
Hayatının son yıllarını Abbasi halife
lerinden Muktedir devriyle ilgili kronik
ler üzerinde çalışarak geçiren Amedroz. 
Mart 1917'de öldü. 

Araştırma ve Neşirleri . 1. Hilal es-Sa
bf'nin lö 448 / ı 056) Kitabü 'l-Vüzera, ile 
et -Tari{! 'inin neşri: Histarical remains, 
First Part ot his Kitab al- Wuzara and 
Fragment ot his History (389-393 A. H.) . 

Leiden 1904. Amedroz bu yayınında, Ab
basiler'in dikkati çeken iki veziri ibnü'I
Furat ile Ali b. isa'nın hayatlarını ve dev
letin devamını sağlama gayretlerini, is
lam tarihçiliğinde önemli bir yeri olan 
Hilal es-Sabi gibi orijinal bir kaynak
tan günümüze utaştırmıştır. Hilal'in Ta
ri{! 'i. 360-447 yılları arasındaki olayları 

ihtiva eden dokuz kitaptan ibaret iken 
bunların çoğu kaybolmuştur. Amedroz 
380-393 (990 - 1 003) yıllarına ait bulabil
diği kısmı. Kitabü'l-Vüzera , nın da yine 
bulabildiği sadece baş kısmını neşret
miştir. 2. ibnü'l- Kalanisi'nin z;eylü Ta 
ri.[ıi Dımaş~'ının neşri : History ot Da
mascus (363-555 A. H. ), Leiden 1908. 
Bu kitapta da metni asli dili olan Arap
ça ile verirken buna ingilizce bir özet. 
bir lugatçe ve gerekli indeksleri ilave 
etmiş, ayrıca bu eserde, başka kaynak
lardan faydalanarak hazırladığı dipnot
tarla okuyucunun istifade imkanını art
tırmış ve böylece metin neşrindeki titiz
liği ile dikkatleri çekmiştir. 3. Bir başka 
ingiliz şarkiyatçı D.S. Margoliouth ile bir
likte İbn Miskeveyh'in Tecaribü'l-ümem 
adlı eserinin neşri: The Eclipse of the 
Abbaside Caliphate (!-VII, Oxford I 920-
192 1) . 

Bunlardan başka. özellikle neşrettiği 
metinleri kullanarak yaptığı tematik in
celemeleri, 1906-191 S yılları arasında 
ingiltere'de Journal ot the Royal Asia
üc Society, Almanya'da Der Islam ve 
İtalya'da Bolleüno mecmualarında ya
yımlamış, ayrıca Encyclopedia ot Is
lam 'da bazı Abbasi vezirlerinin biyogra
fılerini yazmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü'l- Kasım Sehab, Ferheng-i ljauerş ina· 

san, Tahran 1317 hş., s. 44; A. J. Arberry. Bri· 
tish Orientalists, London 1943, s. 5 ; J. Sauva
get, Introduction a /'Histoire de /'Orient Mu· 
s ulman, Paris 1946, s. 132 ·ı 33, ı 38; J. W. 
Fück, Die Arabischen Studien un Europa, 
Leipzig 1955, s. 275; Necib el- Aklkl, el· Müs· 
teşri k ün, Kahire 1980, ll, 73-74; Abdurrahman 
Bed~vi, Me usa 'atü 'l-müsteşrikin, Beyrut 1984, 
s. 35 -36; D. S. Margoliouth, "H. F. Aınedroz", 
JRAS ( 1917). s. 692 · 693; TA, ll , 265. 

liJ HiDAYET NuHOGLU 

L 

AMEL 
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Dünya ve ahirette 
ceza veya mükafat konusu olan 

her türlü iş ve davranışı ifade eden 
bir terim. 

_j 

Sözlükte "iş, çaba, fiil. çalışma· gibi 
manalara gelen amel (bk. Usanü 'l- 'Arab, 

"'amel" md .), " canlı varlığın gayeli ola
rak yaptığı iş· diye de tarif edilmiştir. 

Buna göre amel fii l kelimesinden da
ha özel bir mana ifade eder. Çünkü fii l, 
bilgisiz ve gayesiz olarak yapılan iş l eri 

de kapsamaktadır (bk. Rag ı b el-isfahanT, 
el-Mü{redat, "'amel", "fi 'l" md leri) . Ayrıca 
dini literatürde amel kelimesi giderek 
"emir. tavsiye veya yasaklara konu olan, 
sonunda ceza veya mükafat bulunan tu
tum ve davranış" anlamını kazanmış ve 
böylece insanın her türlü işleri için kul
lanılan fiil kelimesine göre daha dar 
kapsamlı bir terim halini almıştır. Öte 
yandan amet. aslında söz ve inanmayı da 
içine alır. Nitekim pek çok ayet ve ha
diste amel terimi genellikle sözlü dav
ranışları da kapsayacak şekilde kullanıl
mıştır. Ayrıca gerek bazı hadislerde (bk. 
Buhar!, "Tevhid", 47; DarimT. "Ril5-iik", 28). 
gerekse başta tasawufi literatür olmak 
üzere diğer islami kaynaklarda iman 
"kalbin ameli" sayılmıştır. Bununla bir
likte amel kelimesinin iman ve söz dı

