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Ortaçağ'da

bazı İsiilm ve Türk devletlerinde

L

rastlanan bir unvan ve memuriyet.

~

Sözlükte direkle destek vermek. karar vermek ve kasdetmek gibi manalara gelen ..ı..ı:. kelimesinden türeyen .~:+'
aşık. bir kavmin efendisi ve reisi demektir. Günümüzde ise dekan ve tuğ
general anlamında kullanılmaktadır.
Bu memuriyet ilk defa Samani devlet
görülmektedir. Samaniler'in
devlet daireleri içinde Divanü'r-resail yahut Divan-ı i nşa ile aynı vazifeyi gören
Amidü'l- mülk d i vanının başkanına hace
amid denilmekteydi. Terimin aynı manada kullanılışma Gazneliler devrinde de
rastlanmaktadır. Gazneli Sultan Mahmud (998-1 030) ve Sultan Mesud (ı 030ı 04ı) dönemlerinde Divan-ı Risalet'in reisi hace amid unvanını taşıyor. Selçuklular devrinde de muhtemelen Tuğra Divanı'nın reisine bu unvan veriliyordu. Sultan Muhammed Tapar zamanında (ı ı 05ııı8) bu divanın başında bulunan kişi
den Emir Amid olarak bahsedi lmektedir (BündarT, s. ı 09-ı ı 2) Abba si Ha lifesi
Kaim - Biemrillah devrinde ( ıo3ı - 1075)
on altı yıl katiplik yapmış olan Ebü Talib b. Eyyüb ile Zirnam Divanı ' na tayin
edilen Ebü' I -Kas ı m b. Fahrüddevle b. Cehir'e amidü'r-rüesa lakap ve unvanı verilmişti. Bu tabir Büveyhiler'de daha çok
askeri bir mahiyet arzetmekteydi ve ordu kumandanianna amidülcüyüş denilirdi. Bununla beraber 1002 yılında hükümdarın vekili sıfatıyla Bağdat valiliği 
ne tayin edilen Ebü Ali b. Üstad Hürmüz'ün de amidülcüyüş unvanıyla anıl
dığı görülmektedir.
teşkilatında

Gazneliler'de Rey ve Cibal gibi büyük
vilayetlerin idari ve mali teşkilatının başında geniş yetkilere sahip amid unvanlı
bir memur bulunmaktaydı. Bu sivil memurun yanında eyaJet ordusunun kumandan ı olarak genelli kle bir Türk emir
yer alırd ı. Selçuklular'ın Horasan'a yerIeştikleri sırada bu eyaletin Gazneli arnidi Ebü Sehl Ahmed b. Hasan adında bir
kişi idi. Sultan Mesud devrinde devlet
kurmak için harekete geçen Selçuklular'la mücadele eden Gazneli orduları
için amid ve ordu kumandanlarının iş
birliği yapma mecburiyeti vardı. Selçuklular' a karşı sefer yapan orduların ücretleri Horasan arnidi tarafından öden-

diği gibi Sultan Mesud. AmTd Süri'ye
Gazneli askerlerini teçhiz etmesini de
emretmişti. Gazneli Devleti 'nde amidlik
müessesesinin daha sonraki devirlerde
de devam ettiği görülmektedir. Sultan
lll. Mesud zamanında (ı 099-1 ı ı 5) devlet
ileri gelenlerinden Merdan Şah ile Vezir
Ali hace atnid unvanıyla anılıyordu .

