
AHi D 

(Buhari. "Da'avat", 16: Tirmizi , "Da 'avat", 
ı 5 ı der ve kendini O'na karşı daima so
rumlu hissederdi. 

SüfTler. bezm-i elest*te Allah'ın rab 
olduğunu ikrar etmeyi ahid, bu taahhü
de bağlı kalmayı da ahde vefa kabul et
mişlerdir (bk. ei-A' raf 71 ı 72) Avam bu 
taahhüdü ibadet, havas ubüdiyyet, ha
vasü'I-havas ubüdet şeklinde ifa eder. . 
insanın korktuğundan emin, umduğuc 
na nail olması için Allah'a tapması iba
det; korku, ümit ve karşılık söz konusu 
olmaksızın emre sırf . emir olduğu için 
uyması ubüdiyyet (kulluk); buna kendi 
kuwetini ve iradesini de katması ubü
dettir (has kulluk). Bezm-i elestte veri
len ikrar ve ahid bu üç tarzda ifa edil
miş olur (bk Kaşa ni , s. 52: Bakli, s. 43, 

73) İnsanın aciz bir kul olduğunun ŞU
uruna vararak kendisindeki bütün amel 
ve harikulade hallerin Allah'a ait oldu
ğunu bilmesine. "tasarruf ahdini koru
ma esasına bağlı kalma· denilmektedir. 
Bu, fail olarak sadece Allah ' ı görme ma
kamıdır. 

SüfTler. ilahi ve beşeri ahidlere sada
katı tasawufun esası olarak görmüşıer
dir. Hatta Bündar b. Hüseyin'e göre. ta
sawuf ahde vefadan ibarettir. Onlar. 
insanın. "Allah için şunu yapacağım" di
ye zihninden geçireceği bir fikrin bile 
bağlı kalınması gereken bir ahid olduğu 
görüşündedirler. Zihinden geçen şeyle
re akid, dille ifade edilenlere ahid de
nir: her ikisini de ahid bilip bağlı kal
mak gerekir. Şeriat nasıl .din ise ahde 
vefa da dindir. Allah'ın ahdine bağlılık 

göstermeyenler şeriatın adabına da ria
yet etmezler. 

Müridierin tarikata girerken şeyhlere 
verdikleri söze de ahid denir. Bu ahidde. 
Allah'a ve Resulü'ne verilen ahde bağlı 
kalmanın lüzumu üzerinde durulur. Zira 
müridi yüksek mertebelere ulaştıracak 
olan bu bağlılıktır. Mürid şeyhe verdiği 
ahde. sıkıntılı ve rahatlık zamanlarında 
aynı derecede sadakatle bağlı kalıp asla 
ahdi bozmaz. biatta sebat gösterir. Mü
ride merasimle giydirilen hırka. onun 
verdiği ahde vefa göstereceğinin sem
bolü olarak kabul edilir. Şeyhe verilen 
ahid. müridin ona karŞı samimi ve dü
rüst davranacağını. hiçbir emir ve tavsi
yesine muhalefet etmeyeceğini ve hiçbir 
sırrını şeyhinden saklamayacağını taah
hüt etmesi manasma gelir. 

Şa ' ranf. ahid ve misakı el-Bahrü'l
mevrı1d fi 'l-mevô.şik ve 'l- 'uhı1d ve Le
vô.kıf:ıu '1-envô.r ii tabakati '1-al]yô.r adlı 
eserlerinde geniş olarak ele alır. Bazı ta-

r ikat mensupları dini ve ahlaki esasları 
tal imatname haline getirerek ayinlerde 
okurlar ve bunlara ahidname adi verir
ler (bir ahidname örneği için bk. Ahmed 
Ri fat. s. 302) 
BİBLİYOGRAFYA : 
Buhari, "Libas", 101 , "Da'avat", 16 ; Müs

lim, "İman", 48 ; Tirmizi, "Da 'avat", 15 ; Serrac, 
· ei·Lüma' ( nş r. Abdülhalim Mahmüd-Taha 

Abdülkadir Server), Kah i re 1960, s. 430; Süle
mi, Taba~atü'ş·ş üfiyye (nşr. Nüreddin Şeribe). 
Kah i re 138911969, s. 126 ; Herevi, Tabakatü 'ş· 

sü{iyye (nş r. Muhammed Sürür Mevlayi), Tah· 
ran 1351 , s. 501 ; Bakli, Meşrebü'l·eruah (nşr. 

