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duy duk la rı nı da ka tar. Bal kan ve I. Dün ya 

sa vaş la rı nın yı kı cı et ki leri ne ya kın dan şa hit 

olan ya zar, ro man ve piyes le rin de sa vaş 

şart la rı nı ken di çı karla rı na kul la na rak bir 

an da ser vet sa hi bi olan, son ra dan gör me 

harp zen gin le ri ni nükte li bir dil le hic ve der.

Eser le ri. İs tan bul Ya zı la rı. 1. İs tan bul 

Ya zı la rı (nşr. Fa ruk Ilı kan, İs tan bul 1994). 
Es ki İs tan bul ya şa yı şı üze ri ne yaz dı ğı ya-

zı lar dan bir seç me dir. 2. İs tan bul Ka zan 

Ben Kep çe (İs tan bul 1995). İs tan bul’un 

çe şit li semt le ri ni an lat tı ğı, Ekim 1938 – 

Mart 1939 ta rih le ri ara sın da Ak şam ga-

ze te sin de ki tef ri ka la rın dan oluş makta-

dır. 3. Ma sal Olan lar (İs tan bul 1997). 
Önce Ak şam ga ze te sin de ya yım lan mış-

tır (Mart-Ni san 1932). 4. Es ki Gün ler de 

(İs tan bul 2001). Mü el li fin, Ekim 1939 – 

Ma yıs 1940 ara sın da yi ne Ak şam ga ze-

te sin de çı kan ya zı la rın da baş ta ra ma zan 

gün le ri ol mak üze re es ki İs tan bul ya şayı-

şı nın çe şit li ay rın tı la rı ele alın mış tır. 5. 30 

Se ne Ev vel İs tan bul (İs tan bul 2005). 
Ak şam ga zete sin de 12 Mart – 27 Ey lül 

1931 tarihle ri ara sın da ya yım la nan el li al tı 

ya zı dan meyda na ge len ki tap ta 1900’le rin 

ba şında ki İs tan bul ha ya tı an la tıl mak ta dır.

Alus’un yi ne es ki İs tan bul ha ya tı üze ri ne 

ga ze te ve der gi ler de tef ri ka edi lip he nüz 

ki tap ha lin de ba sıl ma mış baş ka ya zı la rı 

da var dır: “Es ki Def ter de ki ler” (Ak şam, 
Mart-Ni san 1932); “Bir Var mış Bir Yok-

muş” (Ye di gün, Ha zi ran-Ekim 1934); “Es ki 

Ko nak lar Bi ze Ne ler An la tı yor” (Tan, Ekim-
Ara lık 1936); “Kırk Yıl Ev vel ki ler” (Ak şam, 
Mart-Ha zi ran 1939); “35 Yıl Ev vel ki Dem-

le rin de” (Ak ba ba, Ekim 1939 – Şu bat 
1940); “Gör dük le rim Duy duk la rım” (Ak-
şam, Ocak 1941 – Ağus tos 1944, ara lık-
lar la); “Es ki Ra ma zan Ge ce le ri” (Ye ni Sa-
bah, Ey lül-Ara lık 1942); “Pa zar Soh bet le-

ri” (Ye ni Sa bah, Ara lık 1942 – Mart 1943); 
“Dün den Bu gün den” (Am ca bey, Ak şam, 
1943-1947, ara lık lar la); “Bu gün den Dün-

den” (Ay de de, Ak şam, 1949-1951).

