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AM'AK-ı BUHARI 

(.S.;~~) 

Ebü'n- Neclb Şihabüdd!n 
Em'irü'ş-şuara Am'ak-ı Buhar! 

(ö. 543/1149) 

Karahanlılar devrinde 
MAveraünnehir'de yaşayan 

İranlı şair . 
_j 

Buhara'da doğdu. Doğum tarihi bilin
memektedir. Ancak 1 068-1080 yılların
da hüküm süren Karahanlılar'dan Şem
sülmülk Nasr b. İbrahim'i övdüğüne ve 
1 00 yaşlarında öldüğü rivayet edildiği
ne göre 1 045-1 OSS yılları arasında doğ
duğu kabul edilebilir. Arapça, Farsça ve 
Türkçe'den gelmediği anlaşılan Am'ak 
lakabının Arapça "saksağan" anlamına 

gelen akak kelimesinin bozuk bir şekli 
olduğunu ileri sürenler bulunduğu gibi 
bu kelimenin Soğdça asıllı olabileceğini 
söyleyenler de vardır. Am'ak doğduğu 
yerde çok iyi bir tahsil gördü. Özellikle 
felsefe, matematik, astronomi ve ede
bi ilimleri öğrenip şöhret kazandıktan 
sonra Semerkant'a gitti (1068) . Burada 
İlek Hanlar'dan (Karahanlılar) Hızır Han'ın 
(1 080-1081) sarayına intisap ederek bü
yük itibar gördü ve emirü'ş-şuara unva
nını aldı. Aynı sarayda bulunan ve sey
yidü'ş-şuara unvanını taşıyan şair Re
şidi ile hiç geçinemedikleri rivayet edi
lir. Nitekim Reşidi, hükümdara şiirleri

nin "tuzsuz" (tatsız) olduğunu söyleyen 
Am'ak'ı, "Benim şiirlerim bal ve şeker 
gibidir, hiçbirine tuz gerekmez; ama se
ninkiler şalgam ve bakla gibidir, tuzsuz 
yenmezler" diyerek susturmuştu. Büyük 
Selçuklu Sultanı Sencer'in de ilgi ve te
veccühünü kazanan Am'ak'ı Sultan Sen
cer, 11Z9'da ölen kızı Mah-Melek Ha
tun adına bir mersiye yazması için Ma
veraünnehir'den çağırmış, o da bu da
vete uyarak istenilen mersiyeyi yazmış
tır. Am'ak sonraları toplumdan uzakla
şıp yalnız yaşamaya başlamış ve hamisi 
ile münasebetlerini Hamidi veya Hamid 
adlı oğlu aracılığı ile sağlamış olmalıdır. 
Bu arada Büyük Selçuklu Sultanı Alpars
lan'ı metheden bir kaside yazdığına gö
re muhtemelen adı geçen hükümdarla 
tanışmış ve iltifatına mazhar olmuştur. 
Nerede öldüğü belli değildir. 

Am'ak'ın şiirlerinden günümüze an
cak bazı parçalar gelebilmiştir. Nitekim 
7000 beyit olduğu tahmin edilen diva
nından az sayıda kaside kalmıştır. Ayrı
ca tezkirelerde ve bazı şiir mecmuala
rında kendisine birkaç da rubai atfedi-

lir. Tebriz'de basılan ( 1307 hş ./ 1928) di
vanı, başkalarının şiirleri de ona mal 
edildiği için pek güvenilir değildir. Sa
id-i Netisi topladığı 806 beyti Divan-ı 
'Am 'a~-ı Bul]arf adıyla yayımiarnıştır 
(Tahran 1339 hş. / 1960). Bazılarına göre 
bunlardan sadece 614'ü ona aittir. Bu 
neşir ayrıca kasidelerde övülen kişiler ve 
diğer konularla ilgili açıklamaları da ihti
va eder. Am'ak'ın aruzun iki ayrı bahriy
le okunabilen bir Yusuf u Züleyl]a mes
nevisi nazmettiği söyleniyorsa da bu 
eserinden günümüze hiçbir şey kalma
mıştır. Mevcut kasidelerinde övülen ki
şiler arasında Şemsülmülk Nasr b. Tam
gaç Han, İbrahim b. Nasr. Hızır Han b. 
İbrahim, Ahmed Han b. Hızır Han, Mah
mud Han b. Şemsülmülk Nasr, Rükned
din Ebü'l-Muzaffer Tamgaç Han Mes'üd 
b. Hasan, Kadir Han Cebrail b. ömer b. 
Ahmed, Arslan Han Muhammed b. Sü
leyman, Ebü'l-Meali Hasan Tekin Kılıç 