Nazi f M. Hoca). istanbul 1974, s. 43, 73 ; Falı
reddin er-Razi. Me{atfhu 'l·gayb, Kahire 1934· 
62 - Beyrut, ts. (Daru ihyai't-türasi'l-Arabi) , III , 
34; Kaşani, lştılaf}.atü 'ş·şü {iyye (nşr. M. Kemal 
ibrah im v.dğr.). Kahire 1981 , s. 52; Külliyat· ı 
Hazret·i Hüdayi (nş r. Mehmed Gülşen ), istan· 
bul 1338, s. 21 ; Ankaravi. Minhacü 'l·{u~ara', 
Bulak 1256, s. 34; Ahmed Rifat. Mir'atü 'f.ma· 
kasıd, istanbul 1293, s. 302 ; el-Mu'cemü 's·sü· 
f~ "el - 'ahdü 'l-ilahi" md. · · 

Iii SüL EYMAN ULUDAG 

o AHLAK. islam ahlakında ahid ve 
va'd terimleri genellikle eş anlamlı ola
rak kullanılmıştır. Ancak Kur'an-ı Ke
rim'de va'd ve bundan türetilmiş olan 
kelimeler. "Allah'ın inanan ve iyi işler 

yapan insanlara maddi ve manevi ecir 
ve mükafat vereceğini bildirmesi " ma
nasında geçer (bk. VA'D ve V AlD ). Ahid ke
limesi ise ahlaki bir kavram olarak ge
nellikle "birine söz verme, vaad ve taah
hütte bulunma, anlaşma yapma· mana
Iarında kullanılmıştır (bk. M. F. Abdülba
kı , "' ahd", "va'd" md .leri) . Hadislerde de 
bu manalar hem ahid hem de va'd kav
ramlarıyla ifade edilmiştir (bk Wensinck, 
"'ahd", "va' d" md.leri) 

Kur'an'da iman, yalnızca zihni bir 
inanma değil , bunun yanında kişinin di
ni naslarla belirlenmiş olan esaslara 
uyacağına dair gönüllü bir taahhüdü 
olarak değerlendirilmek suretiyle iman 
ile ahid arasında sıkı bir münasebet 
kurulmuştur. Böylece Kur'an'a göre ah
de vefa, iman ederek Allah ile ahidieş
miş ve bu suretle kendisini hür irade
siyle sadakat mükellefiyeti altına sak
muş olan müminin ahlaki bir borcudur. 

. Bu sebeple Kur'an ahdin önemi üzerin
de ısrarla durmuştur. ister Allah'a ister 
insanlara karşı verilmiş olsun. her vaad 
ve ahid. yükümlülük için ehliyet şartla
rını taşıyan bir insanı borçlu ve sorum
lu kılar. İslam ahlakında bu sorumlulu
ğun yerine getirilmesine ahde vefa ve
ya ahde riayet denir ki her iki tabir de 
Kur'an'dan alınmıştır (bk. el-Bakara 2/ 
ı 77 : ei-Mü'minün 231 8). "Sözünde dur-

mak. verdiği sözlere bağlı kalmak. özü 
ve sözü doğru olmak" gibi anlamları içi
ne alan ahde vefa veya kısaca vefa, is
lam ahlakının en önemli prensiplerin
den biridir. Ahlakçtiara göre ahde vefa
yı yüksek bir fazilet haline getiren hu
sus. kişinin taahhüdünün aksini her an 
yapma imkanına sahip olduğunu bilme
sine 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 özellik
lerine 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 ettik
Ieri müddetçe, müslüman olmayan ta
raflara dahi verilen söz istikametinde 
uygulamada bulunulması emredilmek
tedir (bk et-Tevbe 9/ ı , 4, 7) Diğer ah
laki faziletlerde olduğu gibi ahde vefa 
gösterınede de ümmeti için örnek bir 
yaşayış sürdürmüş olan Hz. Peygam
ber'in Hudeybiye Antiaşması'ndan he
men sonra. yanındaki müslümanların 

itirazlarına rağmen. kendisine sığınan 

EbQ Cendel'i antlaşmanın gereği olarak 
müşriklere iade etmesi, onun verdiği sö
ze bağlılığının en canlı örneklerinden bi
risidir. Ona "el-Emin" sıfatının düşman
ları tarafından bile verilmesinin. kendi
sinin ahde vefa ve emanete riayet fazi
Ietine kemaliyle sahip bulunmasından 

ileri geldiği bütün kaynaklarda belirtil
miştir. Nitekim o, konu ile ilgili hadis
Ierinde ahde uygun hareket edilmesini 
imandan saymış, ahde aykırı davran
ınayı ise nifak alametleri arasında gös
termiştir. Zira sözünde durmamak, sö
züne güvenilmez olmak, imanın özünde 
bulunan sadakat mefhumu ile çelişmek
tedir. Halbuki gerek Kur'an'da (bk. el
Bakara 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 etmele
rinin, verdikleri sözleri mutlaka yerine 
getirmelerinin önemi üzerinde ısrarla 

duran islam ahlakçıları , bu konuyu ek
seriyetle "dilin afetleri" başlığı altında 

incelemişlerdir. Ahlakçılar, herhangi bir 
vaadde bulunurken, ileride ahde vefa 
göstermeyen bir kişi durumuna düşme
rnek için, yerine getirilemeyecek husus
larda düşünmeden hemen "evet" demek 
yerine. söz veren tarafın ahdini yerine 
·getirmesini engelleyen meşrü bir sebe-



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). 

L 

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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