
çıktığı halde sadece Leys 'e Medine'nin 
üstünlüğünden söz etmesi, belki arala
rındaki samirniyet ve Leys'i uyarmak is
tediği konuların özelliği ile izah edile
bilir. 

Bu arada konu ile yakından ilgisi olan 
bazı usul meselelerine kısaca temas et
mek uygun olur. 1. Malikiler'in Medine 
arneli ile desteklenmemiş haber-i vahidi 
kabul etmedikleri yönündeki görüş (me
sela bk. İbn Hazm. el·İhkam, ı . 214 vd). 
Maliki bilginlerince asılsız olarak nite
lendirilmekte ve şiddetle reddedilmek
tedir. Fakat daha önce belirtildiği üzere 
haber-i vahidin nakli Medine icmaına 

aykırı olması halinde ikincisi mütevatir 
sünnet gücünde sayıldığı için haber- i 
vahid kabul edilmemektedir (Kadi iyaz, 
ı. 70-72) 2. Ahad yolla rivayet edilmiş iki 
hadisin tearuzu halinde, Medine arneli
ne bunlar arasında tercih kriteri olarak 
başvurulacağı. gerek Malikiler gerekse 
Ebü ishak isferayfnf ve Gazzali gibi baş
ka mezheplerin bazı usulcüleri tarafın 

dan kabul edilmektedir (Kadi iyaz, 1, 70-
71 ; Gazzali, el·Müstas{a, ll, 396). 3. Ma
lik' in fetvalarını türnevarım metodu ile 
inceleyen bilginler. onun metodolojisin
de Kur'an'ın zahiri ile ahad yolla rivayet 
edilmiş sünnetin tearuzu halinde pren
sip olarak birincinin tercih edildiği, fakat 
Medine arneli gibi bir delil ile destekle
nen ahad sünnetin, Kur'an'ın umumunu 
tahsis ve mutlakını takyid gücü kazan
dığı sonucuna varmışlardır (Ebü Zehre, 
s. 288-289) 4. Örf-i kavli ve örf-i arne
linin nasların arnmını tahsisi ve mut
lakını takyidi metodolajik incelemelerde 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu husus
taki farklı görüşler bir yana konumuz 
açısından önemli olan nokta. gerek örf-i 
kavli gerekse örf-i arnelinin nasların yo
rumunda belirtilen rolleri oynayabilme
si için "tari (sonradan ortaya çıkm ış) ol
mama" şartının bütün mezheplerce ile
ri sürülmüş olduğudur. Şu halde vahyin 
geldiği yerin o zamana ait dil özellikle
rini, sözlü ve fiili adetlerini ve hayat tar
zını bilmek ve göz önünde bulundur
mak. Kur'an ve Sünnet'i anlamadaki ba
şarının başlıca şartlarındandır. Her ne 
kadar bu yer Medine'den ibaret değilse 
de islam teşriinin safhaları ile ilgili ola
rak başta işaret ettiğimiz tarihi gerçek 
dikkate alınınca, hicret yurdu Medine'nin 
bu açıdan ilk sırada yer aldığı kolayca 
anlaşılır. s. icmaı Medine ehli ile sınırlı 
tuttukları yönünde bir iddiadan hare
ketle Malik b. Enes'e ve Malikiler'e yö-

neltilen tenkitler sırasında. Malik'in mez
hebinde icmaın , fukaha-i seb 'anın (Me
dineli yedi fakih) ittifakından ibaret sayıl
dığı görüşüne de zaman zaman yer veri
lir (mesela bk. Gazza li, el-Menl]ul, s. 314) 

Ancak kaynaklarda bu iddiayı doğrula
yan sağlam bir delile rastlanmadığı gibi 
Maliki müelliflerce buna şiddetle karşı 
çıkılmıştır (bk Kadi i yaz. 1. 7 ı ı. 
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AMEL-i FASi 
(._,...Wl j..JI) 

Maliki hukukçularca 
Endülüs ve Kuzey Afrika'da 

(özellikle Fas'ta) 
bilginierin onayından geçmiş 

hukuk uygulamaları için kullanılan 
bir terim. 

