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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. 
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!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). 
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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 



ezeli düşmanı niteliğiyle tanıtılır. Tev
rat'taki nesep şeceresine göre toplulu
ğun atası , Hz. İshak'ın torunu Elifaz'ın 
cariyesi Tirona'dan doğan oğlu Amatek' 
tir (Tekvin, 36/ ı 2; ı. Tarihler, ı 1 36) . Bu 
hususta islam tarihçileri arasında ise 
görüş birliği yoktur ve bir kısmı, kavmin 
atası olan Amlak (imlak, UmiGk) b. La
vez'i (Lavuz, Levd, Lud) Hz. Nüh'un oğlu 
Sam'a, bir kısmı ise diğer oğlu Ham'a 
bağlamaktadır. Muhtemelen bunun se
bebi, Hz. İshak'ın torununun adı olan Eli
faz (Tekvin, 10/ 22; ı. Tarihler, 1/ 17) ile 
Sam'ın oğlunun ve Ham'ın da torunu
nun adı olan Lavez'in (Tekvin, 1 O 1 ı 3; ı. 

Tarihler, ı 1 ı ı). aralarındaki ses benzer
liğinden dolayı (lfz, l~) birbirine karış
tırılmış olmasıdır. Tevrat'ta Amatek'in 
zürriyetinin verilmemesine mukabil is
lam tarihçileri Casim adlı bir oğlunun 
ve onun da Ezrak, Tıgar (Gifar), Lef, Bü
deyl, Rahil (Racil}, Hezal. Erkarn ve Ma
tar adlı sekiz oğlunun olduğunu ve bun
lardan türeyen Beni Matar ile Beni Ez
rak'ın Hicaz'da, Beni Tıgar. Beni Büdeyl 
ve Beni Rahil'in Necid'de, Beni Leffin 
Yesrib'de, Beni Erkarn'ın Hicaz ile Tey
ma arasında ve Hezal'in oğlu Sa'd'dan 
gelen Beni Sa'd'ın da Yesrib çevresinde 
yaşadıklarını .kabul etmektedirler (bk. 
Taberi, 1, 203). 

Tevrat'a göre Amalika dünyanın en 
eski milleti olup (Sayılar, 24 / 20) ana
yurdu Akabe körfezi ile Lut gölü arasın
da yer alan Edom ülkesidir (Tekvin, 36/ 
16). Eski Ahid'in diğer kitaplarına göre 
de Amalika'nın yayıldığı sahanın Lut 
gölünün batısındaki Necef (Neceb, Ne
cev) çölünden itibaren Mısır'a kadar Si
na yarımadası ve Necid dahil Kuzey Ara
bistan'ın tamamı olduğu kabul edilmek
tedir (bk. !DB, ı . ıo ı ı. islam tarihçileri 
ise bu alanı çok daha geniş tutmakta 
ve Ad. Semüd, Medyen gibi Arabü'l-ari
be'den (öz Arap) saydıkları Amalika 'nın, 

başlangıçta Babil çevresinde otururken 
Babil Kulesi'nin yıkılmasından sonra Hi
caz'a göç ettiklerini, oradan da Necid, 
Teyma, Uman, Bahreyn, el-Cezire (Irak), 
Suriye, Filistin, Mısır ve İfrikıyye (Tunus) 
bölgelerine yayıldıklarını kabul etmek
tedirler. Rivayete göre Allah, Babil Ku
lesi'nde dilleri birbirine karıştırdıktan 

sonra (bk. BABlLl Amalika'ya Arapça öğ

retmiş, böylece tekrar konuşmaya baş

layan ilk millet Amalika olmuştur. Arap 
tarihçileri, Beni İsrail'e ait olan dillerin 
karışması efsanesine bu eklerneyi yap
mak suretiyle, Tevrat'ın ilk millet dediği 
ve kendilerinin de öz Arap kabul ettik-

leri Amalika'ya diğer milletler arasında 
öncelik vermişler ve buna bağlı olarak 
da Filistiler, Kenanlılar ve Mısırlılar gibi 
eski milletierin Arap asıllı olduklarını id
dia etmişlerdir. Rivayete göre Hz. İsmail 
bu kavme peygamberlik yapıp Tevrat'ta 
Mısırlı olduğu bildirilen (Tekvin, 21 1 2 ı) 
ilk karısını onlardan almış ve Hz. Yüsuf 
da Amalika'ya mensup bir firavun za
manında Mısır'a götürülmüştür. Yine is
lam tarihçileri tarafından kabul edildiği

ne göre Kudüs'ün kurucuları ve Hicaz'ın 
ilk sakinleri de onlardır ve son hüküm
darları Semeyda b. ı..avez b. Amlik'i Cür
hümiler'in mağlüp etmesine kadar Mek
ke'de hüküm sürmüşlerdir; Kabe'nin 
ikinci defa inşa edilişi de onların döne
mine rastlamaktadır. 