Ro man: Kı vır cık Pa şa (İs tan bul 1933, 
fil me alın mış tır, 1941), Pem be Maş lah lı 

Ha nım (İs tan bul 1933), Harp Zen gi ni-

nin Ge li ni (İs tan bul 1934), Es ki Çap-

kın An la tı yor (İs tan bul 1944), Oni ki ler 

(İs tan bul 1949; haz. Eser Tu tel – Fa ruk 
Ilı kan, İs tan bul 1999). Ga ze te ler de tefri-

ka halinde ka lan ro man la rı: “Rü küş Ha-

nımlar” (Ak şam, 1934), “Dü nün Gen ci An-

latıyor” (Cum hu ri yet, 1935), “Kır kın dan 

Son ra” (Ku run, 1936), “Ana sı nı Gör Kı zı nı 

Al” (Ku run, 1937), “Na ne mol la” (Ak şam, 
1938), “Şa hen de Ha la” (Am ca bey, 1943), 
“Banker Arif” (Am ca bey, 1943), “Be bek 

an ne sin den hiç ay rıl ma mış, üçün cü evli-

li ğin den son ra bir da ha ev len me ye rek 

an ne si ve tek ço cu ğu El han’la be ra ber 

ya şa mış, kı zı nın ye tiş me si ve eği ti miy le 

biz zat il gi len miş tir. An ne si Fat ma Kev ser 

Ha nım ta ra fın dan dev rin baş ba ka nı İs met 

İnö nü’ye hi ta ben ya zı lan ve Göz te pe’de ki 

köşk le ri nin sa na tor yum ya pıl mak üze re 

sa tın alın ma sı nı ta lep eden di lek çe den, 

ai le nin özel lik le Ah med Muh tar Pa şa’nın 

has ta lık lar la ge çen son yıl la rın da ge çim 

sı kın tı sı içi ne düş tü ğü an la şıl mak ta dır.

Mü zi ğe olan il gi si ya nın da res me de 

me rak sar mış, ilk genç lik yıl la rın da ev le ri-

ne ge lip gi den (1904) Ho ca Ali Rızâ Bey’le 

alış tır ma ça lış ma la rı yap mış tır. Eser le ri nin 

önem li bir kıs mı nı ken di re sim le di ği gi bi 

yağ lı bo ya tab lo ça lış ma la rı da bu lun mak-

ta dır. Fo toğ raf çı lık la il gi si, ev le rin de bir 

ka ran lık oda dü ze ni kur ma ya ve za man la 

İs tan bul için de şe hir fo toğ raf la rı çek me ye 

ka dar var mış tır. Ga la ta sa ray’da ede bi yat, 

fel se fe ve ti yat ro üze ri ne ko nu şan bir ar-

ka daş çev re si ne da hil ol muş, ilk ya zı la rı 

Sa mi ha Nec det tak ma adıy la Ço cuk la ra 

Mah sus Ga ze te’de çık mış tır (1907). II. 
Meş ru ti yet’in ilânın dan son ra iki ar ka da-

şıy la bir lik te Elü fü rük ad lı kı sa ömür lü bir 

mi zah der gi si ya yım la mış, Da vul’da ya zı 

ve çiz gi le riy le gö rün müş, çe şit li der gi ler de 

Nec det tak ma adıy la hikâye ler yaz mış tır. 

Dü zen li yaz ma ya 1931’de Ak şam ga ze te-

sin de baş la mış tır. Dö ne min çe şit li ya yın or-

gan la rın da ya zı la rı na rast lan mak ta dır. Bir 

ara Ce mal Na dir’in çı kar dı ğı Am ca bey’in 

im ti yaz sa hi bi ola rak gö rü nür (1943). Ga-

ze te ya zı la rın da ge le nek sel İs tan bul ya-

şa yı şı nı bü tün zen gin li ğiy le ve iyim ser bir 

ba kış açı sıy la an la tır. Bu ya zı lar da ço cuk-

luk ve genç lik anı la rı na, ai le, dost ve ar-

ka daş çev re si ne, oku du ğu ki tap la ra da 

yer ve rir. Oku duk la rı na ve gör dük le ri ne 
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28 Ma yıs 1887 ta ri hin de İs tan bul Sa-

raç ha ne ba şı’nda doğ du. Asıl adı Os man 

Ser met’tir. “Ser med” ke li me si eb ced he-

sa bı na gö re do ğum ta ri hi olan 304 (1304) 

yı lı nı ver mek te dir. Ba ba sı As kerî Mü ze 

Mü dü rü Fe rik Ah med Muh tar Pa şa, an-

ne si Os man Âbid Pa şa’nın kı zı, Ha nım la ra 

Mah sus Ga ze te’de F. K. im za sıy la ya zı-

la rı ya yım la nan Fat ma Kev ser Ha nım’dır. 

