
AMENTÜ 

mist yahudiler tarafından yahudi amen~ 
tüsü yeniden tesbit edilmişse de muha
fazakar yahudiler MOsa b. Meymün'un 
belirlediği amentüye bağlı kalmıştır. 

Havarilerden iki nesil sonra ilk defa 
Roma'da tesbit edilen. "Havarilerin iman 
esasları" olarak bilinen ve daha sonra
ki Filistin, Mısır. Küçük Asya ve Antakya 
amentülerinin de temelini teşkil eden 
on üç maddelik hıristiyan amentüsü ise 
Allah'a, Rab Isa'ya, Kutsal Ruh'a ve öl
dükten sonra dirilişe inanmanın yanın
da Hz. Isa'nın doğumu. çarmıha gerili
şinden sonra diriltilip göğe yükseltilme
si ve herkese hükmetmek üzere tekrar 
dünyaya gelişiyle ilgili birtakım hıristi

yan akidelerini de ihtiva eder. iznik (325) 

ve istanbul (381 ) konsillerinde tesbit edi
len ikinci hıristiyan amentüsünde teslis 
akidesi biraz daha genişletilerek kökleş

tirilmiştir. . 

islam'dan önceki bu iki semavi dinin 
amentülerinde kitaplara, meleklere ve 
kadere iman yer almamakta, buna kar
şılık Hıristiyanlık'ta Hz. Isa'nın ulühiye
tine ve Allah'ın oğlu olduğuna inanma 
esası getirilmekte, yahudilerin elinde bu
lunan revrat'ta ise ahirete imandan bah
sedilmemektedir. islam kaynaklarına gö
re bütün peygamberlerin insanlara aynı 
iman esaslarını öğrettiği, bunlarda hiç
bir değişikliğin · bulunmadığı. peygam
berlerin ve ilahi kitapların birbirini tas
dik ettiği (bk el-Hac 22/ 78 ; eş- Ş O ra 42/ 

13; Al-i im ran 3/ 3 ; el-Bakara 2/ 91 ; el-Fa
tır 3513 1) dikkate alınırsa. yahudi ve hı 

ristiyanların Kitab-ı Mukaddes'te iman 
esasları ile ilgili olarak birçok değişik
likler yaptıklarına hükmetmek gerekir. 
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AMENTÜ ŞERHİ 

Nurnan Kurtulmuş 'un 
(ö. 1952) 

iman esaslarını açıklamak üzere 
kaleme aldığı akaid kitabı. 

_j 

Amentü*de yer alan iman esaslarını 
açıklamak ve bu şekilde halka itikadi 
konularda muhtaç olduğu bilgileri ver
mek maksadıyla "amentü şerhleri" yaz
ma geleneği Osmanlılar'ın son dönem
lerinde başlamıştır. Kadızade Ahmed b. 
Mehmed Emin ' in (ö 988 / 1580) Türk
çe olarak telif ettiği Ferc'lidü '1- fevaid* i. 
Esad Sahib Efendi'nin Arapça olarak 
yazdığı ve Kemahlı Feyzullah Efendi'nin 
Türkçe'ye çevirdiği Fera ,idü'l-feva ,id'i 
(Kahire 1313). Davüd b. Muhammed Kar
si'nin (ö . 1160/ 1747) Türkçe Amentü bil
lCih Şer hi (Süleymaniye K tp .. Hacı Mah
mud Efendi, nr 1490). Seyyid Ömer b. Ab
durrahman'ın Amentü Şerhi (Risale·i Nar 

ala nar, Süleymaniye Ktp ., Yazma Bağ ı ş l ar, 

nr. 1976) ve Nurnan Kurtulmuş'un Arnen
tü Şerhi bu türdeki çalışmaların başlıca 
örnekleridir. Bunlar arasında en çok ya
yımlanan ve meşhur olanlar ise Kadıza
de ile Nurnan Kurtulmuş 'un eserleridir. 

1887'de Kastamonu'da doğan Nurnan 
Kurtulmuş buradaki Askeri Rüşdiye'yi ve 
Bursa Askeri ictactisi'ni bitirdi. 1905'te is
tanbul Harbiye Mektebi'nden mezun ol
duktan sonra Edirne'deki ikinci Ordu'
ya mülazım-ı sani (teğmen ) olarak tayin 
edildi. Balkanlar'da, Erzurum, Batum ve 
Azerbaycan'da savaşlara katıldı. Son ola
rak Sakarya Meydan Muharebesi 'nde 
ağır şekilde yaralanınca binbaşı rütbe
siyle emekli olup 1932'de istanbul'a yer
leşti ve burada vefat etti. Amentü Şer
hi'nden başka Binbir Hadis Tercemesi 
(İstanbul 1948 ; 1958), Kur'an Meraklı
larına Hediye, Cuma ve Bayram Hut
beleri (İ s tanbul 1952; 195.8; 1964 ; 1965 ) 

adlı eserleri de neşredilmiştir. 