Tamgaç b. Ali b. Davüd ve Sultan Sen
cer'in kız kardeşinin oğlu Rükneddin 
Mahmüd b. Muhammed b. Süleyman 
gibi hükümdar ve devlet adamlarının 
adları geçmektedir. Karaharılı hüküm
darları nezdinde büyük bir itibarı oldu
ğundan öteki saray şairlerinin ona say
gı göstermeleri ve hizmet etmeleri mec
buriyeti vardı. 

Am'ak, edebi sanatlardan özellikle teş
bih sanatındaki maharetiyle tanınmış
tır. Nitekim Enveri onu • üstad-ı sühan • 
olarak anar. Edebi sanatlara dair bazı 
eserlerde onun teşbihle ilgili beyitleri ör
nek (şahit) olarak kaydedilmiştir. Şiirinin 

diğer bir özelliği de kasidelerinde asıl 

konuya girmeden önce uzun ve özentili 
bir giriş yapmasıdır. 
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A'MAK-ı HAYAL 

A'MAK.-ı HAYAL 

( Ji:> .,~ı ) 
Şehbenderzade 

Filibeli Ahmed Hilmi'nin 
(ö. 1913) 

masal- hikaye karışımı birtakım olayları 
alegorik bir üslupla anlattığı 

tasawufi ve felsefi eseri. 
L _j 

IL Meşrutiyet devrinin önde gelen İs
lamcı fikir adamlarından Şehbenderza
de Ahmed Hilmi'nin eserleri arasında 

ayrı bir yeri olan A'mak-ı Hayal, bu dö
nemde Osmanlı toplumunda yeni yeni 
görülmeye başlayan materyalist görüşe 
karşı kaleme alınmış tezli bir eserdir. 
Bütün eser boyunca ruh ve kainatın sır
rı, yaratılışın gayesi araştırılarak mad
deci görüşün sığlığı ve insanı saadete 
ulaştırmakta yetersiz kaldığı ortaya ko
nur. Buna göre, kainatta olan biteni an
lamak ve hadiseleri doğru değerlendir
mek için vahdet-i vücud• fikrinin iyi bi
linmesi lazımdır. Bu yüzden birçok defa 
basılan eser tasawufa meraklı olanlar
ca çok okunmuştur. Ayrıca Ahmed Hil
mi'nin bütün fikirleri burada özetlen
miş olduğundan, eser onun temsil ettiği 
fikirleri tanımak bakımından da önem
lidir. Kitap, yazarın muhayyile zenginliği 
yanında tasawuf ve felsefedeki vuku
funu ve bunu ifade etmedeki kabiliyeti
ni de ortaya koymakta, birtakım teşhis
ler ve ruhi hallerle tasawufun. enbiya
nın, evliyanın sırları ve çeşitli halleri ha
yaller içinde anlatılmaktadır. Yazarın bü
tün fikirleri "Raci'nin Hatıraları" ve "Ma
nisa Tımarhanesi" adlı iki ana başlık al
tında ve çoğunlukla birbiriyle organik 
bağları bulunmayan çeşitli bölümler ha
linde ifade edilmiştir. 

Eserin iki kahramanından biri Raci, 
diğeri hakikati bulmakta ona yol göste
ren Aynalı Dede isimli meczuptur. Ese
rin şahıs kadrosunda ayrıca Raci'nin ar
kadaşı Sami ile Doğu düşünce tarihi 
ve masal dünyasına ait Buddha, Zerdüşt, 
simurg, anka gibi çeşitli şahıs ve varlık
lar da yer almaktadır. Raci dindar bir 
anne tarafından iyi yetiştirilmiş, inancı 
kuwetli bir gençtir. İyi bir tahsil gör
müş, maddi ve manevi ilimleri öğren
miştir. Mektebi bitirince bilgisini daha 
da arttırmak için çeşitli kitapları incele
meye başlamış, fakat bir müddet sonra 
elde ettiği bir yığın bilgiye rağmen ken
dini şüphe ve sürekli bir huzursuzluk 
içinde bulmuştur. Küfür ile imanı, inkar 
ile ikrarı. tasdik ile şüpheyi aynı anda 
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A'MAK-ı HAYAL 