_j 

Maliki mezhebinin Batı'daki islam ül
kelerinde benimsenmesinden sonra. bu 
bölgelerin sosyal yaşantısının ve bura
larda beliren ihtiyaçların göz önüne alın
ması ile, mezhep içindeki meşhur veya 
racih (tercihe elverişli bulunmuş) görüşün 

terkedilip zayıf görüşe göre hüküm ve
rilmesi metodunun ortaya çıkardığı fık
hi uygulamalar amel adı ile anılır olmuş
tur. Hüküm verirken önceki uygulama
ların dikkate alınması ve onlara özel bir 
değer verilmesi fikrinin Maliki mezhebi
nin metodolajik esaslarından oluşu nok
tasından hareketle arnelin ve sonraları 
belirli bir bölgeye has olmasından ötü
rü bu isimle anılan arnel-i Fa si' nin (ei
Amelü'I -Fasl) köklerini "amel-i ehl-i Me
dine "ye bağlama eğilimi (Cidi , el- 'ör{ 
ve'l- 'amel, s. 342), işaret edilen noktayla 
yetinilmek kaydı ile prensip olarak isa
betli sayılabilirse de mahiyeti bakımın
dan ikisi arasında bazı temel farklılıkla
rın bulunduğu görülmektedir. Bu husu
sun aydınlığa kavuşturulabilmesi için 
arnelin gelişim seyrine kısaca göz at
mak uygun olur. 

Kayreva n· ın Maliki mezhebi için yeni 
bir merkez oluşturmasının ardından, ön
ceki uygulamalara özel bir değer veril
mesi fikri ifrikıyye (Tunus) ve Endülüs 
bilginleri arasında da yayılmıştı. Fakat 
çevre ve zaman faktörünün rol oynadığı 
meselelerde -ister fetva ister yargı gö
revi üstlenmiş olsun- bilginierin mez
hep içinde meşhur veya racih olarak bi
linen ictihadi hükümlere sıkı sıkıya bağlı 
kalmayıp zayıf veya şaz da olsa o mese
leyi kuşatan şartlara uygun görüşe gö
re hüküm vermelerini gerekli kılıyordu. 
işte bu yönde verilen hükümlere amel 
adı verildi. 

Bu şekilde zayıf görüşlere göre arnelin 
ilk önce Endülüs'te başladığı genellikle 
kabul edilmekle baraber bunun başlan
gıç tarihi hakkında kesin bir şey söyle
mek mümkün görünmemektedir: ancak 
takriben IV. (X.) yüzyılda başladığını gös
teren deliller bulunmaktadır. V. (Xl.) yüz
yılda ise artık arnelin pek çok eserde yer 
tuttuğu ve hatta özel teliflere konu edil
diği görülmektedir. Daha sonra. Endü-
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lüs'teki bu amel geleneğinin Mağrib aha
lisi tarafından da benimsenmesi ile, za
man içinde buranın mahalli ihtiyaçları
na uygun olarak verilen fetva ve yargı 
hükümleri "amel-i Fasi" adını aldı. Böy
lece Mağrib'de Endülüs'ten siyasi ba
ğımsızlık sonrasında iki türlü amel ile 
karşılaşılıyordu: Bunlardan biri "el-ame
lü'l-mutlak" diye adlandırılan ve belirli 
bir bölge veya yerin şartları ile kayıtlı 

olmayan Maliki mezhebine uygun mut
lak amel, diğeri ise belirli yerlerin şart
larına göre verilmiş hükümler anlamın
daki amel olup bu ikincisi hükümde ge
nelleştirilebileceği tasrih edilmedikçe ve
ya o hükmün verilmesindeki arniller ay
nen bulunmadıkça başka yerlerde uy
gulanmaya elverişli sayılmaz (el-amelü'l
Fasi, el-amelü's-Süsi, el-amelü'I-Kayrevan, 
el-amelü'I-Cebeli gibi). Mağribliler'in Kay
revan arnelini değil de Endülüs arnelini 
örnek almaları. Endülüs'ün İfrikıyye'ye 
nisbetle daha çok sayıda ve daha güçlü 
bilginiere sahip olması, Kayrevan'daki 
Şii yöneticilere karşılık Endülüs yöneti
cilerinin Sünni ve daha adil olmaları. En
dülüs'le Mağrib arasındaki coğrafi ya
kınlık ve hüküm birliği ile izah edilmek
tedir. Şu kadar var ki Vlll. (XIV.) asırla 

başlamış olduğunu gösteren bazı kari
nelere rastlanmakla birlikte amel gele
neğinin Mağrib'e geçiş tarihi kesin ola
rak bilinememektedir. Fakat bunun X. 
(XVI.) asırdan önce olduğuna kesin gö
züyle bakılmaktadır. 