Baş lan gıç ta Os man Ser met Muh tar, da-

ha son ra ya zı la rın da Ser met Muh tar adı nı 

kul lan dı. Eği ti mi ne Sul ta nah met’te ki Fîruz 

Ağa Ca mii ima mı Mus ta fa Efen di’den al-

dı ğı özel ders ler le baş la dı, Mu ha cir Ârif 

Efen di ile de vam et ti. Kü çük yaş lar da 

Fran sız ca ve Al man ca öğ ren di. On ya şın-

da iken de de si Âbid Pa şa’nın sür gün de 

bu lun du ğu Ha lep’e git ti. Dö nü şün de son 

sı nı fı na kay de dil di ği Ga la ta sa ray Mek-

teb-i Sultânîsi’nden 1906’da me zun ol du. 

Ay nı yıl gir di ği Mek teb-i Hu kuk’u bi rin ci-

lik le bi tir di (1910). Av ru pa’da hu kuk dok-

to ra sı yap ma ar zu su ger çek leş me yin ce 

sı nav la As kerî Mü ze’ye Umûr-ı Fen niy ye 

ve Târîhiy ye kâti bi olarak gir di. Bu sı ra-

da mü ze için ha zırla dı ğı reh ber ler üç cilt 

ha lin de ya yım lan dı. Ba ba sı nın ölü mü nün 

(1926) ar dın dan müze de ki gö re vin den ay-

rıl dı. Ha ya tı nın son dö ne min de ge çi mi ni 

ga ze te ve der gi le re yaz dı ğı ya zı lar la sağ-

la ma ya ça lış tı. 18 Ma yıs 1952’de öl dü. Bil-

gi li, ki bar, ze ki, nük te dan, soh be ti ara nan, 

cö mert ki şi li ğiy le ta nı nan Ser met Muh tar 

za af la rı nı, maddî sı kın tı la rı nı dı şa yan sıt-

ma yan bir ter bi ye ye sa hip ti.

Ser met Muh tar’ın ço cuk lu ğu, kök lü ve 

zen gin kül tür bi ri ki mi ne sa hip bir ai le or-

ta mı için de de de si Âbid Pa şa’nın Sa raç ha-

ne ba şı’nda ve Göz te pe’de ki ko nak la rın da 

geç miş, ko nak ha ya tı ki şi li ği nin şe kil len-

me sin de et ki li ol muş tur. Ço cuk lu ğun dan 

iti ba ren Şeh za de ba şı’nda ve Ka dı köy ya-

ka sın da ki ti yat ro lar da çok sa yı da oyun iz-

le me imkânı bul muş tur. Ju les Ver ne’in 

çe vi ri ro man la rı ya nın da F. Al can’ın “Bib-

li othèque de phi lo sop hie con tem po ra ine” 

di zi sin de ki ki tap la rı oku muş, Il lus tra ti on 

der gi si nin he men ta ma mı nı edin miş tir. 

Ser vet-i Fünûn şa ir ve ya zar la rı nın eser le-

ri ne duy du ğu hay ran lık tan do la yı, ilk ev li-

li ğin den olan kı zı na Ce nab Şa ha bed din’in 

“Elhân-ı Şitâ” şii rin den il ham la El han adı nı 

ver miş tir. Ba ba sı nın ölü mü nün ar dın dan 
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bo za ca ğı ka na atin de dir (Se rahsî, I, 194; 
Os man b. Ali ez-Zey laî, I, 166). Amel-i kalîl 

kap sa mın da sa yı lıp meşrû bir ma ze re te 

da yan ma yan ve ya na ma zın ik mal ve ıs la hı 

ga ye si ni ta şı ma yan fi il ler na ma zın mek-

ruh la rı ara sın da yer alır.