şında kalan tutum ve davranışlar için 
kullanımı daha yaygındır. Kur'an-i Ke
rim'de de bu ayırımın yapıldığı, mesela 
bir ayettesözler (el-kelim) ve arnelin (bk. 
Fa tır 35/ 1 0). bir ayette SÖZ (el -kavl) ve 
arnelin (b k Fussılet 4 ı 1 33), birçok ayet
te de iman ve arnelin yanyana kullanıl
dığı görülmektedir. 

Kur'an - ı Kerim 'e göre Allah yeri ve 
gökleri, dünya nimetlerini, hayatı ve ölü
mü, hangilerinin daha güzel amel ede
cekleri hususunda insanları denemek 
içinyaratmış (Hüd 11 / 7; el-Kehf 18/ 7 ; 
el-Mülk 67 / 2). yine aynı maksatla insan
ları yeryüzünün halifesi kılmıştır (Yunus 
10/ 14) Allah ' ın şahit olmadığı hiçbir 
amel yoktur (Yunus 10/6 1). O, ileride 
dünyada iken kimlerin daha güzel amel 
ettiğini ortaya çıkaracak ve hiçbir hak
sızlığa meydan vermeksizin herkesi arne
line göre yargılayacaktır 1 et-Tevbe 91 94, 
105 ; Yasin 36/ 54); zerre kadar iyi arneli 
olan da zerre kadar kötü arneli olan da 
karşılığ-ını görecektir (ez-Zilzal 99/7-8) 
Bununla birlikte kötü arneli olanlar yal-
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nızca kötülüklerinin dengiyle cezalandı

rılırken iyi amel işleyenler fazlasıyla mü
kafatlandırılacaktır (en-Nür 24/38; Se
be' 34/37-38; el-Mü'min 40/40; el-Ahkiif 
46 / 16) Kur'an-ı Kerim'de içki, kumar, 
falcılık, haksız yere adam öldürme gibi 
büyük günahlar "şeytan ın arneli" şek
linde nitelendirilmiş (el-Maide 5/90; ei
Kasas 28 / 15). kafirlerin arnelleri ıssız 

çöllerdeki seraba ve derin denizdeki ka
ranlığa benzetilmiştir (en-Nür 24/ 39, 40) 
Allah bilgisizce kötü amel işleyip de ar
dından tövbe edeni bağışlar ; buna kar
şılık kötü arnellerini hayatının sonuna 
kadar sürdüren. sonra ölüm gelip ça
tınca tövbe etmek isteyen kimsenin bu 
tövbesini kabul etmez (en-Nisa 4/ ı 7-18). 

Arnel-i Salih. Ameller, şeriat ilkeleriyle 
uyuşup uyuşmamak bakımından genel
likle taat. masiyet ve mubah şeklinde 
üç kısma ayrılır. Gerek Kur'an ve hadis
lerde gerekse diğer dini kaynaklarda 
taat sayılan arneller çoğunlukla arnel -i 
salih (çoğulu a'mal-i saliha). bazan da ha
sene (çoğuıu has(2nat). masiyet sayılanlar 
ise arnel-i sii', arnel-i gayr-i salih, seyyie 
gibi adlarla anılır. 

Salih arneller dinin yapılmasını emir 
veya tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve 
sevap kazanmaya vesile olan işler: gayr-i 
salih arneller ise yapılması yasaklanan 
veya hoş karşıtanmayan kötü, yanlış, za
rarlı ve günaha yol açan amellerdir. Fı

kıh kitaplarında salih arneller genellik
le farz, vacip, sünnet. müstahap veya 
mendup: gayr-i salih arneller de haram, 
rnekruh ve müfsid şeklinde bölümle
re ayrılır. Mubahlar, aslında yukarıdaki 
olumlu veya olumsuz değerlerden birini 
taşımayan ve dinin yapılması ya da ter
kedilmesi yönünde bir hüküm koymadı

