
AMBER 

rı. yüzlerine yapıştınlmak suretiyle suni 
ben yapımında da kullanılmıştır. Fran
sa Kralı V. Charles'in ölümünden ( 13801 
sonra envantere geçirilen tesbih kolek
siyonunda, tanelerinin içine amber dol
durulmuş Şam işi iki altın tesbihin bu
lunması. amberin tesbihçilikteki diğer 

bir kullanım şekli hakkında bilgi ver
mektedir. Mevlanil'nın bir beytinde, "O 
gümüş bedenli güzele gerdanlık olmak 
için amber haline gelelim" demesi de 
(Dfuan·ı Kebfr, V, 3031. muhtemelen yine 
altın toplar içine doldurulmak suretiyle 
amberin takı olar.ak kullanıldığını gös
termektedir. Bu gerdanlıkların tesbih
ler gibi arnber-Iaden hamurundan ya
pılmış olmaları da mümkündür. Preste
nerek çubuk şekline sokulan amber to
zuyla kırıntıları nın tütsü olarak yakıldığı 
ve güzel kokması için mum yağma. mü
hür mumuna. kağıt hamuruna ve mü
rekkebe amber tozu karıştınldığ ı bilin
mektedir. 

Amber. Avrupa'da özellikle esmer ka
dınlara . İ slam saraylarında da zenci ka
dın ve hadım kölelere isim olarak veri
lirken divan edebiyatında rağbet gören 
bir teşbih unsuru olmuş, dini- tasawufi 
ve ladini eserlerde sevilen şahsın nefe
si. yüzündeki benleri, saçları, sakalları , 

kaşları ve ayağının tozu. bastığı yer he
men daima arnbere benzetiterek bu ke
limeyle yapılmış pek çok birleşik isim. 
sıfat ve tamlama kullanılmıştır. Ancak, 
özellikle saç saka! için "çok parlak kuz
guni siyah" karşılığı kullanılan anber-fam 
ve benzeri sıfatların, eş anlamlı müşk

farnın da gösterdiği gibi amber ile mis
kin (müşk) birbirine karıştırılması neti
cesinde ortaya çıktığı tahmin edilebilir. 
Çünkü amberin genellikle kül rengi ve 
nahoş bir manzarasının bulunmasına ve 
makbul cinsinin de açık renkli (anber-i 
eşheb "ak amber") olmasına karşılık, ba
zı Uzakdoğu memeli hayvanlarının bir 
salgı bezinden elde edilen yarı sıvı hal
deki misk fevkalade siyah ve parlak bir 
görünümdedir. Miskü amber (Avrupa dil
lerinde musk ambrette) terkibinden de 
anlaşıldığı üzere bu iki Doğu menşeli, 
güzel kokulu madde genellikle birbirine 
çağrışım yapmış ve çoğu kez de ambe
rin !aden zamkıyla karıştırılması gibi bir
birine karıştırılarak kullanılmıştır. 

İslam fıkhı açısından genellikle temiz 
ve helal kabul edilen arnberi bazı alim
lerin maden veya define mahiyetinde 
görerek zekat yahut humus* a tabi kıl
malarına rağmen dört mezhep imamı. 
her türlü vergiden muaf tutmuşlardır. 
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Iii SARGüN ERDEM 

AMCA 

Arapça'sı ammdır. Kökünde "şümul" 
manası bulunan kelime "kalabalık top
luluk" anlamına da gelmektedir. 

Amcanın İslam hukukuna göre çeşitli 
hak ve vazifeleri vardır. Şahıs hukukun
da amca hukuki temsil açısından önem
lidir. Kasır*ın babası veya baba tara
fından dedesi bulunmazsa velayet hak
kı. "binefsihi asa be*" den biri olan am
caya geçer. 

Aile hukukunda amca muharremat*, 
hidane* ve nafaka* bahislerinde söz 
konusu edilir. Evlenme manileri arasın
da, yalnız birinci derecede olmak üzere 
amca da yer almaktadır. Hidane hakkı
na sahip kadınlardan birisi bulunmadığı 
takdirde bu hak -baba, dedeler, kardeş 
ve kardeş çocuklarından sonra- amcaya 
geçer. Amca, Hanefi ve Hanbeli hukuk
çularına göre, nafaka hak ve mükelle
fiyeti bulunan akraba arasında yer al
maktadır. Şafii ve Malikller 'e göre ise 
amca ve yeğenin böyle bir hak ve so
rumluluğu yoktur. 

Miras hukuku açısından amca, binef
sihi asabe mirasçılar arasında yer alır. 

Ancak ana bir amca. mirasta hak sahibi 
olmak bakımından zevi'l-erham• züm
resi içinde mütalaa edilir. 

Ceza hukuku alanında amca. şibh-i . 
amd* veya hata sonucu öldürme suçun
da diyet ve gurre*nin ödenmesine işti
rak eden akraba (akıle* ) arasında bu
lunmaktadır. Usul hukuku bakımından 
ise amca ve yeğenin birbirleri hakkında 

şahitlik yapabilecekleri hususunda İslam 
hukukçuları görüş birliği içindedirler. 
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AMCAZADE HÜSEYiN PAŞA 

(ö. 1114/ 1702) 

Osmanlı sadrazamı. 

Köprülü Mehmed Paşa'nın küçük kar
deşi Hasan Ağa'nın oğludur. Amcasının 
oğlu Fazı! Ahmed Paşa'nın sadrazamlığı 
sırasında Amcazade diye şöhret buldu. 
Babasının çiftliğinde serbest bir hayat 
yaşamakta iken, Leh seferine giden pa
dişah IV. Mehmed ve Haseki Sultan· a 
bazı hediyeler sundu ve böylece Haseki 
Sultan·a intisap etti. Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa'nın maiyetinde Viyana Se
feri ' ne katıldı (1683). Bu seterin bozgun
la sonuçlanması üzerine önce hapsedil
di, az sonra da 1684 yılı başında Şehri
zor beylerbeyili ği ile istanbul'dan uzak
laştırıldı. Ardından Kastamonu sancağı 
ile Gelibolu civarındaki Çardak muhafız
lığına, 1689'da ise vezirlik rütbesiyle Bo
ğazhisar muhafızlığına getirildi. Mayıs 

1691 'de istanbul kaymakamı oldu. ll. Ah
med'in cü!Qsunu takip eden günlerde İs-

Amcazade 
Hüseyin . 
Paşa'nın 

kendi ad ıyla 

anılan 

külliyenin 
ha ziresindeki 
meza r taşı · 
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