
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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A'MA 

Kur'an'da körlerin -ve genel olarak 
sakatların- hukukuna dikkatleri çekmek 
ve bunlara gösterilmesi gereken ilgiyi 
belirtmek üzere Abdullah b. Ümmü Mek
tüm'dan adı verilmeksizin "a'ma" diye 
bahsedilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bu 
kelime daha çok "basiret körlüğü, dü
şünce kıtlığı" anlamıyla kullanılarak bu 
tür körlüğün fertte ve cemiyette meyda
na getireceği tesirler anlatılır. insanın 
anlama gücüne hitap eden Kur'an, yap
tığı çeşitli mukayeselerle onu bu önemli 
kabiliyetini kullanmaya teşvik eder ve 
ebedi kurtuluşunun bu özelliğinden iyi 
bir şekilde faydalanmasına bağlı olduğu
nu bildirir; sadece başta ki gözlerin de
ğil , kalp gözünün de körelebileceğini ve 
bunun ötekinden daha tehlikeli olduğu
nu hatırlatır (bk. el-Hac 22/ 46). Kur'an'a 
göre · asıl kör, görme duyusunu yitiren 
değil basiretini kaybeden ve gerçeği gö
remeyendir. Kalp gözünü açık tutan, ak
lını ve zihnini hakikat ve hidayeti bul
ma yolunda kullanan basiret sahipleriy
le basiretsiz ve sapık kimseler arasında
ki fark, görenle görmeyen, aydınlıkla ka
ranlık, hayatla ölüm arasındaki fark ka
dar büyüktür (bk Fatır 35 / 19 ; el-En'am 
6/ 50; er-Ra'd 13/ 19). 

Dünyada manevi anlamda kör olan 
kimselerin ahirette de kör ve şaşkın 

olacaklarını bildiren (bk. el-isra ı 7 / 72) 
Kur'an-ı Kerim, ferdin yanında toplumun 
da basiretsiz, şuursuz, bilgisiz ve yolu
nu şaşırmış hale gelebileceğine işaret 

ederek a'malığın ferdi ve içtimar yönleri 
bulunan bir hastalık olduğunu belirtir 
(b k el-A'raf 71 64) 
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O FIKIH. A'malar bazı dini ve huku
ki konularda sağlıklı kimselerden fark
lı hükümlere tabidirler. Bunları şöylece 
özetlemek mümkündür: 

Dini Hükümler. Hasta, yatalak ve di
ğer sakat kimseler gibi gözleri görme
yenler de cihadla mükellef değildirler. 
Aynı şekilde cemaate devam etmek, cu
ma ve bayram namazlarını kılmak, hac
ca gitmek gibi konularda da, ister kar
şılıksız ister ücretle olsun kendilerini gö
türecek bir kimse bulunsa bile, Hanefi 
mezhebine göre yükümlü değildirler. 

Bununla birlikte cuma namazını kılma-
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ları halinde öğle namazını eda etmiş sa
yılırlar. Şafii. Maliki ve Hanbeli mezhep
leriyle Ebü Yüsuf ve Muhammed' e göre 
ise a'malar kendilerine yardımcı olacak 
birinin bulunması halinde söz konusu 
ibadetleri yapmakla mükelleftirler. 

A'manın ezan okuması caiz olup vaktin 
girdiğine dair kendisine yardımcı olun
ması halinde bu konuda kerahet de söz 
konusu değildir. Zira Hz. Peygamber'in 
müezzinlerinden İbn Ümmü Mektüm da 
a'ma idi. 