Tevrat'ta Amalika'nın geçmişiyle ilgili 
ilk kayıtlar milattan önce ll. binyılın bi
rinci çeyreğine tarihlenen Hz. İbrahim'in 
devrine rastlamaktadır (Tekvin, 14/ 1-12). 
Bu pasajda anlatıldığına göre birleşik 

düşman güçler Amalekı1er' in ve komşu
larının bütün arazisini ele geçirmişler 

ve Hz. Lüt dahil pek çok insanla malla
rını yağmalayıp götürmüşlerdir; ancak 
peşlerine düşen Hz. İbrahim hepsini ge
ri almıştır. Bu olaydan birkaç yüzyıl son
ra Amalekı1er ' in, Hz. Müsa'nın önderli
ğinde Mısır'dan çıkan israiloğulları ' na, 
bugün Sina yarımadasının güneyinde 
Tür-ı Sina'nın batısında olduğu tahmin 
edilen Refıdim 'de saldırdıkları , ancak 
güneş batıncaya kadar devam eden sa
vaşın sonunda mağlüp oldukları görül
mektedir. Tevrat'a göre Amalika ile is
railoğulları arasındaki ezeli düşmanlık 
bu savaşla başlamış ve Rab Yahova bu 
kavmin adını yeryüzünden sileceğine ora
da yemin etmiştir (Çıkış, 17/ 8-16) Ay
rıca israiloğulları. Allah'ın kendilerine va-
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ad ettiği Filistin - Ürdün bölgesine (bk. 
ARZ-ı MEV'ÜD) varıncaya kadar Amale
kıler tarafından devamlı surette taciz 
edilmişler ve Rab Yahova da her sefe
rinde onları yeniden Ianetlemiştir. is
lam tarihçileri, Hz. Müsa'nın vefatından 
sonra İsrailoğulları'nın başına geçen Yü
şa' b. Nün'un, Arz-ı mev'üd'u fethedip 
ümmetini oraya yerleştirebiirnek için 
bölgenin yerli halkı olan Amalekı1er'Ie 

savaştığını kabul etmektedirler (bk. iA, 
xııı . 443-444) . Bu olayı ayrıntıları ile an
latan Eski Ahid'in Yeşü kitabında ise 
Amalek ismine rastlanmamakta, ancak 
diğer kitaplarından bu kavmin o bölge
nin en kalabalık halkı olduğu açıkça an
laşılmaktadır. Daha sonra Amalika adı
nın Hakimler döneminde tekrar ortaya 
çıktığı görülmekte ve Amalekiler'in Am
manlılar'la birlikte Moab Kralı Eglon'un 
müttefıki olarak saldırıya geçtikleri. bu
nun sonucunda İsrailoğulları'nın on se
kiz yıl Kral Eglon'a haraç vermek zorun
da kaldıkları öğrenilmektedir (Hakimler, 
3/ 12- 14) . Yine Xl. yüzyıla ait olayların 
açıklandığı başka bir pasajda da Ama
lekiler'in Medyenliler ve Kenan ' ın doğu

sunda yaşayan diğer göçebe kabileler
le birlikte İsrailoğulları'nın topraklarını 
işgal ettikleri ve onları yedi yıl süreyle 
dağlarda, mağaralarda yaşamaya mec
bur bıraktıkları anlatılmaktadır (Hakim
ler, 6/ 1 -6, 33 ; 71 12) 