ğı amellerdir. Bununla birlikte mubahla
rın işlenmesinde güdülen maksat ve ni
yet bu işleri salih veya gayr-i salih amel 
durumuna sokabilir. Bu yüzden özellik
le ahlakçılar, "Manasız işleri terketmek 
kişinin müslümanlığının güzelliğini gös
terir" (Tirmizi, "Zühd", ı ı; İbn Mace, "Fi
ten", ı 2) anlamındaki hadisi de dikkate 
alarak, mubahları dinin iyi ve doğru bul
duğu gayelerle yapmanın önemi üzerin
de durmuşlar, iyi niyetten yoksun ola
rak mubahlara dalmayı dini ve ahlaki 
hayat için tehlikeli görmüşlerdir. Esa
sen Hz. Peygamber'in. "Haram belli, he
tat de bellidir: bu ikisinin arasında ise 
insanların çoğunun bilmediği şüpheli du
rumlar vardır. Şüphelerden korunan ki
şi dinini ve şerefini korumuş olur" (Bu-
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h arT. "İman", 39; Müslim, "Müsa~at", ı 07, 
ı 08) mealindeki hadisinde de ifade edil
diği gibi dindeki özel ve belirli hüküm
ler yanında, hakkında özel hüküm bu
lunmayan birçok arnelin bazı durumlar
da mubah olamayacağı ihtimali üzerin
de İslam bilginleri önemle durmuşlardır. 

Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde iman 
ve arnel-i salih, bazı ayetlerinde bunlar
la birlikte ahiret inancı yanyana zikredi
lerek arnel-i salihin faydası ve gereklili
ği, kötü arnelin zararı ve yanlışlığı üze
rinde ısrarla durulmuş, müslümanlar her 
fırsatta iman ve arnel-i salihe teşvik edil
miştir: "İman edip arnel-i salih işleyen
Iere ne mutlu! Onların sonunda varacak
ları yer ne güzel!" (er-Ra'd 13 / 29) Al
lah, peygamberini iman edip salih amel 
işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkar

mak için göndermiştir (et-Talak 65/ ı I) 
Allah insanları diledikleri şekilde amel 
etmekte serbest bırakmıştır (Fuss ıl et 41 / 
40) Bununla birlikte kötü amel işleyen
Ierin Allah 'tan kaçıp kurtulacaklarını san
maları büyük bir yanılgıdır (el -Ankebüt 
2914) Çünkü Allah'ın ilmi insanların yap
tıklarını çepeçevre kuşatmıştır (Al-i im
ran 3/ I 20); bu sebeple, "Kim salih bir 
amel işlerse kendi iyiliğine, kim de kö
tülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur" 
(el- Casiye 4 51 I 5) . Ahirette herkes dün
yada iken işlediği hayırlı arneli de kö
tü arneli de karşısında bulacak ve kö
tü arnelleriyle yüzyüze gelenler bunla
rın kendilerinden uzaklaşmasını boş ye
re arzulayacaklardır (Al -i imran 3/30). Yi
ne günahkarlar Allah 'ın huzurunda baş
larını öne eğecek ve, "Rabbimiz, gördük 
ve işittik! Şimdi bizi -dünyaya- geri gön
der de salih arneller işleyelim, çünkü ar
tık kesin olarak inandık" (es-Secde 32/ 
ı 2) diye yakaracaklardır. 

Salih amel işleyeniere salihler veya 
ehl-i salah denilir. Kur'an-ı Kerlm'e göre 
"bunlar yaratılmışların en iyisidirler": 
"Allah onlardan. onlar da Allah'tan hoş
nut olmuşlardır" (el-Beyyine 98/7, 8). 
"Allah, yeryüzüne salih kullarım varis ve 
hakim olacaktır, diye hükmetmiştir" (el
Enbiya 2 ı 1 I 05) Kur'an-ı Kerim · e göre 
peygamberler salih kişilerdir (el-En'arn 
6/85; el-Enbiya 2I /72 ). Ayrıca insanla
ra öğretilen dualarda, "Beni salih kulla
rının arasına kat" (eş-Şuara 26/83) şek
linde ifadeler vardır. Arnel-i salih nefis 
mücadelesiyle de içiçe olduğundan sab
redip iyi davranışlarda bulunanlara mağ
firet ve büyük ecir vaad edilmektedir 
(Hüd 11 / 11) 

Arnel-İman Münasebeti. Kur'an'da arnel-i 
salihin çoğunlukla imandan sonra zik-
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redilmesi (bk. el-Bakara 2/62; Se be' 34/ 
37; Tegabün 64/9) arnelle imanın birlik
te bulunmalarının gereğine işaret eder. 
Sadece itikadl, vicdanı ve nazari bir din 
değil aynı . zamanda bir hayat dini olan 
İslam, inanılan ve düşünülen her iyi, gü
zel ve faydalı işin uygulama alanına ko
nulmasını ısrarla ister. İslam'da inan
mak ve inanılan şeyi yapmak esas oldu
ğundan imanla arnelin birlikte bulunma
sının lüzumuna büyük önem verilmiştir. 
Hatta bazı mezhepler arneli imanın bir 
parçası (cüzü) sayarak arneli olmayanın 
imanının da olmayacağını ileri sürmüş
lerdir. Nitekim Haridler'e göre arneli ol
mayan. yani dinin emir ve yasaklarına 
uymayan kimseler, mürnin olmaktan çı
kar. kafir olurlar. Çünkü amel imanın 
ayrılmaz bir parçasıdır. Mu'tezile ise bu 
durumda olanlar için kafir yerine fasık 
deyimini kullanmıştır. Onlara göre fısk 
iman ile küfür arasında bir derecedir. 
Böyle bir kimse tövbe etmeden ölürse 
kafir olarak ölür. Hariciler ve Mu'tezi
le bu hükme arneli imanın bir rüknü 
saymaları do layısıyla varmışlardır. imam 
Malik, İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel 
gibi alimiere göre de amel imanın bir 
parçasıdır. Bir kimsenin mürnin ve müs
lim olabilmesi için haram olan şeyi yap
maması, farzları terketmemesi gerekir: 
fakat arneli olmayan kimse kafir değil