Hanefıler'e göre gözleri görmeyen kim
senin imamlık yapması tenzihen rnek
ruhtur. Zira temizlik konusunda gereken 
titizliği göstermesi her zaman mümkün 
olmayabilir. Ancak imamlık yapacak kim
seler arasında ondan daha ehil olan yok
sa imamlık yapmasında herhangi bir 
mahzur söz konusu değildir. Şafii mez
hebine göre ise imamlık konusunda göz
leri görenle görmeyen arasında fark yok
tur. Bazı alimler, dış dünya ile ilgisinin 
daha az olacağı Şeklindeki gerçeğe da
yanarak a'manın, bazıları da temizliğe 
daha çok dikkat edebileceği gerekçe
siyle sağlıklı kimsenin imamlığını daha 
faziletli saymaktadırlar. Maliki ve Hanbe
li mezheplerine göre de a'manın imam
lığı caiz olmakla birlikte temizlik için ge
rekli titizliği gösterebilmesi bakımından 
sağlam kimsenin imamlığı tercih edilir. 

A'manın hayvan kesmesi. hata yap
ma ihtimali sebebiyle rnekruh sayılmak
la birlikte usulüne uygun şekilde kesti
ği hayvanın etinin yenmesinde bir mah
zur görülmemiştir. 

Hukuki Hükümler. İslam hukukçuları
na göre a'malar devlet başkanlığı ve ha
kimlik yapamazlar. 

Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre, 
a·maların duydukları sesin kime veya 
neye ait olduğunu teşhis ettikleri hu
susunda kesin kanaate sahip olmaları 
halinde akidlerde şahitlikleri geçerlidir. 
Hanefi mezhebinde, şahitlik konusun
da hem tahammül hem de eda ehliyeti 
için yani gerek hukuki işlem veya ola
yın meydana geldiği gerek bununla ilgi
li şahitlikte bulunulduğu sırada görmek 
şart olduğundan, a'maların şahitliği hiç
bir konuda geçerli değildir. ŞafiTier'e gö
re nesep sübütu ve ölüm gibi duyma yo
luyla şahitlikte bulunmanın caiz olduğu 
konularda geçerli olmakla birlikte fiili 
ve sözlü tasarruflarda geçerli değildir. 

Aynı mahiyette Ebü Hanife'den gelen 
bir rivayet de vardır. Ebü Yüsufa göre 
ise duymaya dayanan konularda a'ma-

ların şahitliği geçerli olduğu gibi akid 
veya olay sırasında sağlam olduğu hal
de daha sonra gözlerini kaybedenierin 
şahitliği de muteberdir. Hanbeli ve Şa
fiTier'e göre de olaydan daha sonra göz
lerin kör olması şahitliğe engel teşkil 

etmez. Bir zina davasında şahitlik ya
panlardan biri a'ma ise suç sabit olmaz 
ve şahitlikte bulunanlara iftira (kazf) ce
zası uygulanır. A'maların mahkemeler
de vekalette bulunabilecekleri ve tercü
manlık yapabilecekleri konusunda alim
ler arasında görüş birliği vardır. A'malar 
vasf ve nikahta veli olabildikleri gibi gü
venilir ve muktedir olmaları halinde 
vakfa mütevelli de tayin edilebilirler. 

Ceza hukuku bakımından. göze yöne
lik haksız fiilierde kasıt unsuru bulun
ması ve kısas imkan ve şartlarının mev
cut olması halinde, müslüman hukuk
çular genel olarak kısasın uygulanacağı 
görüşündedirler. Hata sonucu işlenen 

haksız fiillerde, kısas imkanının bulun
madığı veya mağdurun af yoluna gittiği 
durumlarda ise diyet ödenir. Tek göz 
için yarım, iki göz için tam diyet esas ol
makla birlikte, suçlu veya mağdurun 

tek gözlü olması halinde bazı hukukçu
lar tek göz için de tam diyet ödeneceği 
görüşündedirler. Gözün görme duyusu
nu tamamen yok etmeyen müessir fiil
Ierde ise "hükümet-i adi " denilen bir 
tazminata hükmedilir. 

Haneff, Maliki ve Hanbeli mezhepleri
ne göre kadın. çocuk. yaşlı ve yatalak 
kimseler gibi a'malar da bilfiil savaşma
dıkça harpte öldürülmezler. Bu du
rumda olan gayri müslimlerden cizye de 
alınmaz. Şafii mezhebinde ise bu hüküm 
y3lnız kadın ve çocuklar için geçerlidir. 
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