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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rikat mensupları dini ve ahlaki esasları
(Buhari. "Da'avat", 16: Tirm izi , "Da 'avat",
ı 5 ı der ve kendini O'na karşı daima sotalimatname haline getirerek ayinlerde
okurlar ve bunlara ahidname adi verirrumlu hissederdi.
ler (bir ahidname ö rn eği için bk. Ahm ed
SüfTler. bezm-i elest*te Allah'ın rab
Ri fat. s. 302)
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ve harikulade hallerin Allah'a ait olduğunu bilmesine. "tasarruf ahdini koruSüL EY M AN ULUDAG
ma esasına bağlı kalma· denilmektedir.
Bu , fail olarak sadece Allah ' ı görme mao A HLAK. islam ahlakında ahid ve
kamıdır.
va'd terimleri genellikle eş anlamlı olaSüfTler. ilahi ve beşeri ahidlere sadarak kullanılmıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de va'd ve bundan türetilmiş olan
katı tasawufun esası olarak görmüşıer
kelimeler. "Allah'ın inanan ve iyi işler
dir. Hatta Bündar b. Hüseyin'e göre. tayapan insanlara maddi ve manevi ecir
sawuf ahde vefadan ibarettir. Onlar.
ve mükafat vereceğini bildirmesi " mainsanın. "Allah için şunu yapacağım " dinasında geçer (bk. VA'D ve VAlD ). Ahid keye zihninden geçireceği bir fikrin bile
limesi ise ahlaki bir kavram olarak gebağlı kalınması gereken bir ahid olduğu
nellikle "birine söz verme, vaad ve taahgörüşündedirler. Zihinden geçen şeyle
hütte bulunma, anlaşma yapma· manare akid, dille ifade edilenlere ahid deIarında kullanılmıştır (bk. M. F. Abdülbanir: her ikisini de ahid bilip bağlı kalkı , "' ahd", "va'd" md .leri) . Hadislerde de
mak gerekir. Şeriat nasıl .din ise ahde
bu manalar hem ahid hem de va'd kavvefa da dindir. Allah'ın ahdine bağlılık
ramlarıyla ifade edilmiştir (bk Wensinck,
göstermeyenler şeriatın adabına da ria"'ahd", "va' d " md .leri)
yet etmezler.
Müridierin tarikata girerken şeyhlere
Kur'an'da iman, yalnızca zihni bir
verdikleri söze de ahid denir. Bu ahidde.
inanma değil , bunun yanında kişinin diAllah'a ve Resulü'ne verilen ahde bağlı
ni naslarla belirlenmiş olan esaslara
kalmanın lüzumu üzerinde durulur. Zira
uyacağına dair gönüllü bir taahhüdü
müridi yüksek mertebelere ulaştıracak
olarak değerlendirilmek suretiyle iman
olan bu bağlılıktır. Mürid şeyhe verdiği
ile ahid arasında sıkı bir münasebet
ahde. sıkıntılı ve rahatlık zamanlarında
kurulmuştur . Böylece Kur'an'a göre ahaynı derecede sadakatle bağlı kalıp asla
de vefa, iman ederek Allah ile ahidieş
ahdi bozmaz. biatta sebat gösterir. Mümiş ve bu suretle kendisini hür iraderide merasimle giydirilen hırka. onun
siyle sadakat mükellefiyeti altına sakverdiği ahde vefa göstereceğinin semmuş olan müminin ahlaki bir borcudur.
bolü olarak kabul edilir. Şeyhe verilen . Bu sebeple Kur'an ahdin önemi üzerinahid. müridin ona karŞı samimi ve düde ısrarla durmuştur. ister Allah'a ister
rüst davranacağını. hiçbir emir ve tavsiinsanlara karşı verilmiş olsun. her vaad
yesine muhalefet etmeyeceğini ve hiçbir
ve ahid. yükümlülük için ehliyet şartla
sırrını şeyhinden saklamayacağını taahrını taşıyan bir insanı borçlu ve sorumhüt etmesi manasma gelir.
lu kılar. İslam ahlakında bu sorumluluğun yerine getirilmesine ahde vefa veŞa ' ranf. ahid ve misakı el-Bahrü'lya ahde riayet denir ki her iki tabir de
m e vrı1d fi 'l-mevô.şik ve 'l - 'uhı1d ve LeKur'an'dan alınmıştır (bk. el-Bakara 2/
vô.kıf:ıu '1-envô.r ii tabakati '1-al]yô.r adlı
ı 77 : ei-Mü 'minün 231 8). "Sözünde dureserlerinde geniş olarak ele alır. Bazı ta-
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mak. verdiği sözlere bağlı kalmak. özü
ve sözü doğru olmak" gibi anlamları içine alan ahde vefa veya kısaca vefa, islam ahlakının en önemli prensiplerinden biridir. Ahlakçtiara göre ahde vefayı yüksek bir fazilet haline getiren husus. kişinin taahhüdünün aksini her an
yapma imkanına sahip olduğunu bilmesine rağmen , kendisini verdiği söze bağ
lı hareket etmek zorunda hissetmesidir.
Kur'an - ı Kerim'de ve hadis-i şerifler
de olgun müminlerin vasıfları sayılır
ken, onların ahde vefa gösterme özelliklerine işaret edilir (bk. ei-Mü 'minün 23/
8: ei-Mearic 70/ 32) Kur'an'da ahde vefa
ile ilgili ayetlerde. kendileriyle yapılmış
antlaşmaların hükümlerine riayet ettikIeri müddetçe, müslüman olmayan taraflara dahi verilen söz istikametinde
uygulamada bulunulması emredilmektedir (bk et-Tevbe 9/ ı , 4, 7) Diğer ahlaki faziletlerde olduğu gibi ahde vefa
gösterınede de ümmeti için örnek bir
yaşayış sürdürmüş olan Hz. Peygamber'in Hudeybiye Antiaşması'ndan hemen sonra. yanındaki müslümanların
itirazlarına rağmen. kendisine sığınan
EbQ Cendel'i antlaşmanın gereği olarak
müşriklere iade etmesi, onun verdiği söze bağlılığının en canlı örneklerinden birisidir. Ona "el-Emin" sıfatının düşman
ları tarafından bile verilmesinin. kendisinin ahde vefa ve emanete riayet faziIetine kemaliyle sahip bulunmasından
ileri geldiği bütün kaynaklarda belirtilmiştir. Nitekim o, konu ile ilgili hadisIerinde ahde uygun hareket edilmesini
imandan saymış , ahde aykırı davranınayı ise nifak alametleri arasında göstermiştir. Zira sözünde durmamak, sözüne güvenilmez olmak, imanın özünde
bulunan sadakat mefhumu ile çelişmek
tedir. Halbuki gerek Kur'an'da (bk. elBakara 2/ I 77). gerekse hadislerde ahde
vefa ile sadakat arasında kopmaz bir
bağ bulunduğu belirtilmiştir.

insanların toplum hayatının gereği
olarak birbirleriyle yaptıkları sözleşme
lerin esaslarına uygun hareket etmelerinin, verdikleri sözleri mutlaka yerine
getirmelerinin önemi üzerinde ısrarla
duran islam ahlakçıları, bu konuyu ekseriyetle "dilin afetleri" başlığı altında
incelemişlerdir. Ahlakçılar, herhangi bir
vaadde bulunurken, ileride ahde vefa
göstermeyen bir kişi durumuna düşme
rnek için, yerine getirilemeyecek hususlarda düşünmeden hemen "evet" demek
yerine. söz veren tarafın ahdini yerine
·getirmesini engelleyen meşrü bir sebe-