dir. Çünkü amel i manın asli değil ikin
ci derecede (fer'f) bir rüknüdür. imanı 
"kalp ile tasdik, dil ile ikrar" şeklinde 
tarif eden bazı Matürldfler arneli ima
nın bir cüzü olarak görmemişlerdir. is
lam mezhepleri içinde arnele en az de
ğer veren mezhep, "kafire arneli fayda 
vermediği gibi mümine de işlediği ha
ramlar veya işlemediği farzlardan do
ğan günahlar zarar vermez" görüşünde 
olan Mürcie'dir. İyi niyet ve kalp temiz
liğini esas alan bazı mutasawıflar da 
bu konuda Mürcie gibi düşünmüşlerdir 
(daha geniş bilgi için bk. iMAN ). 

Amel - Niyet Münasebeti. Bir hadis
te, "Ameller niyetiere göredir" (Buhari, 
"Bed'ü'l-vahy", I) buyurulmuştur. Amel 
ancak Allah'ın rızasını kazanmak niye
tiyle yapılırsa makbul ve sevaba vesile 
olur. Hatta böyle bir iyi niyet mubahları 
bile salih amel değerine yükseltebilir. 
Mesela yürümek aslında mubah olan bir 
fiildir. Fakat namaz kılmak için camiye 
veya yardımda bulunmak için darda ka
lan bir insanın yanına gitmek sevap, her
hangi bir kötülük yapmak niyetiyle bir 
yere gitmek ise günahtır. Görüldüğü gi
bi aslında mubah olan yürümek ve git
mek fiilieri niyete göre sevap veya gü-

nah olabilmektedir. Şunu da belirtmek 
gerekir ki islam alimlerine göre iyi ni
yet, dince yasaklanmış olan bir işin kö
tülük ve günah vasfını ortadan kaldır

maz. Buna karşılık dinin iyi gördüğü bir 
iŞ için yapılan niyet de sevaba vesile 
olan bir ameldir. insan niyet ettiği bir 
arneli herhangi bir engel yüzünden ya
pamamış olsa bile s ırf iyi niyeti için se
vap kazanır. Nitekim kudsi bir hadise 
göre bir kimse iyilik yapmaya niyet eder 
ve niyetini gerçekleştirirse on sevap alır, 

sevap adedi 700'e kadar da çıkabilir. Ni
yet ettiği işi gerçekleştiremezse bir se
vap alır. Eğer kötü bir işe niyet eder de 
onu gerçekleştirirse bir günah alır, ger
çekleştirmekten gönüllü olarak vazge
çerse bir sevap alır (bk. Buhar!, "Rikak", 
3 I ; Müslim, "İman", 203 -207) . Niyetin bu 
şekilde sevaba değer görülmesi, kesin 
bir irade ve karara dayanmasındandır. 
Nitekim İslam ahlakçılarının ve muta
sawıfların hadis-i nefs veya hiitır adını 

verdikleri psikolojik eğilimler, iradi ol
madıklarından kesin niyet sayılmaz, do
layısıyla günah veya sevap konusu olan 
arnellerden kabul edilmez (ayrıca aş bk.) 

Zahiri ve Batını Amel. insanın bedeni 
veya organlarıyla yaptığı iş ve eylemiere 
zahiri (bedeni) arneller adı verilir. Namaz 
kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, ze
kat vermek ve cihad yapmak gibi fii ller 
bu kısma girer. Zahiri arnelierin önemli 
bir kısmı fıkıhta, diğer bir kısmı da ah
lakta incelenir. Zahiri arneller farz, sün
net, mubah, rnekruh ve haram olmak 
üzere beş bölüme ayrılır. 

