGRAFYA :

Mübarek Galib, Ankara Meseld/eri ue· Cami·
leri, İstanbul 1341, s. 49; a.mlf., Ankara ll:
Kitabe/er, İstanbul 1928, s. 13; Gönül Öney,
Ankara 'da Türk De u ri .Yapılan, Ankara 1971,
s. 111-113; Z. Oral. "Ahi Şerafüd-din Türbesi
ve Sandukası", Milletlerarası Birinci Türk Sa·
natlan Kongresi 1959, Ankara 1962, s. 306321.

Iii

SEMA

Yİ EYİCE

AHİD
(~1) .
Çeşitli

L

farklı

anlamlarda

ilimlerde
kullanılan

bir terim.
_j

Ahd, masdar olarak, "bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, talimat vermek; söz vermek" manalarına geldiği
gibi, isim olarak, "emir, talimat, taah-

AHİD

hüt, antlaşma. yükümlülük, itimat veren söz" anlamlarına da gelir. Ahidde
hem yemin. hem de kesin söz verme anlamı vardır. Yemin ahdin dini ve kutsT
yönünü. söz verme de at:ılakT yönünü
teşkil eder. İttifak hükümlerini (Tanrı
ile İsrailoğulları arasır:ıcta yapılan ahdin hükümleri) ihtiva ettiği için. yahudi ve hı
ristiyan kutsal kitaplarına Ahd-i Atik ve
Ahd-i Cedid denilmiş, İslam devletinin
hakimiyeti altında yaşamak üzere kendileriyle anlaşma yapılan gayri müslimler için ehlü'z-zimme yerine ehlü'l-ahd
tabiri kullanılmıştır .

(bk. Tesniye, 17/ 2; YeşG, 7/ 11 ,
23/ 16 ; Hakimler, 2/20; ikinci Krallar,
18/ 9-12; Mezmurlar, 132/ 12) Tanrı, günah işleyerek ve verdikleri sözü tutmayarak ahdi bozan yahudileri (bk. Yeremya, 31 1 32) önceleri himaye etmemiş (b k
Yeremya, 32/ 37), fakat daha sonra onlara acımış ve kendileriyle yeni bir ahid
yapmıştır (b k. Yeremya, 31 / 31-34 , 32/ 3741ı . Bu ah de göre Tanrı. şeriatını onların içine koyup yürekleri üzerine onu
yazacak. kendisi onlara "Allah", onlar da
ona "kavim" olacaklar ve böylece günahları bağışlanacaktır (b k Yeremya, 31 1 34).

D DİNLER TARİHİ. Ahd-i Atik'in İb

Ahd-i Cedid'de ise bu kelime farklı bir
mana kazanmıştır. Buna göre. isa'nın
şahsında Tanrı insanlıkla yeni bir ahid
yapmıştır. Bu yeni ahid, Sina ahdini yürürlükten kaldırmış, fakat insanlığın
kurtuluşu için yapılan vaadleri tamamlamıştı r (bk. ı. Haspecker, EF, 1, 44). Son
akşam yemeğinde Hz. isa, kendi eti ve
kanını yeni ahdin sembolü olarak göstermiştir (bk. Matta, 26/ 28; Luka, 22/
20). Sina ahdi ile yeni ahid arasındaki
farklar Pavlus (St. Paul ) tarafından ortaya konmuştur (bk. Korintoslular'a ikinci Mektup, 3/ 6-18) Eski ahi d sadece İs
railoğulları'na has iken yeni ahid bunu
di~erlerine de teşmil etmiştir (bk Matta, 28 / 19-20) Yahudi kutsal kitaplarına
Ahd-i Atik. isa'dan sonrakilere de Ahd-i
Cedid denilmesi hıristiyanlara göredir
ve yukarıdaki telakkiye dayanmaktadır.

ranice'sinde berit, Yunanca tercümesinde diatheke olarak kullanılan ahid "ittifak, anlaşma ve sözleşme" anlamlarına
gelmektedir ve Ahd-i Atik'te Allah ile
İsrailoğulları arasındaki anlaşmayı ifade
etmektedir. Allah, çeşitli dönemlerde insanlarla ahid yapmıştır. Hz. Nüh ile ona
iman edenlerin kurtuluşu ve tfifan • ın
bir daha vuku bulmaması için ahid yapıl
mış, buluta konan yay (gökk u şağı) bu
ahdin alameti sayılmıştır (bk . Tekvin. 6/
18, 9/ 12, 15, 16) Hz. İbrahim ve soyundan gelenlerle de bir ahid yapılmış olup
sünnet olmanın alarnet kabul edildiği
(bk. Resullerin İşleri , 7/ 8) bu ahde göre,
Ken'an diyarı onlara miras olarak verilecektir (bk Tekvin, 13/ 15, 17, 15/ 18,
17 / 2-8) İsrailoğulları ile Sina'da, Horeb'de bir ahid yapılmıştır (bk Tesniye,
5/2, 29/ ll. Hz. Müsa'nın Allah ile İsrai
loğulları arasında aracı olduğu bu ahde göre, İsrailoğulları Allah'ın sözünü
dinleyip yapılan ahde sadık ka ldıkları
takdirde. bütün kavimlerden daha üstün. "Allah 'ın kahinler melekütu ve mukaddes milleti " olacaklardır (bk. Çıkış,
19/ 5-6) . Ahdin şartı olarak onlardan on
emir* e uymaları istenmiştir (b k Tesniye, 4/ 13) Ahdin sembolü sebt (cumartesi) günü ve ona riayettir (bk Çıkış,
311 16-1 7). Ahdin gerçekleşmesi için birtakım takdimeler. merasimler ve usuller konulmuştur (b k. Ç ı kış, 191 24). Ahi d
daha sonraki nesille Moab ovasında yenilenmiştir (b k. Tesniye, 29 1 ı) Levililer'le (bk. Sayılar, 18/ 1-19 ; Malaki, 4/ 8)
ve Davüd ile de ahid yapılarak onun
zürriyetine ebedi taht vaad edilmiştir
(bk. Mezmurlar, 89/ 20-30; İkinci Samuel,
71 1-29; Birinci Tarihler, 171 1-27). Yahudiler, Allah ile kendi aralarında kurulan
bu ahde çoğu zaman riayet etmemişler
(b k. Tesniye, 291 25; Birinci Krallar, 19/
ı O; ikinci Tarihler, 12/ ı ; Yeremya, 22/ 9;
_Daniel. 2/ 30) ve bu yüzden .cezalandırıl-