yaşadığı inancındadır. Bu ikilikten ve di
ğer şüphelerinden kurtulmak için mad
di ve manevi ilimlerde ilerlemiş alimler
le görüşür, ispritizma ve manyetizma 
cemiyetlerine girer çıkar. ancak derdine 
çare bulamaz. Günün birinde şehrin 

mezarlığında bir kulübede yaşayan. ney 
üfleyip gazeller söyleyen Aynalı Dede ile 
karşılaşır. Raci ruh ve madde alemi 
hakkındaki şüphelerinden kurtulmak 
için meselelerini bu meczuba anlatarak 
ondan yardım ister. Raci, ruh ve madde 
alemi hakkında alimlerden alamadığı 

açıklamaları bu meczuptan öğrenmeye 
çalışır. Onunla her gün görüşür. Yapılan 
ıier görüşmede hayalin derinliklerine 
doğru çıkılan bir yolculuk eserde bö
lümler halinde yer alır ve her bölümde 
Raci'nin bir şüphesi yok olur. Bu mane
vi yolculuğu anlatan bölümler sırasıyla 
şunlardır: 

Birinci Gün "Zirve-i Hi çi". Raci birinci 
gün Nirvana'ya ulaşmak için kendisini 
Buddha'nın sarayında bulur. Fakat ar
zularını yok edemediği için bu zirveye 
ulaşamaz ve geri döndürülür. İkinci Gün 
·va Nur·. Zerdüşt'ün sarayında Ehri
men'le Hürmüz'ün mücadelesini seyre
derek yeryüzünden kötülüğün kaldırıla
mayacağını anlar. Üçüncü Gün "Devr-i 
Daim". Devr-i Daim şehrine giderek her 
şeyin başladığı yere döneceğini öğrenir. 
Dördüncü Gün "Meydan-ı imtihan, Mec
ma-ı Arifan·. Arifler arasında yapılan 
bir imtihan vesilesiyle insanların haki
kati görmelerinin ne kadar zor olduğu
nu anlar. Beşinci Gün "Saha-i Azamet". 
Anka kuşu ile binlerce alem arasında 
bir yıl süren bir seyahatten sonra, bu 
sonsuz alemierin Allah'ın yüceliği karşı
sında bir hiç olduğunu anlar. Altıncı 

Gün "Kaf u Anka". Kainatta olup biten
leri anlamak maksadıyla sorulan "Bu 
kervan nereye gidiyor?" sorusunun ce
vabı olarak, ·bütün mevcudatın eşsiz 

sırra . aşk nuruna doğru gittiğini, bu 
seyran ve bu devranın ezeli ve ebedl ol
duğunu· anlar. Yedinci Gün "Umman-ı 
Azarnet ve Girdab-ı Kibriya·. İlahi ilim 
karşısında insanoğlunun sahip olduğu 
ilmin bir nokta kadar olduğunu. hakiki 
ilmin ise Hakk'ı biriemekten ibaret bu
lunduğunu anlar. Sekizinci Gün "Muam
ma- yı Ebedl". Ruhun hakikatinin yok
lukla varlığın tek şey olduğunu anlama
dan bilinmeyeceğini, bunu ise ilirnde 
derece sahibi olanlardan başkasının id
rak ederneyeceği gerçeğini anlar. Do
kuzuncu Gün "Mahfel -i Azam·. Büyük 
peygamberlerle hakimierin toplandığı 
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bir mecliste, hakiki saadetin ne olduğu
nu soran insanlığa. meclistekilerin her 
biri kendi düşüncesine göre cevaplar 
verirse de hakiki saadetin ancak Pey
gamberimizin eliyle kainata dağıtıldığı 

hakikatini anlar. Bu manevi seyahatler
den sonra artık her şey yeni manalar 
kazanır. Sonunda Raci yokluk ile varlı
ğın aynı şeyler olduğunu öğrenir. Soh
betlerin ardından Aynalı Dede de kay
bolur. 

