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

BİBLİYOGRAFYA : 
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v.dğr.). Kahire 1375 /1955, III , 318 ; İbn Sa'd, 
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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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AHiDNAME 

lenmesini emrettikleri tayin kararları, 

çeşitli konularda emir ve talimat mahi
yetinde yazdırdıkları yazı anlamında da 
kullanılır. Kelimenin "eman vermek ve 
himayesine almak" manalarındaki kul
lanılışı ise sadece gayri müslimlerle ilgi
lidir. Darülislama em an ile giren harbi*
ye zü-ahd (anlaşmalı), İslam ülkesinde 
yaşayan ve kendilerine can. mal, ırz ve 
namus ile din güvenliği verilerek Allah 
ve Resulü'nün himayesine alınan gayri 
müslimlere (zimmT) ehlü'l-ahd, onlara 
verilen hakları ihtiva ve garanti eden 
resmi belgelere de ahid (ahidname) de
nilmişti r. Ayrıca halifenin veya valilerin 
bir şahsa, resmi veya özel mahiyette ba
zı hak ve görevler verdiğine dair emir
leriihtiva eden yazılarına da aynı ad ve
rilmiştir. 

İslam tarihinde veliaht tayinine dair 
ilk ahidname. Hz. Ebü Bekir tarafından, 
kendisinden sonra Hz. Ömer 'in halife 
olması için Hz. Osman'a yazdırılmıştır. 

Sonraki uygulamalarda örnek alınan bu 
ahidname besmele ile başlamakta ve 
yapılan vasiyetin ardından selam ile so
na ermektedir. Ahidnamede Hz. Ebü 
Bekir'in mührü yer almaktadır (bk. M. 
Hamldullah, s. 404-405 ) 

Veliaht tayini için düzenlenen ahid
nameler İslam devletlerinde değişme 
ve gelişmeler göstererek zamanla farklı 
şekiller almış ve çeşitli üslüplarda yazıl
mıştır. Bu değişiklikler arasında sabit 
kalan tek şey, besmele ile başlamaları 
olmuştur. Bu konudaki ahidnamelerin 
bazıları. besmelenin ardından halife ve 
veliahtının isim ve lakapları zikredildik
ten sonra, hamdele* ve vasiyet metni 
(bk. Kalkaşendl , Şubhu'l-a 'şa, IX, 337 
vd .ı. bir kısmı ise besmeleden sonra 
hamdele. halife ve veliahtının isim ve 
lakapla rı ile vasiyet metni (bk a.g.e., IX, 
386 vd.) yer alacak şekilde kaleme alın
mıştır. Ahidnamelerin sonunda, halife
lerin kendi el yazıları ile, şahitleri ve 
veliahtın halifeliği kabul ettiğini belir
ten kısa bir ibare yer almaktadır (bk 
a.g.e., IX, 391-393) 

Halifelerin vali ve amillerine, kuman
dan. kadı ve diğer memurları için yaz
dırdıkları ahidnameler de veliahtlar için 
yazı lan ahidnameler gibi tarih boyunca 
çeşitli değişiklikler göstermiştir. Bu tür 
ahidnamelerin ilk örnekleri Hz. Pey
gamber ve Hulefa-yi Raşidin dönemleri
ne aittir. Bunlar arasında. Hz. Peygam
ber'in Yemen 'e vali olarak gönderdi
ği Muaz b. Cebel ve Amr b. Hazm'a, 
Hz. Ebü Bekir'in irtidad edenlere karşı 
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görderdiğ i ordu kumandanlarına, Hz. 
Ömer'in kaza işlerine tayin ettiğ i Ebü 
Müsa el-Eş'an'ye, Hz. Ali'nin Mısır'a vali 
tayin ettiği Eşter en-Nehai'ye verdikleri 
ahidnameler zikredilebilir. Kalkaşendi. 

İslam devletlerinde çeşitli konularda ya
zılmış ahidnameler in belli başlı özellik
lerini anlatarak birçok ahidname örne
ğini eserine almıştır. 