Böylece Mağrib'de fıkıh hükümleri iki 
ana gruba ayrılmış oluyordu. 1. Fıkhü'I
Malikiyye el-asli : Maliki mezhebinin el
Muvatta' ve el -Müdevvene gibi eser
lerde yer alan temel hükümleri (orüinal 
Maliki fıkhı). 2. Fıkhü'l-ameliyyat: Ortaya 
çıkan ihtiyaçlardan ötürü hakimierin ra
cih ve meşhur görüşe aykırı olan zayıf 
görüşe uyarak verdikleri hükümler (uy
gulanan fıkıh). 

Zamandan zamana ve bölgeden böl
geye önemli farklılıklar taşıyan Mağrib 
ve Endülüs 'teki arnelin en çok yayılmış 
ve yürürlük kazanabiimiş olanının Kur
tuba arneli olduğu anlaşılmaktadır. Ta
bii bu. Kurtuba arnelinin Mağrib bilgin
leri nezdinde daima mutlak bir bağlı
lık bulabildiği anlamına gelmemektedir. 
Mağrib'de ise amel bir şehirden diğe
rine değişiyordu. Arnel-i Fas Merakeş 
amelinden, Tlemsen ve Konstantin (Ko
sentinel arneli Kurtuba ve Fas arnelinden 
pek çok hükümlerde ayrılıyordu. Şu ka
dar var ki Kurtuba arnelinden sonra en 
fazla şöhrete sahip amel, Fas arneli ile 
Kayrevarı amelidir. Ancak bazı müellif-
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!erin -bazı nadir meseleler bir yana bı

rakılırsa- esasen Maliki fıkhının bilinen 
hükümlerini veya her tarafta yaygın olan 
arneli derledikleri manzum yahut men
sur eserlerine kendi beldelerinin adını 

vermeleri ve konuya mahallilik rengi kat
maları (mesela Ebü Zeyd Abdurrahman 
ei-Ceştimi'nin Manzlimetü 'ameli Sl1s'u) 
tenkit edilmiştir. 

Arnelin bağlayıcı bir hukuk kuralı sa
yılabilmesi için üç temel şart bulunmak
tadır. 1. Arnelin hüküm vermede kendi
sine uyulan bir kişiden sadır olması. Bir 
başka deyişle. zayıf veya şaz görüşe gö
re hüküm veren kişinin mezhebe bağlı 
ictihad ehliyetini haiz bulunması. 2. Fık
hi meseleleri kavrayabilen ve doğruluğu 
ile tanınan şahitlerin şahadeti ile böy
le bir arnelin varlığının sabit olması. 3. 
Arnelin şaz bile olsa şer'i kurallara aykı
rı olmaması. Şeyh Miyare ve Mehdi ei
Vezzani'nin ileri sürdüğü bu üç şarttan 
başka Ağiaii manzum olarak belirttiği 

şartlar arasında, sabit olan arnelin ye
ni olaylara uygulanabilirliğinin kontro
lü açısından şu şartları zikretmiştir: a) 
Arnelin zaman ve mekan şartlarının. ya
ni belirli bir zaman veya beldeye uygun 
amel mi yoksa genelleştirilebilecek amel 
mi olduğunun bilinmesi, b) Meşhur gö
rüşün terkedilmesi hususunda dayanı
lan gerekçenin bilinmesi. Bu şart da bi
rincisinde olduğu gibi o arnelin uygulan
mak istenen yeni olaylara uygun düşüp 
düşmediğini belirleyebilmek için ileri sü
rülmüştür. 

