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AMEL-i KESÎR

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.
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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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– —ANAPA

Kuzey Kafkasya’da
Kuban nehri havzasýnda

eski bir sýnýr kalesi ve þehir.˜ ™

Adı Es ki Grek çe’de “bu run” mâna sı na 

ge len “Ana-pa”dan ge lir. Ta rihî ka yıt la ra 

gö re XI II ve XIV. yüz yıl lar da ön ce Gor ki-

pa ya ad lı Bi zans ko lo ni si iken bu ta rih ten 

son ra Ce ne viz li ler’in ti ca ret is ke le si ve ka-

le si ol du. Ce ne viz ve Ve ne dik li ler’in Na pa 

ola rak ad lan dır dık la rı bu şeh re, Fâtih Sul-

tan Meh med dö ne min de Ge dik Ah med 

Pa şa’nın Kı rım’a dü zen le di ği se fer ne ti ce-

sin de Os man lı il gi si gi de rek art ma ya baş-

la dı. Kı rım Han lı ğı’nın Os man lı hi ma ye si 

al tı na gir me si nin ar dın dan Ana pa’nın da 

yer al dı ğı Ku zey Kaf kas ya ke si mi Kı rım 

han la rı nın nü fuz ala nı ha li ne gel di. XVI II. 

yüz yı lın son çey re ği ne ge lin di ğin de böl ge-

de as kerî ve si yasî şart lar de ğiş ti; Rus lar’ın 

Kı rım Han lı ğı’nı il ha kı, Os man lı lar’ın Ku-

zey Kaf kas ya sa hil le ri nin stra te jik öne mi ni 

far ket me le ri ne yol aç tı. Kı rım’ın Rus lar’ın 

elin den kur ta rıl ma sı için Ku zey Kaf kas-

ya’da ye ni as kerî is tihkâmlar oluş tu rul du. 

Rus lar’ın Ku ban yö re si ne as ker yığ ma la rı 

ve Os man lı ida re si al tın da ki Çer kez ler’le 

Aba za lar üze rin de bas kı uy gu la ma la rı 

üze ri ne Os man lı lar, Ku zey Kaf kas ya sa-

vun ma hat tı nı kuv vet len dir me pla nı nı 

dev re ye sok tu lar. Ku ban neh ri nin Azak 

de ni zi ne dö kül dü ğü yer de, hem Kı zıl taş 

Bo ğa zı’na hem de önem li bir as kerî üs 

ha li ne ge ti ril miş olan So ğu cak Ka le si’ne 

ya kın me sa fe de Ka ra de niz sa hi lin de ki 

Ana pa bur nu na tıp kı So ğu cak Ka le si gi bi 

bir ka le ya pıl ma sı na ka rar ver di ler. So-

ğu cak mu ha fı zı ola rak böl ge de bu lu nan 

Fe rah Ali Pa şa’ya ka le nin ya pı la ca ğı ye rin 

in ce len me si em ri yol lan dı. Ana pa bur nu na 

gi den Fe rah Ali Pa şa, Ta man’la sı nır ol ma-

sı se be biy le Rus ya sı nı rı na da ya kın olan 

böl ge nin Rus lar ta ra fın dan zap te dil me si 

ha lin de So ğu cak, Ge lin cik ve So hum ka-

le le ri nin teh li ke al tı na gi re ce ği ka na ati ne 

var dı. Ay rı ca bu ra sı Rus lar’a kar şı ko run-

ma ta le bin de bu lu nan böl ge ka bi le le ri nin 

mer ke zi ko nu mun day dı.

Ha zır la nan ke şif def te riy le ma li ye ti 

196.349 ku ruş ola rak he sap la nan ka le nin 

ya pı mı na So ğu cak’tan gön de ri len çe şit li 

mal ze me ler le baş lan dı. Ay rı ca o yö re de 

ya şa yan No gay lar’ın ve Ta tar lar’ın iş gü-

cün den fay da la nıl dı. Ka zı la cak hen dek, 

tab ya ve ka pı yer le ri nin plan la rı ya pıl dı. 

Öte yan dan Ta man, Tem rük, Açe ve Açu 

ka le le ri nin Ku ban neh ri nin ku ze yin de 

Rus ya’da kal ma sı se be biy le bu böl ge nin 

ile oy na mak, el bi se nin bir ucu nu omu za 

at mak, önün den geç mek is te ye ne eliyl e 

en gel ol mak gi bi fi il ler amel-i ke sî re, vü-

cut ta bir ye ri ha fif çe ka şı mak, işa ret te 

bu lun mak, ken di si ni ra hat sız eden si nek 

vb.ni uzak laş tır mak gi bi fi il ler amel-i kalîle 

ör nek ola rak gös te ri le bi lir. Şâ fiî mez he bin-

de de ben ze ri bir yak la şım la bir fii lin bir 

rek‘at müd de tin ce ya pıl ma sı, iki el le ya pıl-

ma sı, dı şa rı dan ba kan ki şi ye onun na maz-

da ol ma dı ğı iz le ni mi ver me si amel-i ke sîr, 

böy le de ğil se amel-i kalîl ola rak de ğer len-

di ril miş tir. İmam Şâ fiî’nin amel-i ke sî ri 

son öl çü yü esas ala rak be lir le di ği kay de-

dil miş tir (Şehâbed din ez-Zencânî, s. 320). 
Şâ fiî fa kih le ri nin ço ğun lu ğu ise ör fü esas 