Amel-i ke sîr-amel-i kalîl ayı rı mı ya pıl-

ma sı nın ama cı na maz es na sın da na maz 

dı şı fi il ler den han gi le ri nin na ma zı bo za ca-

ğı, han gi le ri nin boz ma ya ca ğı ko nu sun da 

ob jek tif öl çü ler ko ya bil mek tir. An cak ko-

nu ic ti hadî ol du ğun dan mez hep ler ara-

sın da ve ay nı mez hep için de bir bi rin den 

hay li fark lı öl çü ler or ta ya kon muş tur. Ha-

nefî mez he bin de bu ko nu da şu gö rüş ler 

ile ri sü rül müş tür: 1. Ba zı Ha nefî âlim le ri, 

amel-i ke sîr ile amel-i kalîli bir bi rin den 

ayır ma da amel es na sın da her iki eli kul-

lan ma ya ih ti yaç du yul ma sı nı öl çü al mış lar 

ve iki el le ya pı lan bir fi ili -o es na da tek el le 

ya pıl sa bi le- amel-i ke sîr, tek el le ya pı lan 

fi ili de -iki el ile ya pıl sa bi le- amel-i kalîl 

ola rak de ğer len dir miş ler dir. Me selâ sa rık 

sar mak, baş ör tü sü nü bağ la mak gi bi fi-

il ler nor mal de iki el le ya pıl dı ğı için amel-i 

ke sîrdir ve na ma zı bo zar. Bu na kar şı lık 

dü şen tak ke yi ba şa koy mak ve ya baş tan 

çı kar mak, baş ör tü sü nü dü zelt mek, cep 

te le fo nu nu ka pat mak gi bi fi il ler mûtat 

ola rak tek el le ya pıl dı ğın dan -o sı ra da iki 

el le ya pıl sa bi le- amel-i kalîl sa yı lır ve na-

ma zı boz maz. An cak tek el le ya pı lan bir 

fi il ar dar da üç de fa tek rar edil di ğin de ve-

ya faz la ça ba sar fe dil di ğin de amel-i ke sî re 

dö nü şür. İbn Nü ceym, böy le bir öl çü yü 

hem ye mek iç mek gi bi nor mal de tek el le 

ya pı lıp na ma zı bo zan fi il le ri, hem de el le 

ya pıl ma yan sa kız çiğ ne mek ve öp mek gi bi 

na ma zı bo zan fi il le ri kap sa ma dı ğı ge rek-

çe siy le eleş tir miş tir. 2. Peş pe şe üç de fa 

tek rar la nan bir fi il amel-i ke sîr, bir iki de fa 

tek rar la nan fi il ise amel-i kalîldir. Me selâ 

bir rek‘at ta vü cu dun bir ye ri ni ar dar da 

üç de fa ka şı mak, ağız da ki sa kı zı üç de-

fa çiğ ne mek, ar dar da üç adım yü rü mek 

amel-i ke sîr olup na ma zı bo zar. 3. Fâili ni 

mak sa dı na ulaş tı ran fiil amel-i ke sîr, böy-

le ol ma yan lar amel-i kalîldir. Me selâ bir 

an ne na maz da iken be be ği ni ku ca ğı na 

alıp onu em zi rir ve ya be bek ken di li ğin den 

na maz da ki an ne si nin me me si ni emer se 

an ne nin na ma zı bo zu lur; çün kü bu em me 

ve em zir me fi il le ri an ne ve be be ği ama ca 

ulaş tı ran ni te lik te dir. Be be ğin an ne si ni 

süt gel mek si zin bir iki de fa em me si ise 

be be ği ama cı na ulaş tır ma dı ğın dan amel-i 

kalîl sa yı lır. Be be ğin üç de fa ve da ha faz la 

em me si du ru mun da ise süt gel me se de 

na maz bo zu lur. Bu ör nek te de gö rül dü ğü 

fi il na ma zı boz ma ya cak dü zey de ka lır sa 

ona da amel-i kalîl (az iş) de nir. Na ma-

zın kı lı nış usu lü ve âdâbı üze rin de ay rın-

tı lı bi çim de du ran fa kih ler bu iba de tin 

ba şın dan so nu na ka dar han gi fi il ler den 

mey da na gel di ği ni ve bun lar dan her bi-

ri nin bü tü ne nis bet le önem de re ce si ni 

be lir le me ye ça lış mış lar dır. Bu se bep le 

fı kıh li te ra tü rün de na ma zı oluş tu ran fi il-

ler na ma zın farz la rı (şart la rı ve rü kün le ri), 

vâcip le ri, sünnet le ri, men dup ları (âdâ bı) 