Kaynaklardaki bilgiler, arnelin tesbiti
nin genelde sözlü rivayet sistemine da
yandığını ve bu yüzden arnelin gerçek 
olup olmadığı hususunda bilginlerce kay
gı duyulduğunu göstermektedir. Haber-i 
vahide kıyasla güvenilir bir alimin ifa
desine dayanılarak arnele hukuki değer 
bağlanabileceği görüşünü savunanların 

yanı sıra. en az iki üç alim veya hakimin 
böyle bir arnelin varlığına dair görüş bir
liği etmesi şartını ileri sürenler de bu
lunmaktadır. Avamdan dürüst kişilerin 
şahadetleriyle arnelin sübütu hususun
da ise zamanla ortaya çıkan sakıncalar
dan ötürü alimler olumsuz tavır takın
mışlardır. 

Diğer taraftan bilgisizlik yüzünden 
yanlış bir kural konması yahut sübjek
tif mülahazalara objektivite kazandırıl
mış olması endişesi de Maliki bilginle
rini uzun uzadıya meşgul etmiştir. Bu 
yüzden şaz veya zayıf görüşe göre amel 
hükmünü verecek kişinin belirli vasıfları 
haiz olması şart koşulmuş, bu vasıfları 
taşımayan bilginierin meşhur veya ra-

cih görüşleri terkedemeyecekleri ısrarla 
vurgulanmıştır. Arnelin şartları ele alınır
ken arnelin gerekçesini oluşturan mas
lahat* veya örf değişince tekrar meşhur 
görüşe dönme zorunluluğuna da işaret 
edilir. 
Meşhur veya racih görüş bir zararın 

giderilmesi. bir fitne endişesi. bir fay
danın sağlanması. zaruret. örf gibi ge
rekçelere dayanılarak terkedilebilir ve 
terk gerekçesine uygun olan zayıf görüş 
alınır. Buna -daha önce belirtildiği üzere
amel adı verilir. Ancak bu konuda dikkat 
edilmesi gerekli bir nokta bulunmakta
dır. Muhtasaru Halfl ve Tuhietü İbn 
'Asım gibi ~ezhebin temel fıkıh eserle
rinde mutlak olarak "aleyhi'l-amel" (amel 
buna göredir) dendiği zaman, çok defa 
bununla örf veya maslahata binaen se
çilmiş zayıf görüş değil, mezhepte müc
tehid bilginierin kuwetli buldukları gö
rüş (racih) kastedilir. Bu. söz gelimi Ma
lik b. Enes'ten rivayet edilmiş bazı gö
rüşleri inceleyen mezhep mensubu bir 
müctehidin meşhur olana aykırı bir gö
rüşü üstün bulması ve niçin onu tercih 
ettiğini belirtınesi anlamındadır. "Aleyhi 
amelü Kurtuba" veya "aleyhi amelü Fas" 
vb. denildiğinde ise burada söz konusu 
edilen anlamda amelin, yani şartlara uy
gun bulunmuş zayıf görüşün kastedil
diğine kesin gözüyle bakılabilir. 

Yazarlar. arnele uygun hüküm verme
menin hakim için görevden aziedilme 
ve müftü için şüra meclisinden uzaklaş
tmlma sebebi olabilecek kadar önem ta
şıdığını ifade ederek arnelin söz konusu 
fıkıh çevrelerindeki etkisine ve bağlayı
cılık gücüne işaret ederler. Ancak amel 
karşısındaki bu olumlu tavır mutlak ol
mayıp arneli tenkit eden ve onu nasla
rın tahrifi sayacak ölçüde arnele karşı 

çıkan bilginler de bulunagelmiştiL An
cak yukarıda belirtilenler, arnelin resmi 
bir hukuk kaynağı vasfını kazandığını . 
göstermektedir. 

Arnelin Değerlendirilmesi. İslam hukuk 
tarihinin farklı özellikler taşıyan devre
lerden geçtiği ve IV. (X.) yüzyıldan itiba
ren toplum hayatının gerekli kıldığı hu
kuk faaliyetinin ictihad adı altında ve 
ictihad prensiplerine göre yürütüleme
diği bilinen bir gerçektir. Artık sonraki 
dönemlerin hukuk düşüncesine hakim 
olan anlayış, mezhep imamlarının görüş
lerinden hüküm çıkarma (tahric* faaliye
ti ) şeklinde kendini göstermektedir. Di
ğer taraftan halkın gözünde mahkeme 
kararlarının kaynak olarak bir bakıma 
yazılı hukuktan daha fazla önem taşıdı
ğını da unutmamak gerekir. Çünkü halk, 



davranışını doğrudan doğruya kanuna 
göre değil kanunun muhtevasının açık
lık kazandığı. belirlendiği resmi uygula
maya göre ayarlar. Bu husus göz önüne 
alındığında toplumda olabildiğince hü
küm ve yargı birliğinin sağlanmaya çalı
şılmasının önemi ortaya çıkar. 