Zahiri olmayan amellere, duygu ve dü7 
şüncelere batıni (kalbi) arneller adı veri
lir. İnanmak, tasdik etmek, düşünmek, 
ibret almak, sevmek, iyi niyet gibi du
rumlar bu kısma girer. Bunların dinle 
ilgili olanlarının bir kısmı akaid ve ke
lamda, bir kısmı ahlakta. bir kısmı da 
tasawufta incelenir. Bu tür arneller de 
yukarıdaki beş hükümden birine tabi
dir. Mesela sevgi yerine göre bu hüküm
lerden birini alır. Gıybet ve yalan gibi 
birçok amel de aslında zahiri oldukları 

halde ahlak ve tasawufta incelenir. Bu 
tür fiiller genellikle zıtlarıyla birlikte ele 
alınır. iman- küfür. tasdik- inkar, ihlas
riya, doğruluk- yalancılık, sevgi- nefret, 
sevinç- üzüntü gibi birbirinin karşıtı olan 
arneller zıt değerde hükümler alırlar; ih
lasın farz, riyanın haram olması gibi. 

Batıni arnellerden olan iman ve tas
dik bütün ibadet, iyilik ve faziletierin 
esası, küfür ve inkar ise her türlü masi
yet, kötülük ve fenalıkların temeli sayı!-



mıştır. Bu bakımdan batıni arnelierin za
hiri arnellerden daha üstün olduğu ko
nusunda bütün İslam alimleri görüş bir
liği içindedir. Nitekim Hz. Peygamber, 
"İnsan vücudunda bir et parçası vardır 
ki eğer o iyi olursa bütün vücut iyi olur, 
o bozulursa bütün vücut bozulur; bu et 
parçası kalptir" (Buhari, "İman" , 39, Müs
lim, "Müsal5:at ", 107) anlamındaki hadisi 
ile zahiri arnelierin batından kaynaklan
dığını belirtmek istemiştir. "Kurbanları

nızın kanları ve etleri Allah 'a ulaşmaz, 
fakatsizin takvanız O'na ulaşır" (el -Hac 
22/37) mealindeki ayette de arneller
deki kalbi ve batıni temelin önemine 
dikkat çekilmiştir. 

Arnelierin bu kalbi ve ahlaki özünün 
önemini kabul etmekle birlikte eserle
rinde daha çok bunların zahiri erkan ve 
actabı üzerinde duran İslam alimler i
ne genellikle fukaha denilmiştir. Zahiri 
arneller ve onlara ait hükümler İs lam 
dininin şeklini ve dış görünüşünü mey
dana getirir. Umumiyetle bu hükümler 
müeyyide ile mecburi bir şekilde uygu
l anır. Ferdi ve sosyal hayat bu çeşit hü
kümlerle düzenlenir. Bu bakımdan za
hiri hükümler ayrı bir önem taşır. İman, 
tasdik, ihlas ve muhabbet gibi batını ve 
kalbi arnellerle ilgili hükümlere batını 

hükümler denilir ve bunları konu alan 
ilme " fıkhu'l - batın", "fıkhu'l-kalb" ve 
"fıkhu'l-vera"' gibi isimler verilir. Bu sa
ha ile mutasawıflar ve ahlakçılar meş

gul olurlar. Batını hükümler kesin su
rette farz ve haram olsa bile bunlara 
maddi ve dünyevf müeyyide uygulan
maz. Mesela müeyyide uygulayarak bir 
insanı riyadan vazgeçirmek ve ihlaslı 

yapmak mümkün değildir. Burada sa
dece vicdanı bir mecburiyet ve mane
vf sorumluluk söz konusudur. Bu çeşit 
hükümlerin müeyyidesi uhrevfdir. Dinde 
zorlama olmayışının sebebi budur. Ni
tekim bir had iste, "Biz zahire bakarak 
hüküm veririz, insanların iç hallerine ba
kıp buna göre hüküm vermek Allah'a 
aittir" (b k AclünT. ı. 192 ) buyurulmuştur. 

Mutasawıfların hal ve makam dedik
leri hususlar genellikle batıni amel ve 
bunların hükümleri sahasına girer. Ta
sawufi hal ve fiilierin kendilerine has 
birtakım hükümleri vardır. Tasawufun 
konusu bu hükümlerdir. Gazzalf İhya, ü 
cuUlmi'd-din'in "Rubcu'l -cibadat" bölü
münde başlıca ibadetlerden bahseder
ken önce bunların zahiri usul ve erka
nını, sonra batını actab ve hükümleri
ni açıklayarak önce zahirle batını ayırır, 

sonra geniş bir açı ile çok ileri bir nok-

t ada bu ikisini birbirine bağ l ar. Mesela 
ona göre Kur'an okumanın on zahiri, on 
batını adabı vardır. Kur'an'ı abdestli ve 
temiz olarak okuma, güzel sesle teren
nüm etme ve güzel yazıyla yazma tila
vetin zahirle ilgili olan amel ve hüküm
leridir. Kur' an'ı yücel i ğini düşünerek kalp 
huzuru ile ve manasını aniayarak oku
ma, tesirini kalpte hissetme tilavetin ba
tını ile ilgili olan amel ve hükümleridir. 