ve mek ruh la rı şeklin de bir tas ni fe tâbi 

tu tul muş, na ma zı bo zan dav ra nış lar da 

bu na gö re açık lan mış tır. Na ma zın şart la-

rı na ve rü kün le ri ne uygun bi çim de na ma-

za baş la yan ki şi nin, ken dini na maza ve re-

bil me si ve na ma zın kı lı nış ama cı üze rin de 

yo ğun la şa bil me si için nama zın sonu na 

ka dar bu iba de tin ya pı sı ve ma hiye tiy-

le bağ daş ma yan ye me iç me, yü rü me ve 

ko nuş ma gi bi fi il lerden uzak dur ması 

ge rek ti ği ve bunla rın na ma zı bo za ca ğı 

be lir til miş, bu tür davranış lar li te ra türde 

“müf si dâtü’s-salât / mubtilâtü’s-salât” 

baş lı ğı al tın da ele alın mış tır (Kådîhan, 
I, 128-130).

Fı kıh âlim le ri na maz kı lar ken amel-i ke-

sî rin na ma zı bo za ca ğı, amel-i kalîlin ise 

boz ma ya ca ğı hu su sun da gö rüş bir li ği ne 

var mak la bir lik te amel-i ke sîr ve amel-i 

kalîlin ta nı mı ve sı nır la rı ko nu sun da ih tilâf 

et miş ler dir. Ni te kim bir fa ki hin amel-i 

ke sîr ola rak gör dü ğü bir fi ili bir baş ka-

sı amel-i kalîl kap sa mın da sa ya bi lir. Öte 

yan dan amel-i ke sîr dü ze yin de ol mak la 

be ra ber na maz fi il le ri tü rün den bir fii lin 

na maz es na sın da faz la dan ya pıl ma sı nın 

ya da bir za ra rın ön len me si ve ya na ma-

zın ta mam lan ma sı mak sa dıy la na maz dı şı 

ha re ket ler de bu lun ma nın hük mü de fa-

kih ler ara sın da tar tı şıl mış tır. Me selâ bir 

rek‘at ta iki de fa rükûa gi dil me si ve ya üç 

de fa sec de ye va rıl ma sı amel-i ke sîr ol sa da 

na maz fi il le ri tü rün den sa yıl dı ğı için ku ral 

ola rak na ma zı boz maz. An cak Mâlikî, Şâ fiî 

ve Han belî mez hep le ri ne gö re kas ten ya-

pıl ma sı du ru mun da bu tür fi il ler de na ma-

zı bo zar. Yi ne na maz es na sın da ab des tin 

bo zul ma sı ha lin de he men gi dip ab dest 

alan ve ge lip na ma za de vam eden ki şi-

nin bu fi ili amel-i ke sîr kap sa mın da ka bul 

edil mek le bir lik te na ma zın ik mal ve ıs la-

hı ama cı nı ta şı dı ğın dan na ma zı boz maz. 

Ay nı şe kil de na maz da ak rep, yı lan gi bi kı-

la na za rar ver me si muh te mel hay van la rı 

öl dür mek de na ma zı boz maz (Müs ned, II, 
233, 248; Ebû Dâvûd, “Øalât”, 164). An cak 

ba zı fa kih ler, bu tür hay van la rın bir vu ruş-

ta öl dü rül me si nin na ma zı boz ma ya ca ğı, 

bir den çok dar bey le öl dü rül me si nin ise 

Emine” (Va tan, 1943), “Mol la Be yin Bal-

dızı” (Ay de de, 1949) (ro man la rı nın ge niş bir 

tah li li için bk. bibl. De mir yü rek).