Milattan önce Xl. yüzyılın son çeyre
ğinde İsrail Devleti'nin kurulması üzeri
ne, İsrailoğulları'nı devamlı surette ta
ciz ettikleri anlaşılan Amalekiler'in ta
mamen ortadan kaldırılmasına karar ve
rilmiş ve "erkekten kadına, çocuktan em
zikte olana. öküzden koyuna. deveden 
eşeğe kadar hepsinin hiç ayırt edilmek
sizin öldürülmesi· şeklinde verilen bu 
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kararın Rab Yahova'nın emri olduğuna 
inanıtmıştır (1 Samuel, 15/3). Bu katliam 
kararı yalnız semiz hayvanlar hariç ta
mamen uygulanmış ve ele geçirilen me
medeki çocuklar dahi öldürülmüştür. Bu
na karşılık Amalekıler ise onların şehir

lerini ele geçirdiklerinde, "kadınlardan 

kimseyi öldürmemişler. küçükten büyü
ğe kadar hepsini esir alarak sürüp yolla
rına gitmişlerdir" (1. Samuel, 30/2). Açık

lanan bu durum, iki milletin karakterle
ri arasındaki farkillık açısından fevkala
de dikkat çekicidir. ll. Samuel kitabında 
anlatıldığına göre, son savaşında Filisti
ler'e mağlüp olan Kral Saul (m.ö. 1020-
ıooo; Kur'an'daki Talüt). yakınında bulu
nan bir Amateki'ye kendini öldürtmüş 
ve Saul 'ün tacı ile bilekliğini Hz. Davüd'a 
(m ö 1000-972) getirerek müjdelik al
mak isteyen Amateki de onun emriyle 
öldürülmüştür (1/1-10; 4/9-10) Bu hu
sus, Amalekıler ile İsrailoğulları arasında 
ezeli bir düşmanlık bulunmasına rağ

men Kral Saul zamanında bazı Amalika 
kabilelerinin İsrail ordusuna asker ver
diklerini veya ücretle katıldıklarını orta
ya koymaktadır (!DB, ı. 102). Daha son
ra Amalekıler'in tamamı Hz. Davüd ta
rafından İsrail hakimiyetine sokulmuş 
ve bu kavmin adı VIII. yüzyılın sonlarına 
kadar bir daha anılmamıştır. Son defa 
Hizkiya (m.ö. 716-688) zamanında adia
rına tesadüf edilmekte ve topraklarının 
tamamının İsrailoğulları'nın ellerine geç
tiği öğrenilmektedir (I. Tarihler, 14/ 43) 

Amalika adına Eski Ahid dışında her
hangi bir tarihi kaynakta rastlanmadığı 
için bu kavim hakkında kesin bir hük
me varmak mümkün değildir. Ancak Sa
mi ırktan oldukları, dolayısıyla Arapça'
ya akraba bir dil konuştukları şüphe

sizdir. Bazı Arap tarihçilerinin, dünyada 
Arapça konuşan ilk milletin Amalika ol
duğuna inanmaları gibi ilk defa Arapça 
yazanların da yine Edom ülkesinde otu
ran Medyen halkı olduğunu kabul et
meleri (bk İA, ı. 503). Amalika ile Arap
lar arasında kurulan ilginin sadece riva
yetlere dayanmadığını, bu rivayetlerde 
önemli bir gerçek payının da bulunduğu
nu göstermektedir. Çünkü bugün Arap 
yazısının menşeini sinaitik alfabenin (STna 
yazısı) oluşturduğu ve bu yazının ilk de
fa Edom ülkesinde oturan Nabatiler ta
rafından kullanıldığı bilinen bir gerçek
tir. Ayrıca Araplar'ın atası Hz. İsmail'in 
soyundan gelen İsmaililer (lshmael ites) 
ile annesi Hacer'in kabilesinden geldik
leri sanılan Hagriler 1 Haceriler'in (Hagri
tes 1 Hagarites) anayurttarının da Filistin-
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Ürdün olduğu (TekvTn, 21/13-21; !DB, ı. 
101; a.e., II, 511; a.e., II, 748-749) ve ya
hudilerin özellikle son yıllarda bir defa 
daha ortaya koydukları gibi dünyada en 
fazla Filistinli Araplar'a karşı ezeli bir 
kin ve nefret hissi bestedikleri bilinen 
diğer hususlardır. Öte yandan Arnaleki
ler ile Medyenliler tarihte bilinen ilk de
veli muhariplerdir (!DB, ı. 490-491). Eski 
Ahid, milattan önce Xl. yüzyılda İsrailo
ğulları'nı yedi yıl süreyle dağlarda yaşa
maya mecbur bırakan Amalekıler ile di
ğer göçebelerin (yk. bk.l nasıl kalabalık 
olduklarını anlatırken, bunların kendile
rinin de develerinin de sayıya gelmedik
lerini yazmaktadır (Hakimler, 6/5; 71 12). 
Bu devirden yaklaşık iki yüzyıl sonraya 
ait Asur çivi yazılı belgelerinde ise Ari
bu 1 Aribi (Arap) kavim adı ilk defa ortaya 
çıkarken aynı şekilde deveyle birlikte zik
redilmekte ve Araplar'ın, lll. Shalmane
ser'in (m.ö. 858-834) ordusuna 1000 kişi
lik bir develi muharip birliğiyle katıldık
ları bildirilmektedir (Luckenbill, ı. 611 ). 