Arnelin Karşılığı. Kur'an ve Sünnet iyi 
arnellere karşılık . olmak üzere müka
fatlar. kötü arnellere karşılık olmak 
üzere de cezalar bildirir. Fakat Ehl-i 
sünnet alimleri iyi arnelle cennet veya 
kötü arnelle cehennem arasında zaruri 
bir münasebet görmek istememiş l er

dir. Hatta Eş'arfler Allah'ın itaatkar kul
larına azap etmesinin ca iz ve mümkün 
olduğunu savunurlar. Mu'tezile ise iyi 
arnelle sevap ve cennet, kötü arnelle gü
nah ve cehennem arasında kesin ve de
ğişmez bir münasebet görmüştür (bk. 
VA'D ve VAID). Ehl- i sünnet'e göre bir 
kimsenin iyi arneli ve ibadeti ne kadar 
çok olursa olsun bu sayede cennete gi
remez. Cennete amel ve ibadetle değil 
Allah 'ın kerem ve lutfu ile girilir. Ehl-i 
sünnet'in bu görüşlerine delil olarak gös
terdikleri hadislerden birinde Hz. Pey
gamber, "Kendim de dahil olmak üzere 
amel hiçbir kimsenin cennete girmesi
ni temin etmez" buyurmuştur (Buhari, 
"Tevhld", 25, "Rikak" , 18, Müslim, " Şıfa

tü 'l -mün&filpn", 71-78). Cehenneme gi
renler ise kötü arnelleri veya amelsizlik
leri yüzünden ve Allah'ın adaletinin ge
reği olarak buraya girerler. Bu sebeble 
Ehl-i sünnet kelamcıları, "Allah'ın sevap 
vermesi lutuf, ceza vermesi adalettir" 
demişlerdir. Amel ve ibadet cennete gir
menin karşılığı değilse bile oraya girmek 
için bir vesiledir. Bundan dolayı müslü
man kendi arneline ve ibadetine değil 
Allah· ın lutuf ve ihsanına güven ir. Bu 
yüzden yaptığı kötü arnellere pişman 
olan günahkar, arneline güvenen ve iba
detiyle kibirlenen abidden Allah katında 
daha hayırlıdır. Bununla beraber İslam 
arnelin hem kemiyetine, hem de keyfi
yetine önem vermiştir. Hz. Peygamber 
Allah'a çok şükreden bir kul olmak için 
geceleri ayakları şişinceye kadar ibadet 
ederdi (b k Buhari, "Teheccüd", 6, Müs
lim, "Şıfatü'l-mün&fikin" , 79) O, ashabı 
çok çalışmaya ve fazla ibadet etmeye 
teşvik etmiş, fakat bu konuda aşırı git
memeleri için onları uyarmıştır . İhlasla 
ve sırf Allah rızası gözetilerek yapılan 
az amel, bu özellikleri taşımayan çok 
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arnelden daha hayı rlıd ı r . Arnelde devam
l ı lı k da önemlidir. En hayırlı i ş l er. az da 
olsa devamlı yapılan amellerdir. 

Arnelierin Boşa Gitmesi (habt -ı amel. ih
bat-ı amel). Mürnin iken kafir olan. şirk 
koşan ve irtidad eden bir kimsenin 
arnellerinin boşa gideceği , hiçbir değer 
ifade etmeyeceği birçok ayette belirtil
miştir (bk el- Bakara 2/ 217; ei-Maide 
5/ 53; ei-En'am 6/ 88) Ancak mezhepler 
arasındaki iman -amel münasebetiyle il
gili ihtilaflara bağlı olarak habt- ı amel 
konusunda da görüş ayrılıkları ortaya 
ç ı kmıştır. Mu'tezile büyük günah i şleyi p 

de tövbe etmeden ölenler in yaptıkl arı 

iyi i şlerin sevabının boşa gideceğin i sa
vunurken Ehl - i sünnet alimleri Allah· a 
ortak koşma (şirk) dışındaki büyük gü
nahların arnelleri yok etmeyeceğini be
lirtmiştir. Mu'tezile'den Ebü Ali ei -Cüb
baf ile oğ l u Ebü Haşim habt-ı amel konu
sunda dikkate değer görüşler ileri sür
müşlerdir. Ebü Ali 'ye göre iyi ve kötü 
arneller tartı lır, çok olanı olduğu gibi 
kalır. az olanı ise tamamen geçersiz kı 

lın ı r; bu suretle az olan kötülükleri ta
mamen yok edilip sadece iyilikleri ka
lanlar ebedf olarak kalmak üzere cen
nete. az olan iyilikleri yok edilip ortada 
sadece günahları kalaniarsa bir daha 
çıkarılmamak üzere cehenneme gönde
rilirler. Buna karşı Ebü Haşim "muvaze
ne" denilen başka bir görüş ileri sür
müştür. Ona göre günah ve sevaptan 
hangisi çoksa, bunlardan çok olandan 
az olan kadar eksilir. Mesela on sevabı. 
yirmi günahı olanın sevapiarı on günahı 
götürür. geriye on günah kalır. Mükel
lef sadece on günahın cezasın ı çeker. 
Kur'an-ı Kerim· deki "tartının ağır gel
mesi" (bk ei-Karia 101 /6- 10) ifadesin
den maksat budur. Mu'tezile alimleri
nin çoğu bu görüşü kabul etmişlerdir. 