İslam devletleri sınırları içerisinde ya
şayan EhH kitap için ilk ahidname Hz. 
Peygamber tarafından verilmiştir. Hz. 
Peygamber'in verdiği bu ahidnamelerin 
hemen hemen tamamı hicri 9. yıldan 

sonraki döneme aittir. Suriye, Filistin, 
Mısır ve Kuzey Afrika ile Irak. İran, Azer
baycan ve Anadolu 'nun bazı bölgele
rinin fethedildiği Hulefa-yi Raşidin ve 
özellikle Hz. ömer döneminde. buralar
da yaşayan gayri müslimlere birçok 
ahidname verilmiştir. Hz. Peygamber'in 
Eyle hakimi Yuhanna'ya. Ezruh ve Mak
na halkına , Hz. Ömer'in Beytülmakdis 
(Kudüs). Halid b. Velid'in Dımaşk, Ebü 
Ubeyde b. Cerrah'ın Ba 'lebek. Amr b. 
As ' ın Mısır halkına verdikleri ahidname
ler de bu konudaki ilk örneklerdir. 

Bazı şahıs ve gruplara tanınan hak ve 
imtiyazlarla ilgili ahidnamelerin ilk ör
nekleri olarak da Hz. Peygamber'in Ev
fa el-Anberfye Medine yakınlarındaki 

Gamim'i. oradan geçen yolculara yemek 
yedirmek şartıyla ikta • ettiğine. B ila! b. 
Haris el-Müzeni'ye Kabeliyye madenle
r ini. Cia! kabilesine İrem'i verdiğine ve 
burada onlardan başka hiç kimsenin bir 
hak iddia edemeyeceğine, Barik kabile
sine de meyve ağaçlarının kesilmeyece
ğ ine , kendileri istemedikçe vahaların

da hayvan otlatılmayacağına dair verdi
ği ahidnameler zikredilebilir. 

Bazı hıristiyanlar Hz. Peygamber'e 
nisbet edilen ahidnameler de uydur
mu$lardır. Bunların en meşhuru , Yavuz 
Sultan Selim'in Mısır'ı fethi sırasında 

kendisine sunulan Türisina Manastı

rı'ndaki ahidnamedir. Hz . .Aii'nin el yazı
sı ile 3 Muharrem 2 (7 Temmuz 623) 
tar ihinde kaleme alındığı iddia edilen 
bu ahidnameyi Yavuz Sultan Selim İs
tanbul'a getirmiş, Arapça bir sureti ile 
ulemadan bir heyete tercüme ettirdiği 
Türkçe nüshaya. zimmilerin hukukunu 
teyit etmek üzere yeni bir ahidname ek
leyerek aynı manastıra konulmak üzere 
geri göndermiştir. 

Başta veliaht tayininde kullanılanlar 

olmak üzere. çeşitli seviyelerdeki yöne
tici ve memurlara verilen ahidnamele
rin kağıt ve kalemleriyle kullanılan yazı 

çeşitleri diğer yazışmalardan ayrı özel
liklere sahipti (bk. Kalkaşendi, Şubf:ıu 'l

a'şa, IX, 394-397; X, 178-179) Ahidname
ler, ait oldukları dönemin dil, üslüp, ka
ğıt ve yazı çeşitleri bakımından olduğu 
kadar, tanzim edildikleri devletin tarihi 
için de birinci elden kaynak olmaları se
bebiyle çok önemli vesikalardır. 
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D TÜRK TARİHİ. Osmanlılar'da ya
bancı devletlere verilen ticari imtiyazla
rı veya sulh antlaşmalarını ihtiva eden 
belge. 

Ahidname, lugatlarda "muahede" ve
ya "antlaşma kağıdı" gibi kısa tarifleri 
yanında , "antlaşma şartlarını ve iki ta
rafın imzasını taşıyan kağıt" şeklinde 

de tarif edilmektedir. Aslında ahidna
me. bazan karşılıklı anlaşma sonucu va
rılan şartları, bazan da istenilen imtiyaz
ları ihtiva etmekle beraber. tarafların 

birlikte imza koydukları bir belge değil
dir. Ancak, bir sulh antiaşması bahis ko
nusu olduğunda , tarafların delegelerin
ce ayrı ayrı imzalanan ve tesbit edilmiş 
şartları ihtiva eden temessük* I ere gö
re maddeleri belirlenmiş olan metnin 
başında padişahın tuğrasının yer aldığı 
bir belgedir. 

Ahidnameler. İslam hukukunun pren
sipleri göz önünde tutularak ve şeyhü
lislamın fetvası alınarak verilmiş belge
ler olup harbi taifesine eman bahşedil
diğini göstermektedir. 

Diplomatik* bakımdan ahidname. 
pa dişaha ait ferman ve be ratlarda ol- · 
duğu gibi, Allah ' ın adı ile Hz. Peygam
ber ve dört halifenin adlarının zikredilip 
Allah'ın yardımı. Peygamber'in şefaati-