Oyun: “Derd”, “Zin cir le me”, “Kof Ra-

miz”, “İn ci Sul tan”. Uyar la ma: “At Martini” 

(La so uri an te Mme Beu det); “Ev İlâcı” (La 
glo ire am bu lan cière, Şa ir der gi sin de tef ri-
ka edil miş tir, nr. 12-15, 1919); Helâl Mal 

(Do zulé’den, Te ma şa der gi sin de tefri ka 
edil miş, ki tap ola rak da ba sıl mış tır, 1336); 
“Sevk-i Ta biî” (H. Kis te ma ec kers’den Fa ruk 

Na fiz Çam lı bel ile bir lik te, 1925’te sahnelenmiş-

tir); “Ka lem Efen di le ri” (Yu suf Zi ya Or taç 
ile bir lik te).

Di ğer Eser le ri. 1. Top ka pı Sa ray-ı 

Hümâyûnu Mey da nın da Kâin Müze-i 

As kerî-i Osmânî Züvvârı na Mahsus 

Reh ber / Gu ide: Musée Mi li ta ire Ot-

to man Si tué à Ste.Irène, Pla ce de 

Top-Ka pou-Séra il (İs tan bul 1336/1920, 
1922). Üç cilt ten olu şan reh ber Fran sızca 

ve Türk çe ola rak ay rı ay rı ha zırlanmıştır. 

2. Türk çe-Fran sız ca Ye ni Lu gat / No-

uveau Dic ti on na ire Turc-Fran ça is 

(İstan bul 1930; ge niş le til miş 2. bs. 1935). 
3. Yeniçe ri ler ve Es ki Türk Ordu su 

(İstanbul 1933). Ser met Muh tar, Reşat 

Ekrem Ko çu ta ra fın dan çı ka rı lan İstan-

bul Ansik lo pe di si’ne çe şit li mad de ler 

yazmış, ba zı la rı na not la rıy la kat kı sağla-

mış, bun ların top la mı 135’e ulaş mış tır. 

“Meşru ti yet Ta ri hi” de 1916’da Ebüz ziya 

tak vi min de ya yım lan mış tır. Mü el li fin ay-

rıca ba sıl ma mış bir “Kü çük İs tan bul Reh-

beri” bu lun mak ta dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Yu suf Zi ya Or taç, Bi zim Yo kuş, İs tan bul 1966, 
s. 315-320; Me ral De mir yü rek, Bir İs tan bul Bilge-
si Ser met Muh tar Alus, İs tan bul 2005; Se mavi 

Eyi ce, “Unu tul muş Bir Ya zar: Ser met Muh tar 
Alus”, Şe hir, sy. 17, İs tan bul 1988, s. 56-61; 
Taha To ros, “Ser met Muh tar Alus”, TT, XXII/122 
(1994), s. 35-42; “Alus, Ser met Muh tar”, İst.A, II, 
755-756; “Alus, Ser met Muh tar”, TDEA, I, 128; 
“Alus, Ser met Muh tar”, DBİst.A, I, 232; “Alus, 
Ser met Muh tar”, Tan zi mat’tan Bu gü ne Ede bi-
yat çı lar An sik lo pe di si, İs tan bul 2001, I, 84-85.

ÿÂlim Kah ra man

– —AMEL-i KESÎR
כ ) ( ا ا

Namazýn mahiyetiyle baðdaþmayan
bir fiilin namaz esnasýnda

onu bozacak düzeyde oluþunu
ifade eden terim.˜ ™

Söz lük te “çok iş” an la mı na ge len 

amel-i ke sîr, fı kıh te ri mi ola rak na maz 

es na sın da na ma zın ma hi ye tiy le bağ daş-

ma yan bir dav ra nı şın na ma zı bo za cak 

dü ze ye çık ma sı nı an la tır. Bu tür den bir 
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