Bu açıklamaların ışığında amelin, me
salih* ve sedd-i zerai* prensibine en 
çok önem verme özelliği ile şöhret bulan 
Maliki mezhebi içindeki muhtelif görüş
lerin fıkhı yaşanan hayata uyarlama eği
limine sahip Mağrib toplumlarınca ihti
yaçlara en iyi cevap verecek şekilde ayık
lanması ve geliştirilmesi sonunda orta
ya çıkan uygulamalar olarak nitelendi
rilmesi herhalde yanlış olmaz. Başlı ba
şına bir ictihad faaliyeti olmamakla be
raber bu işin dahi ilmi bir kudrete sa
hip olmayı gerektireceği açıktır. Nitekim 
arnelin Endülüs'te başlayışı ve o sıra

da Endülüs'ün hükümleri geliştirmeyi ve 
mesalih prensibine göre yönlendirmeyi 
başarma hususunda en güçlü bilginiere 
sahip bulunması bunu gösterir. 

Arneli Maliki fakihlerin üstatiarına aşı
rı bağlılıklarının ve mezhep taassubu
nun bir ürünü olarak gören ve bunun 
Maliki mezhebinin donmasına yol açtığı 

nı belirten görüşü veya tam aksine arne
li Maliki bilginierin fıkhı yaşanan olayla
ra uyarlamadaki üstün başarısı ve Mali
ki mezhebini sürekli gelişmeye açık tu
tan bir metot sayan anlayışı mutlak ola
rak kabul etmek yerine. bı..i konuyu bel
li bir dönemden sonra islam dünyasın
da hukuki tefekküre hakim olan telakki 
ile bağlantılı olarak incelemek daha uy
gun olur. Buna göre. ictihad müessese
sinin çalışmadığı veya çalışamadığı bir 
ortam için arnelin bir başarı olarak de
ğerlendirilmesi mümkün olmakla bera
ber fıkhı geliştiren ve ictihad fonksiyo
nunu karşılayan bir metot olduğunu söy
leyebilmek mümkün görünmemektedir. 

Şu halde arneli büyük ölçüde "zama
nın ve sebepterin değişmesi ile hüküm
terin değişmesi" prensibinin bir tezahürü 
olarak düşünmek gerekir. Ancak bunun, 
bazı yazarlar tarafından "fıkhın za'fiyet 
dönemi" olarak nitelendirilen (bk. Hacvl, 
IV, 163 vd.) taklit çağlarının şartları doğ
rultusunda oluşturulmuş bir metoda gö
re belirlenen fıkhl uygulamaları ifade et
tiği dikkatten kaçırılmamalıdır. Diğer 

şer'! delillerle ilişkisine gelince, arnelin 
en önemli dayanağını örfün teşkil ettiği 
söylenebilir. Her ne kadar konu ile ilgili 
geniş araştırmasında Cidi, istihsan* ta
riflerine yer verdikten sonra amel ile il-

gili meselelerin hemen hepsinin bu ka
bilden olduğunu ifade etmekte ise de 
verdiği örneklerden. yazarın müctehid 
için söz konusu olan istihsandan bahset
tiği anlaşılmaktadır. Oysa nihai tahlilde 
amel, ictihad değil tahrlc faaliyetini yü
rüten fakihin istihsanı olarak değerlen
dirilebilir. Bir başka deyişle, fakih bir 
meselede mezhep içinde iki farklı gö
rüşle karşılaşmakta ve ilk bakışta kuv
vetli görünen (racih, meşhur) görüşü ter
kedip başka bir delil ile desteklenen za
yıf görüşü tercih etmektedir. 