Bir gayri müslim ne kadar günah iş

lerse işlesin müslüman olduğu takdirde 
önceki günahları silinir (tektir); çünkü 
İslam· a giriş, bu girişten önce işlenen 
bütün günahları siler ibk Müsned, IV, 
199, 204, 205). Aynı şekilde hac ve na
maz gibi bazı iyi arneller de daha önce 
işlenen günahların örtbas edilmesine 
vesile olabilir. "Sevaplar günahları siler" 
(Hüd ll 1 11 4); hatta "günahları sevaba 
çevirir" (ei- Furkan 25/70) Bu hususları 
Ehl-i sünnet de kabul eder. Ancak Ehl-i 
sünnet ile Mu'tezile'nin habt ve tekfir 
anlayışı arasında fark vardır. Ehl-i sün
net'e göre Allah hiçbir arnelin ecrini za
yi etmez, zerre kadar hayır ya da şer iş

leyen yaptığının karşılığını görür. Bir 



AMEL 

hadise göre. bir kimse ibadet eder ve 
sevap kazanırsa. diğer taraftan da hak
sızlık ederek günaha girerse sevapiarı 
kıyamet günü, haksızlık ettiği kimsele
re verilir. Sevabı günahını karşılamazsa 
haksızlık ettiği kimselerin günahlarını 

da kendisi yüklenir. Bu hale iflas, bu 
duruma düşen kimseye de müflis denir 
(bk BuharT, "Edeb", 102 , Müslim. "Birr", 
59), bu da habtın bir çeşididir (daha ge
niş bilgi için bk. İHBAT). 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

D FlKlH. Amel Kavramının Kapsamı. 
Amel genel olarak ele alındığında, kişi

nin iç dünyası ile ilgili iman, düşünce ve 
niyet gibi hususları da (el-a'malü'l-batıne) 
kapsamakla beraber fıkıh terimi olarak 
amel. kişinin dış dünyaya aktardığı söz 
ve davranışları (el-a'malü 'z-zahire) ifade 
eder. Nitekim fıkhın henüz müstakil ilim 
dalı haline gelmesinden önceki anlayışı 

yansıtan ve imam Ebü Hanife'ye nisbet 
edilen tarifinde, "Fıkıh . kişinin hak ve 
veeibelerini bilmesidir" denerek iman, 
amel ve ahlak sahaları fıkıh kapsamına 
alınmış iken sonraları bu tarife "min ci
heti'l-amel" veya "amelen" (amel yönün-
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den) kaydı ilave edilmiştir. Zira Ebü Ha
nife fıkıh çatısı altında üç sahayı birlik
te tasawur ediyordu: itikadi fıkıh . am e
li fıkıh. vicdani fıkıh (ahlak ve tasavvuf). 
Fıkhın müstakil ilim dalı haline gelme_
siyle bu tarif sadece ikinci saha ile sı 

nırlandırılmış oluyordu. Nitekim Şafii 

çevrelerde ortaya çıkan ve daha yaygın 
bulunan fıkıh tarifinin bazı unsurlarında 
farklı nakillere rastlanmakla beraber 
bunlarda "am eli hükümler" kaydı ortak 
noktayı teşkil etmektedir (mesela bk. Ab
dülazfz el- Bu harf, I , 5; Razi, 1, 92)_ Hane
fi fıkhının esas alındığı Mecelle de 1. 
maddesinde ilm-i fıkhı. "mesail-i şer ' iy

ye-i ameliyeyi bilmektir" şeklinde tarif 
etmiştir. 

Bununla beraber islam hukukunda 
dış dünyaya aktarılan söz ve davranış
ların iç dünyadaki durumdan tamamen 
bağımsız olarak ele alındığı sanılmama
lıdır. Aksine Hz. Peygamber'in özellikle. 
"Ameller ancak niyetiere göredir" (Bu
harf, "Bed'ü' l -va.Çıy", ı; Ebü Davüd, "Ta

lak", II J hadisi ve benzeri manalar taşı 

yan diğer nasların ışığında, Mecelle'de 
"Bir işten maksat ne ise hüküm ona gö
redir" (md. 2) şeklinde ifade edilen "el
umür bi -makasıdiha " kaidesi ortaya kon
muştur (Süyütl, s. 76). Bu, bazı bilginie
rin islam hukukunun özünü tanıtmaya 
yeter bu ldukları ve kavaid kitaplarının 

