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da tahsis edilebilir. Çoğunlu 
delil olarak aldığı örneklerde ise
Kur'an'ın am lafzı ya önce başka kati bir
delille tahsis edildikten sonra ahad haberle tekrar tahsis edilmiş veya bu hadisler mütevatir yahut meşhur hadis olduğu için tahsis mümkün olmuştur.
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umumi oluşunu sebebin hususi
engellemez. Bu bakımdan müoferit olaylar için nazil veya varit olmuş
am lafızlar da umum ifade ederler.
olması

rın annelerinin karınlarında birbirini takip eden üç "karanlık merhalede" yara-

tıldığından bahsedilmiştir. İbnü'l-Arabf

ye göre bütün bunlar yaratılışın yokluktan meydana geldiğini, Allah'ın zati sıfa 
tının nur. masivanın asli sıfatının ise "karanlık" 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 gelislam hukukunun fer'l meselelerinde
miştir. Ona göre Allah'ın vahidiyyeti (birgörülen ihtilafların birçoğu, am üzerindeki metodotojik farklılıklardan kaynaklik) ile ahadiyyeti (teklik) birbirinden farklanmıştır.
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ALi BARDAKOGLU
ve isimlerle vasıflandıklarını söylemektedir. Bulut, sema ile arz arasında bir
perde olup ikisini birbirinden ayırır. Ama
AMA
ise "esma-i ahadiyyet seması" ile "çok( ~1)
luk ve yaratılmışlık arzı" arasında bir
Mutasawıfların
perdedir. Fakat umumiyetle vahidiyyet
vahidiyyet veya ahadiyyet hazretlerini
hazretine değil ahadiyyet hazretine. ya(mertebe) ifade etmek için kullandıkları
ni zatın belirsiz, mutlak gayb mertebebir tasawuf terimi.
_j
sine ama denilmiştir. Öte yandan ama
L
terimi eski İran dinlerindeki ·nur- zul"Körlük ve yüksek bulut" manasma gemet" düalizmini de hatırlatmaktadır.
len ama, bir tasawuf terimi haline gelYaratmanın karanlıkta beliren bir ışık
meden önce, kainatın yaratılışını izah
şeklinde başlaması. eşyanın bu ışıktan
eden bazı hadislerde kullanılmıştır. Rialdığı pay nisbetinde gerçek ve saf mavayete göre Ebü Rezln, "Allah alemi yanada varlık kazandığı inancı, "Allah'ın,
ratmadan ewel neredeydi?" diye sorsemavatın ve arzın nuru" olduğundan
ctuğunda Hz. Peygamber, "Altında üstünbahseden ayetle de (bk en-Nür 24 / 35)
de hava bulunmayan bir arnada idi" ceizah edilmiştir.
vabını vermiştir (bk. Tirmizi, "Tefsir", ı 2;
Abdülkerim el-Cilfye göre ama, "haMüsned, IV, 11). Hadisin ravisi Yezld b.
kı'katü'l-hakaik" ve "zat-ı mahz" merteHarun, "Bu ifadeyle, O vardı, O'nunla
besidir; onda Hak-halk ikiliği ve ayırımı
birlikte hiçbir şey yoktu, manası kaste- · yoktur. Ahadiyyette olduğu gibi arnada
dilmiştir" demektedir. Diğer bir hadis
da isim ve sıfatiarın zuhüru bahis komeali de şöyledir: "Allah halkı zulmette
nusu değildir. Fakat yine de ama ahayaratmıştır" (Tirmizi, "İman", ı 8; Müsned,
diyyete mukabildir. Zatın zata olan müll, 176) İbnü'l-Arabi bu hadiste geçen
tea! tecellisine ahadiyyet. zatın mutlak
zulmet kelimesinin ama kelimesiyle aybatın oluşuna ama denilir. İlkinde zatinı anlama geldiğini söyler. Kur'an-ı Keahadi zuhür (aç ı klık). ikincisinde zatirim'de de (b k. ez-Zümer 391 6) insanlaarnal butün (gizlilik) bahis konusudur.
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Biri saf tecelli*, diğeri sırf istitAr* dır.
İşte bu sebeple ahadiyyetle ama birbirinin karşıtıdır. Çünkü biri zatın kendisine olan müteal tecellisini. diğeri zatın
mutlak gayb oluşunu ifade etmektedir.
Aslında zat-ı bari kendine aşikar veya
gizli (zahir-batın. mütecellf-müstetir) olmaktan münezzehtir. Bu ifadeler sadece bir
manayı zihne yaklaştırmak ve kavranmasını sağlamak için kullanılmaktadır.
Zat-ı bari mutlak ve müteal gibi kayıt
lardan bile münezzeh olarak hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın vardır ve
ezelden ebede daima tecelli etmektedir.
BİBLİYOGRAFYA:

Müsned, ll, 176; IV, ll; Tirmizi. "İman", 18,
"Tefsir", 12; Necmeddin-i Daye, Mirşadü'l-' i·
bad, Tahran 1353 hş., s. 25; İbnü ' ı-Arabi,
Fuşaş (Afıfı), s. lll ; a.mlf.. el-Fütahat, ll , 150,
167, 350; Kaşani, lştı lafıatü 'ş·şü{iyye, Kah i re
1981, s. 131; Abdü ı kerim ei-Cili, el-inslinü'l·
kamil, İstanbu l 1300, 1, 42; Tehanevi. Keşşa{,

ll, 1081.

Iii

SüLEYMAN ULUDAÖ

A'MA
( ~'91)

L

Gözleri görmeyen, kör;
mecazen gerçeği anlamayan,
hidayete ermemiş kişi.

_j

Sözlükte. "iki gözü kör olmak suretiyle görme kabiliyetini bütünüyle yitirmiş
bulunan kişi" manasma gelen ve "basiretsiz, düşüncesiz, cahil" gibi mecazi anlamları da olan (bk. Lisanü'l- 'Arab, "a cma''
md.) a'ma kelimesi Kur'an'da çoğu
manevi, bir kısmı da maddi körlük anlamında 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; ezZuhruf 43 / 40) geçer. Bundan başka , hepsi de "manevi körlük. kalp gözünün körlüğü, basiretsizlik, hakikat karşısında ilgisizlik ve inatçılık. sapıklık, Allah'ın hidayet ve rahmetinden mahrumiyet" gibi manalarda olmak üzere iki defa masdar (el-ama= ._...ıı) şeklinde (bk. Fussı l et
4 ı 1 ı 7, 44 ), sekiz defa da çekimli fıil kalıplarında (bk. el -En'am 6 / 104; el-Maide 5/ 71; el-Hac 22 / 46) kullanılmıştır.
A'ma, hadislerde daha çok körler hakkındaki hükümlerle ilgili olarak söz konusu edilir ve "habibeteyn", "kerimeteyn" (iki sevgili. iki değerli şey) diye anı
lan gözlerin kör olması halinde sabredenlere verilecek mükafat anlatılır; körlere karşı kötü davrananlar da kınanır
(bk. Müsned, ı. 217, 309; lll, 144; V, 258)
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