Son yıllarda amel tevhid edildiği için 
belirli mıntıkalara has arnelden söz et
me imkanı büyük ölçüde ortadan kalk
mış, amel bütün Mağrib'i (Fas) kapsa
yan tek tip uygulamayı ifade eder ol
muştur. Zira hakimlerden, yeni olaylar 
hakkında Maliki mezhebindeki meşhur 
veya racih görüşe ya da arnele göre hü
küm vermeleri istenmiştir. Toplumu çev
releyen şartlar ve örf- adetler birbirine 
yakın hale geldiğinden ötürü hakimie
rin mahalli arnele dayanmalarına pek 
gerek kalmamıştır. 

Yerinde işaret edildiği üzere arneli be
lirleyen faktörler arasında örf ve adetin 
önemli bir yeri bulunmaktadır. Örfün 
Mağrib kabilelerinin hukuk hayatında 
islam öncesi ve sonrası oynadığı rol ve 
geçirdiği safhaların. aynı şekilde Fas'ta 
bağımsızlık öncesi ve sonrası yargı dü
zenlemelerinde kabile örflerine göste
rilen özel ilginin incelenmesiyle ilginç 
tesbitierin ortaya konabiieceği anlaşıl

maktadır (bu konuda bk. Cidi, el· 'ör{ ue'l· 

'amel, s. 213-261 ). 
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AMELÜ'I-YEVM ve'I-LEYLE 

AMEL-i sALiH 
(bk. AMEL). 

AM ELMANDE 

(bk. TEKAÜT). 

AMELÜ'I-YEVM ve'I-LEYLE 

( ;U,Jll_, ~,di~ ) 

Hz. Peygamber'in 
günlük dua ve zikirleri ile 

bu konudaki tavsiyelerini ihtiva eden 
bir hadis kitabı türü. 
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Günlük hayatta Hz. Peygamber'in iba
det ve dualarını aynen uygulama arzu 
ve ihtiyacı, erken sayılacak bir dönem
de alimleri onun dualarını müstakil ki
taplarda toplamaya sevketmiştir. Müs
lümanları kendilerinin hazırladığı çoğu 

seeili birtakım dualardan kurtarınayı he
def alan bu tür eserler. önceleri "Kita
bü'd-Dua", "Kitabü'z-Zikr " gibi isimler 
alırken sonradan "Amelü'l-yevm ve'l-ley
le" diye adlandırılmış ve klasik hadis ki
tabı tekniği içinde telif ve tasnif edil
miştir. Amelü'l-yevm ve'l-leyle adına ilk 
defa lll. (IX.) yüzyılın sonlarında rastlan
maktadır. Hasan b. Ali b. Şeblb el-Ma'
merl'nin (ö. 295 / 908) 'Amelü'l-yevm 
ve'l-leyle adlı eserinin bu konuda ilk 
yazılanlardan biri olduğu anlaşılmakta. 
ancak günümüze kadar gelip gelmediği 
bilinmemektedir. Daha sonra Nesa! (ö. 

303 / 915) ve ibn Sünni'nin (ö. 364 / 974) 
kaleme aldıkları aynı adlı eserler günü
müze ulaşmış bulunmaktadır. Ebü Ömer 
Ahmed b. Muhammed et-Talemenkl (ö. 

429/ 1037). Ebü Nuaym el-isfahanl (ö. 

430/ 1 038), Münzirl (ö. 656/ 1258), Şii alim 
Cemaleddin Ahmed b. Müsa b. Ca'fer 
(ö 673 / 1274) ve Süyütide (ö . 911 / 1505) 
'Amelü'l-yevm ve'l-leyle adıyla eserler 
telif etmişlerdir. Adı el- E?kdr olmakla 
beraber aynı konuları aynı tarzda ele 
alan Nevevi'nin değerli eserini de bura
da anmak gerekir. Ancak bunların için
de Nesa! ile talebesi ibn Sünni'ye ait 
olanların bu tür içinde ayrı bir yeri ve 
önemi vardır. 

Nesal'nin. Abbas! kumandanlarından 
duası makbul bir kişi olarak tanınan 
Türk asıllı Bedr el-Hamaml'nin (ö . 310/ 
922) isteği üzerine telif ettiği eser, iki 
talebesi ibnü'l-Ahmer ve ibn Seyyar ta
rafından es-Sünenü'l-kebir'in bir bölü
mü olarak rivayet edilmişse de aslında 
müstakil bir kitaptır. Müellif S ün en 'in-
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