müelliflerince genellikle kabul gören beş 
külli kaideden biridir. Hanefi müellifler 
bu kaideye "la sevabe illa bi'n-niyye " 
(niyet olmadan sevap kazanı lmaz) şeklinde 
bir altıncı kaide eklemişlerdir. Hanefi
ler'in bu kaideyi ilave etmelerindeki ga
ye. bir taraftan. uhrevi mükafatın elde 
edilmesi için arnelin niyetle birlikte bu
lunması gereğine işaret olmakla bera
ber diğer taraftan da fıkıh nazarında 

bazı arnelierin niyet bulunmasa bile ge
çerli kabul edildiğini, fakat bunlardan 
manevi mükafat beklenemeyeceğini vur
gulamaktır. 

Burada bir de amel ile aynı kökten 
türetilmiş olan muamelat terimi arasın
daki muhteva ilişkisine işaret etmek uy
gun olur. Amel. fıkhın çerçevesine giren 
bütün söz ve davranışları ifade ettiği 

halde muamelat, ibadetler dışında ka
lan arneller ve bunların hükümleri de
mektir. Bir başka deyişle amel fıkhın 

bütününü, muamelat ise bu bütünün 
en geniş parçasını teşkil eder. Sosyal 
davranış kurallarını düzenleyen saha
larla ilgili olarak günümüzde yaygın bu
lunan ayırım açısından bakılırsa. islam 
fıkhındaki muamelatın. sözü edilen tak-

sim içindeki hukuk alanına tekabül et
tiğ i söylenebilir. Diğer taraftan dar ve
ya geniş anlamda kullanılmış olmasına 
göre muamelat teriminin kapsamında 
farklılıklar bulunduğuna dikkat edilme
lidir (bk. MUAMELAT). 

Arnel-Niyet Münasebeti. Sözlük anlamı 
esas alınarak yapılan genel tarife göre 
niyet. "kalbin hemen veya sonucu itiba
riyle maksada uygun bulduğu. yani bir 
faydayı sağlayacağına veya bir zararı 

savacağına hükmettiği fiile doğru yö
nelmesidir" . Dini bir terim olarak ise. 
"Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla ve 
O'nun hükmüne tabi olmak üzere fiile 
yönelen iradedir" (Beyzavl' den naklen 
Süyütf, s. 76; ibn Nüceym, s. 24; diğer ta
rif! er ve "kasd", "irade" gibi kavramlarla 
mukayese için b k_ Eşkar, s. 20- 37) diye 
tarif edilen niyet ile amel arasındaki 

ilişki bakımından arneller ve hükümleri, 
Hanefi fıkhı esas alınarak şöyle bir tak
sime tabi tutulmuştur: 

1. ibadet nevinden olan dini ameller. 
a) Sıhhatinde niyet şart olan ameller. 
Namaz. oruç ve zekat gibi arneller bu 
cümledendir. Buna göre, mesela zekat 
niyetiyle olmaksızın fakiriere yapılan yar
dım zekata mahsup edilemez. b) Sıhha
tinde niyet şart olmayan ameller. Ezan, 
abdest ve gusül gibi arneller bu gruba 
girer. Mesela usulüne uygun fakat ni
yet edilmeksizin alınmış bir abdest ile 
namaz kılınabilir. z. Muamelata ait amel
ler. a) Hüküm doğurması niyetin bulun
masına bağlı ameller. Mesela ihraz• yo
luyla mülkiyetin kazanılmasında temel
lük kastının bulunması şart olduğu gi
bi, lukata•yı (bulunmuş mal) alanın ga
sıp sayılabilmesi için de temellük kastı
nın bulunması gerekir. Yine ava atılan 

kurşunla bir insanın öldürülmesi halin
de, öldürme kastı olmadığı için kurşunu 
atana kısas cezası verilemez. "Satarım, 
alırım" gibi muzar i (geniş zaman) siga
sıyla yapılan irade beyanları da bu gru
ba dahil edilmiştir. Şayet bunlarla beya
nın yapıldığı an (hal) kastedilmiş ise hü
küm ifade eder ; eğer gelecek zaman 
niyetiyle söylenmiş ise hüküm doğur
maz. b) Hüküm doğurması niyetin bu
lunmasına bağlı olmayan ameller. Me
sela mazi (geçmiş zaman) sigası gibi ke
sin irade beyanı sayılan yollarla meyda
na getirilmiş hukuki işlem ler, niyet bu
lunmasa da hüküm doğurur. Aynı şekil

de sahibinin rızası olmadan bir malı alan 
kimse bunu şaka yollu yapmış bile olsa 
gasıp kabul edileceğinden. malın kendi 
elinde zayi olması halinde onu tazmin 


