
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. 

_j 

_j 

ı 

_j 

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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AMELÜ'I-VEVM ve'I-LEVLE 

deki metodunu bu eserinde de uygula
mış, Kütüb-i Sitte ridll*i dışında sek
sen üç erkek ve iki kadın raviden riva
yette bulunmuştur. Bunlar arasında - ta
nınmayan ve durumu hakkında yeterli 
bilgi bulunmayan (mechülü'l-ayn ve mec
hülü'l-hal) altı ravi istisna edilecek olur
sa- rivayetleri alınmayacak derece de 
zayıf olan kimse yoktur. Nesaf hadisle
rin senedierini değerlendirmiş, zaman 
zaman raviler arasında tercihler yapmış 
ve Hz. Peygamber'e ait olduğu kesinlik 
kazanan bütün evrad* ve ezkar* ı top
lamaya çalışmıştır. İlk defa onun tara
fından kullanıldığı zannedilen "Amelü'l
yevm ve'I-Ieyle" adını, Hz. Peygamber'in 
"L. :<:ı.......> . >li .w J5 ~ t _(.\j ~ - .., ...r.:"" _'.) i"'- '-' ...,..,_ f'""" 

Hanginiz bir gün ve gecede iki bin beş 
yüz kötülük işler?" (Nesaf. "Sehv", 91; 
Tirmizi. "Da'avat", 25; İbn Mace, "İl5:-ame", 
32) hadisinden almış olduğu tahmin edil
mektedir. 

İnsanın hemen hemen her işinde sün
nete uygun şekilde nasıl davranacağını 
gösteren eser sabah duası ile başlamak
ta, eve girerken ve çıkarken, alışveriş 

yaparken, yatarken ve kalkarken, na
maz ve oruç gibi çeşitli ibadetleri ifa 
ederken neler söyleneceğini, sevinç ve 
keder hallerinde, çeşitli tabiat olayları 
karşısında nasıl dua edileceğini bütün 
ayrıntılarıyla anlatmaktadır. 

1141 hadis ihtiva eden 'Amelü'l-yevm 
ve'l-leyle üç ayrı yazmasından faydala
nılarak Dr. Faruk Hamade'nin tahkiki ile 
Beyrut'ta basılmıştır ( ı407 1 ı 987). Ayrı
ca Münzirf hadislerin senedierini çıkar
mak suretiyle eseri ihtisar etmiştir. 

İbn Sünni'nin eserinde Hz. Peygam
ber' in 778 hadisi 459 bab halinde ve 
hadis kitapları tekniğiyle derlenmiştir. 

Muhteva olarak Nesaf'nin kitabından 

farklı olmayan eser, bir nevi giriş mahi
yetindeki "dili kötü söz söylemekten ko-
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'Amelü "1-yevm 

ve'l·ley/e'nin 
ilk sayfası 

Beyazıt 

Devlet Ktp., 

nr. 2344, vr. 1 b) 

ruma" (hıfzü'l-lisan) konusuyla başlamak
tadır. Daha sonra, uykudan uyandığı an
dan itibaren yirmi dört saat içinde ha
yatın akışına uygun olarak çeşitli konu
larda Hz. Peygamber'in dualarını ve tav
siyelerini sıralamaktadır. Genellikle her 
babda bir hadis bulunmakla beraber yer 
yer sayfalarca süren bablara da rast
lanmaktadır. Mesela sabah duası ile il
gili bab (s. 22-4ı) kırk dokuz rivayetten, 
sabah namazından sonra yapılacak dua 
ile ilgili bab (s. 5 ı -63) otuz beş rivayet
ten meydana gelmektedir. Aynı konuda
ki değişik rivayetler "nev'un ahar" baş
lığıyla sıralanmaktadır. Metin ve sened
leri tenkide tabi tutmayan müellif, 133 
hadisi hacası Nesaf'den naklen zikret
miştir. Ancak Nesaf'nin itibar etmediği 
birçok zayıf ravinin rivayetini de eserine 
almıştır. 