Büyük Selçuklu Devleti'nde Tuğrul Bey
beri mevcut olan amidin
çeşitli görevleri vardı. Eyaletlerin başın
da bir çeşit vali olarak görev yapan amid
sivil idarenin en büyük memuru idi. Baz ı önemli eyaletlerin arnidieri divan baş 
kanları ile aynı seviyedeydi. Hatta Nizamülmülk. ileri gelen devlet adamların
dan bahsederken sırasıyla vezir. büyük
divan üyeleri. ordu kumandanları ve arnidi sayar ki bu husus onların devlet kademesindeki yerini göstermesi bakımın
dan önemlidir. Kaynaklarda doğrudan
Selçuklu Devleti'ne bağlı olan Irak. Horasan. Harizm. Bağdat. Hemedan. Belh.
Urfa. Diyarbekir. Merv ve MeyyafarikTn
arnidierinden bahsedilmektedir. Amid,
bulunduğu eyaJet veya şehirde siyasi,
idari, askeri ve mali konular başta olmak üzere hemen her meseleyle ilgilenirdi. Gerektiğinde ordu teşkil ve teçhizi. birliklerin bir şehre yerleştirilmesi.
bir şehrin korunması ve seferin bizzat
yönetimiyle ilgili bütün askeri konular.
hil'atlerin yapımı. hac yollarında emniyetin sağlanması. terekenin dağıtılması
ve zaman zaman Divan-ı Mezalim'e baş
kanlık etmek amidin görevleri arasına
giriyordu. Nitekim bir ordunun başında
Arslan Besasiri'ye karşı savaşan Amidü'l-lrak Ebü Nasr Ahmed b. Ali esir düş 
müş ve öldürülmüştü (ı 058) Sultan Tuğ
rul Bey onun yerine Ebü'l- Feth Muzaffer b. Hüseyin'i tayin etti. Ancak Muzaffer b. Hüseyin hazineye taahhüt ettiği
parayı tam olarak ödeyemediği için daha sonra yerine Ebü Ahmed b. Abdülvahid adında bir başkası görevlendirildi
( ı 06ı) Tuğrul Bey'in ölümü (ı 063) ve Alparslan'ın tahta geçmesinden sonra, Alparslan · ın hükümdarlığına ait formalitelerin tamamlanması için amid unvanı
taşıyan Ebü'I -Hasan adlı bir devlet adamı elçilik göreviyle Bağdat'a gelmişti (9
Cemaziyelewel456/ 29 Nisan 1064) Onun
ardından Irak amidliğine Reisü 'l-Irakeyn
Ebü Ahmed en- Nihavendi tayin edildi.
Daha sonra Ebü'I-Abbas ile Ebü Said Kaini Bağdat arnidi olarak görev yaptılar .
Sultan Melikşah ve halefieri zamanında
şahne* lik müessesesinin önem kazanmasıyla arnidier daha çok mali meseleIerle uğraşmaya başladılar.
zamanından

Cengiz Han'ın , Semerkant'ı zaptettikten sonra bu şehre ait 20.000 dinarlık verginin tahsili için Harizmşah Muhammed'in ( ı 200 - 1220) ileri gelen devlet adamlarından Emir Arnid -i Büzürg
unvanlı birini görevlendirmesinden. Harizmşahlar ' da da bu unvanın kullanıldı 
ğı anlaşılıyor. Yine Harizmşahlar Devleti'nin ileri gelenlerinden Otrar'da vezir
naibliği yapmış olan Bedreddin adlı kişi
de amid unvanını taşıyordu.
Amidülmülk, amidüddin ve amidüddevle gibi lakaplar önceleri devletin büyük memurlarına verilirken daha sonra
ikinci derecede görevliler için de kullanılmaya başladı. Bu yüzden lakapların
suistimal edilmesine karşı çıkan Nizamülmülk vezir. tuğrai. müstevff. arız ve
arnid-i Harizm'den başka hiç kimsenin
bu Iakapları almaması gerektiğini söyler. Bazı kişiler ise görevlerinden ayrıl
dıktan sonra da amid lakabıyla anılma
ya devam etmişlerdir.
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Aslen Amidli (Diyarbakı r) olduğu ıçın
Arnidi nisbesiyle tanınan Hasan b. Bişr
Basra'da dünyaya geldi ve çocukluğu
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