
ve kıyasla da tahsis edilebilir. Çoğunlu

ğun delil olarak aldığı örneklerde ise 
Kur'an'ın am lafzı ya önce başka kati bir 
delille tahsis edildikten sonra ahad ha
berle tekrar tahsis edilmiş veya bu ha
disler mütevatir yahut meşhur hadis ol
duğu için tahsis mümkün olmuştur. 

Lafzın umumi oluşunu sebebin hususi 
olması engellemez. Bu bakımdan müo
ferit olaylar için nazil veya varit olmuş 
am lafızlar da umum ifade ederler. 

islam hukukunun fer'l meselelerinde 
görülen ihtilafların birçoğu, am üzerin
deki metodotojik farklılıklardan kaynak
lanmıştır. 
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AMA 
( ~1) 

Mutasawıfların 

vahidiyyet veya ahadiyyet hazretlerini 
(mertebe) ifade etmek için kullandıkları 

L bir tasawuf terimi. _j 

"Körlük ve yüksek bulut" manasma ge
len ama, bir tasawuf terimi haline gel
meden önce, kainatın yaratılışını izah 
eden bazı hadislerde kullanılmıştır. Ri
vayete göre Ebü Rezln, "Allah alemi ya
ratmadan ewel neredeydi?" diye sor
ctuğunda Hz. Peygamber, "Altında üstün
de hava bulunmayan bir arnada idi" ce
vabını vermiştir (bk. Tirmizi, "Tefsir", ı 2; 
Müsned, IV, 1 1 ). Hadisin ravisi Yezld b. 
Harun, "Bu ifadeyle, O vardı, O'nunla 
birlikte hiçbir şey yoktu, manası kaste
dilmiştir" demektedir. Diğer bir hadis 
meali de şöyledir: "Allah halkı zulmette 
yaratmıştır" (Tirmizi, "İman", ı 8; Müsned, 
ll , 176) İbnü'l-Arabi bu hadiste geçen 
zulmet kelimesinin ama kelimesiyle ay
nı anlama geldiğini söyler. Kur'an-ı Ke
rim'de de (b k. ez-Zümer 391 6) insanla-

rın annelerinin karınlarında birbirini ta
kip eden üç "karanlık merhalede" yara
tıldığından bahsedilmiştir. İbnü'l-Arabf
ye göre bütün bunlar yaratılışın yokluk
tan meydana geldiğini, Allah'ın zati sıfa 

tının nur. masivanın asli sıfatının ise "ka
ranlık" ve "körlük" olduğunu, ilahi ışığın 
karanlığı aydıntatması sonucunda varlı
ğın vücut bulduğunu belirtmektedir. 

ilk safiler tarafından kullanılmayan 
ama kelimesi bilhassa ibnü'l-Arabfde 
bir tasawuf ve felsefe terimi haline gel
miştir. Ona göre Allah'ın vahidiyyeti (bir
lik) ile ahadiyyeti (teklik) birbirinden fark
lıdır. Hakkında hiçbir bilgimiz bulunma
yan Allah'ın zatına ve künhüne ahadiy
yet*' isim ve sıfat tecellilerine vahidiy
yet* denir. İbnü'l-Arabl Fususü'l-hikem'
de Hüd ismindeki ahadiyyeti izah eder
ken zat-ı barinin mutlak surette ·gayb" 
oluşuna ama ismini verir ve Allah'ın mut
lak gayb olduğunu belirtir. Buna göre 
zat-ı ilahinin bilinmez. tanınmaz hüviye
tine ama denilir. Feyz-i akdes de aynı 

manaya gelir. Arnada masiva yoktur. Za
tı ululuk perdesiyle örttüğü için arnaya 
·celal hicabı" denilmiştir. Diğer taraftan 
İbnü'l-Arabi ilk mazhar*a ve Hak ile 
halk arasındaki berzah • a yani vahidiy
yet mertebesine de ama adını vermek
te ve bu berzahta mümkin • terin sıfat 
ve isimlerle vasıflandıklarını söylemek
tedir. Bulut, sema ile arz arasında bir 
perde olup ikisini birbirinden ayırır. Ama 
ise "esma-i ahadiyyet seması" ile "çok
luk ve yaratılmışlık arzı" arasında bir 
perdedir. Fakat umumiyetle vahidiyyet 
hazretine değil ahadiyyet hazretine. ya
ni zatın belirsiz, mutlak gayb mertebe
sine ama denilmiştir. Öte yandan ama 
terimi eski İran dinlerindeki ·nur- zul
met" düalizmini de hatırlatmaktadır. 