XX. yüzyılın başlarında bazı ilim adam
ları, ilk defa milattan önce XXIV. yüzyıl 
Akkad çivi yazılı belgelerinde görülen 
Meluhha ülke adını, aralarındaki şekil 

benzerliğine dayanarak Amatek ile bir
leştirmişler (bk. İA, ı. 486-487, bibl.), fa
kat ortaya kuwetli delil koyamadıkla
rından ve daha sonraları başka hipotez
ler de ileri sürüldüğünden şüpheyle kar
şılanmışlardır (b k. !DB, ı, 10 ı). Ancak, ti~ 
pik bir Sami kelime olan meluhhanın, 
Akkad diline göre tahlil edildiğinde kö
künün mlh "tuz" (Ar. milh, ibr. melah) ve 
lugat manasının da "tuz ülkesi" olduğu 
görülmektedir (Erdem, s. 5). Bu durum 
ise delilsizliğinden dolayı şüpheyle kar
şıtanan eski tezi desteklemektedir. Çün
kü Eski Ahid, Amatek kavminin anayur
du olan Edom ülkesinde adı Ge Amelah 
(Ge ha-Melah, "tuz vadisi") olan önemli 
bir vadiden bahsetmekte (II. Samuel, 8/ 
13; ı. Tarihler, 18/2 ve tür. yer.) ve bugün 
de yine aynı bölgede yerli Araplar'ın Va
di' I-mith (tuz vadisil dedikleri bir vadi 
bulunmaktadır. Edom'un kuzeyinde yer 
alan Lut gölünün (Ölü deniz) yine Eski 
Ahid'de kullanılan en eski adı ise Yam 
Amelah (Yam ha-Melah) "tuz denizi"dir 
(Tekvin, 14/3; Sayılar, 34/3 ve tür. yer.; 
!DB, IV, 168; İA, VII, 91) ve dünyanın en 
tuzlu suyuna (% 25) sahip olan bu deni
zin çevresi de arkasına bakan Hz. Lüt'un 
karısının tuzdan direk haline gelmesi 
gibi efsaneterin (TekvTn, 191 26) dağma
sına sebep olan, çeşitli şekillerde billur
laşmış tuz kümeleriyle kaplıdır. Dil bili-

mi açısından aynı kelime oldukları şüp
he götürmeyen meluhha ile amatek (bk. 
İA, ı. 487). amelah ile birleşmekte ve Kı
zıldeniz çevresi gibi tuzlu yerlerde aran
ması gerektiği ileri sürülen (Erdem, s. 
3-9) Meluhha'nın Edom dolayiarı olabi
leceğini ortaya koymaktadır. Bu durum 
ise Arap tarihi açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Çünkü lll. binyıl çivi yazılı 
tabietlerinde "kara başlı adamlar" şek
linde tanımlanan Meluhhalılar'ın çöl gü
neşiyle yanmış bedevi Amalekıler olduk
larının ortaya konulması, Araplar'ı dün
yanın en eski milletlerinden biri durumu
na getirecek ve bugün kendilerine üze
rinde yaşama hakkı tanınmayan Filis
tin'in de anavatanları olduğunu göste
recektir. 
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Güneydoğu Irak'ta 
MeysAn ilinin merkezi. 
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Dicle'nin doğu (sol) kıyısında, Basra ile 
Kütül'amare arasında yer alır; nüfusu 
81.000 civarındadır (1980) XVII. yüzyıl

da bir köy görünümünde olan Amare, 