mışlardır

İslamiyet'e göre Allah. emirleri yoluyla ve peygamberleri vasıtasıyla insanlardan ahid almıştır. Yahudi ve hıristi 
yanlardan alınan ahid de bunlar arasın
dadır. Allah, İsrailoğulları'ndan, namaz
kılıp zekat vereceklerine. peygamberlerine inanıp onları destekleyeceklerine
ve Allah'a güzel takdimelerde bulunacaklarına (faizsiz borç vereceklerine; b k.
el-Maide 5/ 12), Allah'tan qaşkasına tapmayacaklarına , anaya babaya, yakınla
ra, yetimlere. düşkünlere iyilik edeceklerine (b k. el-Bakara 2/ 83), birbirlerinin
kanlarını dökmeyeceklerine, birbirlerini
yurtlarından çıkarmayacaklarına (bk. eiBakara 21 84-85) dair söz almıştır. Fakat
onlar. Allah'a verdikleri sözü yerine getirmemiş, ahidierini bozmuş ve bunu
alışkanlık haline getirmişlerdir (bk eiBakara 2/ 100; ei-Maide 5/ 13) Müsa·ya
karşı geldikleri için üzerlerine azap çökünce bunun kaldırılmasını istemişler,
Musa da onlara. Allah'a verdikleri sözü
hatırlatmıştır (bk Taha 20/ 86) Çünkü
yahudiler ne zaman Allah'a söz vermiş
lerse. içlerinden çoğu bu ahdi bozmuş-

tur (bk. el-Bakara 2/ 100). Allah, hıristi
yanlardan da ahidler almış , fakat onlar
sözlerinin bir kısmını unutmuşlardır (bk.
ei-Maide 5/ 14) Bütün önceki ümmetIerden ahid alınmış olmasına rağmen,
Hz. Muhammed'den ümmeti adına bir
ahid alınmamıştır. Ancak Peygamber'e
baş eğip tabi olanlar övülmüş, sozunden dönenlerse yerilmiştir (bk. el-Feth
48 / 10)
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D TASA VVUF. Kur'an -ı Kerim'de, Allah Tea la'nın Hz. Adem'e, Müsa'ya. İb
rahim ve İsmail'e ahid verdiği ifade edilir (bk. el-Bakara 2/ 125; ei-A' raf 71 134;
Taha 20 / 115) Bu ahid. genellikle emir
veya talimat verme şeklinde açıklanmış
tır. Yine Kur'an'da Allah'la kulları arasındaki bir ahidleşmeden de bahsedilmiş (bk Yasin 36/ 60) ve Allah adına verilen ahdin bozulmaması istenmiştir (bk
en-Nahl 16/ 91) Allah'la yaptıkları muahedeye sadık kalanlara büyük mükafat
vaad edilmiş (b k el-Feth 48 / ı OJ. ahdini
yerine getirmeyenler bozguncu olarak
nitelendirilmiş (bk. ei-Bakara 2/ 27) ve Allah'a karşı ahidierini hiçe sayanların ahirette hiçbir nasip alamayacakları haber
verilmiştir (bk Al-i İmran 3/ 77) "Siz bana verdiğiniz ahde sadık kalın ki ben de
size verdiğim ahdi ifa edeyim " (el-Bakara 2/ 40) mealindeki ayet değişik şekil
lerde tefsir edilmiştir. Bir yoruma göre
ayette geçen birinci ahid. Allah'ın kullarına olan emir. yasak ve tavsiyeleri, ikinci ahid ise Allah'ın kullarına vaad ettiği
af ve mükafatıdır. Diğer bir görüşe göre
birinci ahid Allah'ın ahdi. yani kulları
üzerindeki hakkı , ikinci ahid de kulların
rableri üzerindeki haklarıdır. Bir hadise
göre Allah'ın kul üzerindeki hakkı. kulun şirk koşmaksızın kendisine ibadet
etmesi, kulun Allah üzerindeki hakkı
ise azap görmeden cennete girmesidir
(bk. Buhari, "Libas", 10 1; Müslim, "İman",
48) Semavi dinler Allah 'la kulları arasında var olduğuna inanılan bir ahidleş
meye dayanır. Hz. Peygamber dua ederken, "AIIahım! Gücüm yettiği kadar ahdine ve vaadine sadakat gösteriyorum·
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