"Manisa Tımarhanesi" adlı ikinci bö
lümde ise mürşidinin arkasından bütün 
Anadolu'yu gezen Raci'nin aklını kaybet
mesi ve tımarhanede geçirdiği günler 
anlatılmaktadır. Nitekim Aynalı Dede de 
buraya düşmüş, ölürken Kur'an-ı Kerim 
ve kahve takımından ibaret olan serve
tini de Raci'ye bırakmıştır. Tımarhane
den, arkadaşı Sami'ye yazdığı mektup
larda olgunlaştığı. meselelerini halletti
ği ve sakin bir ruh haleti içine girdiği 

anlaşılan Raci, bir müddet sonra artık 
kendisine başvurulan bir mürşid haline 
gelmiştir. 

Kitabın neşredildiği sırada materya
list felsefenin önde gelen taraftarların
dan biri olan Baha Tevfik, "Bizde Felse
fe" adlı makalesinde bilhassa A'mak-ı 
Hayal'i kastederek Ahmed Hilmi'ye de 
hücum etmiş ve "Gençleri memnun ede
meyen bir yol tuttu, ulum-ı müsbete ve 

A 'mak-ı Hayal'In ilk baskısının kapağı 
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hakikiyye taharrlsi için açılmış taze di
mağları, İblis-i Behmen hikayeleriyle, 
duvarlardan geçen, yedi kat sernalara 
uçan perilere mahsus masallarla dol
durmak istedi" şeklinde tenkit etmiştir. 

A'mak-ı Hayal, taşıdığı tez ve onu 
ifade bakımından başarılı kabul edil
mekle birlikte roman tekniği açısından 
aynı şekilde değerli bulunmamaktadır. 

Yazarın Konfüçyüs, Buda. Zerdüşt, Ef
latun, Aristo gibi fikir tarihi bakımın
dan önemli şahısları felsefi özelliklerine 
uygun olarak ele alması, Kaf dağı. anka 
kuşu gibi masal unsurlarını da başarıy
la kullanması yeni bir deneme kabul 
edilebilir. Ancak bunlar da yeterince iş
lenmemiş unsurlar olarak kalmış ve ge
liştirilememiştir. Eserde kullanılan dil 
ilim diline yakın bir dildir. Bütün bunla
ra rağmen eserin devri için en önemli 
teknik özelliği, birinci şahıs ağzından 

kaleme alınmış olmasıdır denebilir. 

A'mak-ı Hayôl, istanbul'da üçü eski 
harflerle olmak üzere ( 1326' da iki defa. 
ayrıca 1341) bugüne kadar yedi defa ba
sılmıştır (1958, 197l'de iki defa. 1973). 

BİBUYOGRAFYA: 

Şehbenderzacte Ahmed Hilmi - Ziya Nur, 
İslam Tarihi, İstanbul 1982, s. 29·30; Süley
man Hayri Bolay, Türkiye 'de Ruhçu ve Mad
deci Görüşün Mücadelesi, Ankara, ts. (Akçağ 
Yayınları ), s. 241-244; "Amak-ı hayal", TDEA, 
ı , 129. 

L 

!il NECAT BiRİNci 

A'MAL 
( Jl.&-')'\ ) 

_j 

Amel kelimesinin çoğuludur. Fıkıh te
rimi olarak iki veya daha çok kimsenin 
belli bir işi yapmak üzere kurdukları iş 
gücü ortaklığı manasında kullanılır. Bu 
ortaklık türü ayrıca tekabbül, muhteri
fe, saniii' ve ebdiin adlarıyla da anılır 

(bk. AMEL, EBDAN). 

L 

AMALiKA 
( un •• ıı) 

En eski Arap kabilesi olduğı.ı. 
kabul edilen yarı efsanevi 

göçebe Sami topluluk. 
_j 

Arap tarihçilerinin Amalik ve İmiii
ku şekillerinde de kaydettikleri Amiilika 
Kur'an'da yer almaz; İslami kaynaklara 
Beni İsrail rivayetlerinden geçmiştir. Es
ki Ahid'de şahıs ve kavim adı olarak yir
mi dört defa zikredilip Yahudi milletinin 