alıp in san la rın na maz için aşı rı gör dü ğü nü 

amel-i ke sîr, böy le ol ma ya nı amel-i kalîl 

say mış tır. Bu mez he be gö re bir rek‘at ta 

bir iki adım yü rü me, par mak la rı ha re ket 

et tir me, selâma işa ret le ce vap ver me gi bi 

fi il ler amel-i kalîle, ar dar da üç ve ya da ha 

faz la adım at ma, sa rık sar ma, el bi se giy-

me gi bi iş ler ise amel-i ke sî re ör nek gös-

te ri le bi lir. Şâ fiî fa kih leri Hz. Pey gam ber’in, 

to ru nu Ümâme’yi na maz es na sın da her 

rek‘at ta kı yam da iken omu zu na alıp rükû 

ve sec de ya par ken ye re bı rak ma sı nı de lil 

ka bul ede rek bu şe kil de ara lık lar la tek rar-

la nan fi il le ri amel-i kalîl kap sa mın da de-

ğer len dir miş tir (Ne vevî, IV, 92). Han belîler 

de Şâ fiîler gi bi amel-i ke sî ri be lir le me de 

ör fü esas al mış, yü rü mek, giy mek, sa rık 

sar mak gi bi fi il le ri amel-i ke sî re ör nek 

gös ter miş, amel-i ke sîr ola rak ni te len di-

ri le cek fi il le rin ise sı nır lan dı rı la ma ya ca ğı nı 

ifa de et miş tir (Bu hû tî, II, 8; İbn Ebû Tağ-
lib, I, 33).
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gi bi bir ki şi nin na ma zı hem ken di fii liy le 

hem de ira de si dı şın da bir baş ka sı nın fii-

liy le bo zu la bi lir. Na maz kı lan ki şi nin bir 

baş ka sı nın çarp ma sı yü zün den üç adım 

ka dar yü rü me si nin na ma zı nı boz ma sı 

da bu na ör nek tir. 4. Bir fii lin amel-i ke-

sîr olup ol ma dı ğı na maz kı la nın tak di ri ne 

bı ra kı lır; onun aşı rı gör dü ğü iş amel-i ke-

sîr, az gör dü ğü iş ise amel-i kalîldir. Bu 

gö rü şün Ebû Ha nî fe’ nin, mik ta rı nas lar la 

tes bit edil me yen me se le ler de mik tar tes-

bi ti nin so run la kar şı la şan ki şi nin tak di ri ne 

bı ra kıl ma sı ge rek ti ği yö nün de ki ic ti ha dı-

na çok ya kın ol du ğu be lir til miş tir. An cak 

bu gö rüş, bir fii lin aşı rı lı ğı nı ve ya az lı ğı nı 

ava mın tak di ri ne bı rak ma nın sa kın ca lı 

ola ca ğı dü şün ce siy le eleş ti ril miş tir. 5. Ha-

nefî fa kih le ri nin ço ğun lu ğu nun bu ko nu-

da esas al dı ğı öl çü ise şu dur: Ya pı lan bir 

fi il, dı şa rı dan ba kan bir kim se ye o ki şi nin 

na maz da ol ma dı ğı iz le ni mi ni ve ri yor sa 

amel-i ke sîr, na maz da olup ol ma dı ğı hu-

su sun da te red dü de dü şü rü yor sa amel-i 

kalîldir. Me selâ na maz da ce ket ve ya ço-

rap la rın çı ka rıl ma sı, gi yil me si gi bi fi il ler 

na ma zı bo zar. Pal to nun etek le ri ni top-

la ma, sec de ye rin de ki ba zı en gel le ri ha-

fif ha re ket ler le uzak laş tır ma, te ri sil me, 

eliy le ha fif çe si nek le ri sav ma gi bi fi il ler ise 

na ma zı boz maz. Ha nefî fa kih le ri nin ek se-

ri si Hz. Pey gam ber’in, kız to ru nu Ümâme 

omu zun da iken na maz kıl ma sı nı de lil gös-

te re rek (Müs lim, “Mesâcid”, 41-43) an ne-

le rin na maz kı lar ken be bek le ri ni ih ti yaç 

ha lin de sırt la rı na ve ya ku cak la rı na al ma-

la rın da bir sa kın ca bu lun ma dı ğı nı, ih ti yaç 

du yul ma ma sı ha lin de ise böy le bir fii lin 

mek ruh ol du ğu nu söy le miş, bu nun gi bi 

na maz es na sın da za ru re te ve ya ih ti ya ca 

bi na en ya pı lan, an cak na ma zın edâsı na 

en gel ol ma yan, ha fif bir eş ya yı, kü çük bir 

çan ta yı sır ta ve ya ku ca ğa al mak gi bi fi il-

le ri de amel-i kalîl kap sa mın da de ğer len-

dir miş tir (Kâsânî, I, 242). İbn Nü ceym bu 

beş öl çü yü açık la dık tan son ra bu ko nu da 

fark lı öl çüt ler esas alın dı ğın dan ba zı fi il-

le rin amel-i ke sîr kap sa mı na gi rip gir me-

di ği hu su sun da fark lı gö rüş le rin or ta ya 

çık tı ğı nı be lirt miş tir (el-Ba¼rü’r-râßiš, 
II, 14).

Mâ li kî ler’in amel-i ke sî ri be lir le me de 

esas al dık la rı öl çü Ha nefî mez he bin de 

ağır lık ka za nan gö rü şe çok ya kın olup 

şöy le dir: Ya pı lan bir fi il, dı şa rı dan ba kan 

bir kim se de bu nu ya pan ki şi nin na maz da 

ol ma dı ğı dü şün ce si ni do ğu ru yor sa bu fi il 

amel-i ke sîrdir. Bu mez he be gö re vü cu-

dun bir ye ri ni bir kaç de fa ka şı mak, sa ka lı 
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