Zehebf eserdeki hadisleri genel bir de
ğerlendirmeyle ceyyid* olarak nitelen
dirmiştir. Türünün en güzel örneklerin
den kabul edilen eser, bazı müelliflerce 
fazla ayrıntılı bulunarak hadislerin se
nedleri çıkarılmak suretiyle ihtisar edil
miştir. Kimin tarafından yapıldığı bilin
meyen bir muhtasarı Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (Fatih, nr. 
ı ı 32) 

Eser Haydarabad 'da (ı3ı5, ı358) ve 
Kahire'de (ı379) yayımlanmış, Abdülka
dir Ahmed Ata tarafından hazırlanan 

kısmen tahkikli bir baskısı ise Mısır' da 
neşredilmiştir (ı 3891 ı 969) 
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L 

AMENTÜ 
( .::...:..T ) 

İslam dininin iman esaslarını 
ana hatlarıyla ifade eden terim. 

_j 

Arapça'da amene ( CJ-T) fiilinin birinci 
tekil şahsı olan ve "inand ım" manasma 
gelen amentü, Kur'an'da ÜÇ yerde, SÖZ 

sahibinin imanını açıklarken kullandığı bir 
ifade olarak geçer (bk Yunus 10/ 90; Ya
sin 36/ 25; eş-Şüra 42/ ı5) . Şüra süresin-

de doğrudan doğruya Hz. Peygamber' e 
"amentü" demesi emredilir. Buna daya
narak amentünün Kur'an'da yer alan bir 
terim olduğunu söylemek mümkündür. 

"Amentü billahi ve melaiketihf ve kü
tübihf ve rusülihf ve· ı-yevmi · 1- ah iri ve 
bi'I- kaderi hayrihf ve şerrihf mine'liahi 
teala; ve'I-ba'sü ba'de'I-mevti hakk eş
hedü en la ilahe illailah ve eşhedü enne 
Muhammeden abduhü ve resülüh" ~ 
"Allah· a, meleklerine, kitaplarına, pey
gamberlerine, ahiret gününe, kadere, 
hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman 
ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. 
Allah 'tan başka ilah olmadığına, Mu
hammed'in onun kulu ve elçisi olduğu
na şahadet ederim" şeklinde sıralanan 
ve mü'menün bih olarak da adlandırı

Ian itikadf esasların hepsi amentü teri
miyle ifade edilir. 

Amentüde sıralanan ve Ehl-i sünnet 
inancına bağlı herkesin kabul etmesi ge
reken bu iman esasları Kur'an'da çeşitli 
ifadelerle yer almıştır. Bir yerde mürni
nin vasıfları olarak Allah· a, ahiret günü
ne, meleklere, kitaba (Kur'an'a) ve pey
gamberlere iman şeklinde sıralanırken 
(bk. el-Bakara 2/ 177), başka bir yerde 
müminlere "AIIah'a, peygamberine (Hz. 
Muhammed'e), peygamberine indirdiği ki
taba (Kur'an 'a) ve önceden indirdiği ki
taba" iman etmeleri emredilir (bk. en
Nisa 4/ 136). Buna karşılık Allah'ı, me
leklerini, kitaplarını , peygamberlerini ve 
ahiret gününü inkar edenin koyu bir 
sapıklık içinde olduğu belirtilir (bk a y ) 
Bu ayetlerde değişik şekillerde sıralanan 
iman esasları Allah'a, meleklere, kitap
lara, peygamberlere ve ahirete iman ol
mak üzere beş ilkede toplanmış ve ge
leneksel amentü metninde bulunan ka
der, yani hayır ve şerrin Allah 'tan oldu
ğu inancı bunlar arasında zikredilme
miştir. .Amentüdeki iman esaslarının sa
yısı ve muhtevası hadislerde de farklı
dır. Buharf'nin rivayet ettiği Cibrfl hadi
sinde, "İman nedir?" sorusuna, "AIIah'a, 
meleklerine, Allah· ın görüleceği ne. pey
gamberlerine ve öldükten sonra diril
meye inanmandır " (BuharT, "İman" , 37) 
cevabı verilerek sayılan beş değişik esas 
arasında da kader zikredilmediği hal
de İbn Hanbel (Müsned, 1, 21 ), Müslim 
("İman", 1). Tirmizi ("İman " , 4), İbn Mace 
("Muk:addime", 9), Ebu Davüd ("Sünnet", 
17) ve Nesaf'nin ("İman" , 4) rivayetlerinde 
"hayrı ve şerri ile birlikte kadere iman" 
esası diğerlerine ilave olarak zikredilir. 

Tirmizi' nin diğer bir rivayetine göre 
Hz. Peygamber, "amentü" lafzıyla başla-