Altı bölümden oluşan Amentü Şerhi 
117 başlık altında çoğu itikadi, bir kıs
mı da fıkhi olan konuları işler. Birinci 
bölümde tevhid, esrna-i hüsna. Allah ' ın 

varlığının delilleri. iman ve şubeleri gibi 
ilahiyyat bahisleri. ikinci bölümde melek
lerin çeşitleri, özellikleri ve görevleri an
latılır. Esere ilmihal hüviyetini kazandı
ran üçüncü bölümde kitaplara iman üze
rinde durularak genellikle Hanefi mez
hebine ait bilgiler verilir. Dördüncü bö
lümde Kur'an'da adı geçen peygamber
ler ve Hz. Muhammed'in nübüweti anla
tılır. Beşinci bölümde ahirete, altıncı bö
lümde de kadere iman ele alınır. 

Amentü Şerhi Cumhuriyet dönemin
de yeni harflerle yayımlanan ilk amentü 
şerhid i r. Hasan Basri Çantay· ın "çetin 
emekterin mahsulü. kaynakları sağlam. 
dili düzgün ve faydalı " şeklinde tanıttı 

ğı eser. medreseterin kapatılmasından 
sonra Türkçe yazılmış dini kitapların na
dir bulunduğu dönemlerde halkın ilgisi
ni çekmiş ve ihtiyacına cevap vermiştir. 
ilk defa 1943 yılında yayımlanan ese
rin günümüze kadar yirmi baskısı yapıl
mıştır. liJ Yus uF ŞEvKi YAVU 7. 
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AMERiKA 

Batı yarı küresinde yer alan 
dünyanın ikinci büyük kıtası . 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFY A 

Il. TARİH 

III. KlTADA İSlAMiYET 
_j 

42.3 milyon km 2 yüzölçümüne ve 700 
milyondan fazla nüfusa sahip olan kıta 
kuzeyden Kuzey Buz denizi. batıdan Bü
yük Okyanus, doğudan Atlas Okyanusu 
ve güneyden Güney Buz denizi ile çevri
lidir. 72" kuzey (Boothia yarım ad as ı) ve 
56" güney (Horn Burnu) enlemleri ile 166" 
batı (Alas ka ' nın batısınd a ki Ga ller Prensi 
Burnu) ve 35" batı (Brez ilya' nın doğusun

daki Branco Burnu) boylamları arasında 
uzanır. Şekil itibariyle iki büyük üçgen
den meydana gelmiştir. Kuzey ve Güney 
Amerika adlarıyla anılan bu üçgen şe
killi kara parçalarının arasında, üzerin
de Orta Amerika ülkelerinin yer aldığı 
bir berzah bulunur. Kıtanın Kuzey-güney 
doğrultulu uzunluğu 15.000 kilometre
yi, doğu- batı yönünde en fazla genişliği 
ise 5.000 kilometreyi aşmaktadır. 

Amerika adı , yeni bir kıta keşfettiğin
den habersiz olan Kristof Kolomb'un ar
dından 1497'de oraya giden ve 1504 yı
lında yayımlanan mektuplarında bu top
raklardan "mundus novus" (yeni dünya) 
şeklinde bahseden İtalyan denizeisi Ame
rigo Vespucci 'nin (Americ Vespuce) adın 

dan türetilmiştir. Amerika Maya, Aztek 
ve İnka gibi eski medeniyetlere beşiklik 
etmiş bir kıtadır. Eski medeniyetleri ku
ran ilk insanların. Kızılderililer'in ve Es
kimolar'ın Sering Boğazı yoluyla Asya·
dan, çağdaş medeniyeti kuranların ke
şiften sonra Avrupa'dan göç ettikleri ve 
bunlara daha sonra Afrika'dan getirilen 
zenci kölelerle Asya'daki siyasi değişik
liklerden kaçan yeni göçmenlerin katı l

dıkları göz önüne alınırsa bu kıtaya "göç
menler kıtası " denilebilir. 