Yaratmanın karanlıkta beliren bir ışık 

şeklinde başlaması. eşyanın bu ışıktan 

aldığı pay nisbetinde gerçek ve saf ma
nada varlık kazandığı inancı, "Allah'ın, 

semavatın ve arzın nuru" olduğundan 
bahseden ayetle de (bk en-Nür 24 / 35) 
izah edilmiştir. 

Abdülkerim el-Cilfye göre ama, "ha
kı'katü'l-hakaik" ve "zat-ı mahz" merte
besidir; onda Hak-halk ikiliği ve ayırımı 

· yoktur. Ahadiyyette olduğu gibi arnada 
da isim ve sıfatiarın zuhüru bahis ko
nusu değildir. Fakat yine de ama aha
diyyete mukabildir. Zatın zata olan mü
tea! tecellisine ahadiyyet. zatın mutlak 
batın oluşuna ama denilir. İlkinde zati
ahadi zuhür (aç ı klık). ikincisinde zati
arnal butün (gizlil ik) bahis konusudur. 

A'MA 

Biri saf tecelli*, diğeri sırf istitAr* dır. 
İşte bu sebeple ahadiyyetle ama birbiri
nin karşıtıdır. Çünkü biri zatın kendisi
ne olan müteal tecellisini. diğeri zatın 

mutlak gayb oluşunu ifade etmektedir. 
Aslında zat-ı bari kendine aşikar veya 
gizli (zahir-batın. mütecellf-müstetir) olmak
tan münezzehtir. Bu ifadeler sadece bir 
manayı zihne yaklaştırmak ve kavran
masını sağlamak için kullanılmaktadır. 
Zat-ı bari mutlak ve müteal gibi kayıt
lardan bile münezzeh olarak hiçbir ka
yıt ve şarta bağlı olmaksızın vardır ve 
ezelden ebede daima tecelli etmektedir. 
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L 

A'MA 
( ~'91) 

Gözleri görmeyen, kör; 
mecazen gerçeği anlamayan, 

hidayete ermemiş kişi. 
_j 

Sözlükte. "iki gözü kör olmak suretiy
le görme kabiliyetini bütünüyle yitirmiş 
bulunan kişi" manasma gelen ve "basi
retsiz, düşüncesiz, cahil" gibi mecazi an
lamları da olan (bk. Lisanü'l- 'Arab, "a cma'' 
md.) a'ma kelimesi Kur'an'da çoğu 

manevi, bir kısmı da maddi körlük anla
mında olmak üzere on üç defa tekil, yine 
bu son anlamda on defa da çoğul şek
linde (umy, amin. amün = ~ • ~ • c.so") 
(bk. en-Nem! 27/66; el -A'raf 7/64; ez
Zuhruf 43 / 40) geçer. Bundan başka, hep
si de "manevi körlük. kalp gözünün kör
lüğü, basiretsizlik, hakikat karşısında il
gisizlik ve inatçılık. sapıklık, Allah'ın hi
dayet ve rahmetinden mahrumiyet" gi
bi manalarda olmak üzere iki defa mas
dar (el-ama= ._...ıı) şeklinde (bk. Fussı let 

4 ı 1 ı 7, 44 ), sekiz defa da çekimli fıil ka
lıplarında (bk. el -En'am 6/ 104; el-Ma
ide 5/ 71; el-Hac 22 / 46) kullanılmıştır. 
A'ma, hadislerde daha çok körler hak
kındaki hükümlerle ilgili olarak söz ko
nusu edilir ve "habibeteyn", "kerime
teyn" (iki sevgili. iki değerli şey) diye anı
lan gözlerin kör olması halinde sabre
denlere verilecek mükafat anlatılır; kör
lere karşı kötü davrananlar da kınanır 
(bk. Müsned, ı. 217, 309; lll, 144; V, 258) 
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