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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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Arap dili ve
münekkitlerinden.

edebiyatı

~

Aslen Amidli (Diyarbakı r) olduğu ıçın
Arnidi nisbesiyle tanınan Hasan b. Bişr
Basra'da dünyaya geldi ve çocukluğu
orada geçti. Öğrenim için gittiği Bağ -
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AMiDf, Hasan b. B işr
dat'ta başta Zeccac olmak üzere İbn
Düreyd, İbnü ' s- Serrac. Ahfeş el -Asgar
ve Niftaveyh gibi ünlü alimlerden dil ve
edebiyat tahsil etti. Edebiyat alanında
geniş bir kültüre ve derin bir anlayışa
sahip olan Arnidi'nin yazısı da çok güzeldi. Bu sebeple geçimini Bağdat ve
Basra mahkemeleriyle devlet ve evkaf
dairelerinde katiplik yaparak sağ l adı.
Daha sonra evine kapanıp vefatma kadar eski Arap şiiri ve kültürü ile meşgul
oldu. Yazd ığı şiirlerde edebi sanatları
sade bir üslüp içinde işleyerek büyük
bir sanatkar olduğunu ortaya koydu. İlk
devir şairlerinin şiirlerini araştırıp tenkide t abi tutmasıyla tanınan ve ilk edebiyat münekkitleri a rasında haklı bir
ş öhrete sahip olan mümtaz bir şahsi
yettir. Eserlerinde Ca hiz·in metodunu
benimsemiş, incelediği konuyu bütün
yönleriyle ele alırken sık sık istitrat* lara başvurmuştur . Doğup büyüdüğü ve
hayatının önemli bir kısmını geç irdiği
Basra 'da vefat etti.
Eserleri. Arnidi'nin bugün elde bulunmayan divanından başka belli başlı eserleri ş un lard ır: 1. Kitôbü '1- Muvazene
beyne't- Td 'iyyeyn ( ei·Muvazene beyne
Ebi Temmam ve 'IBuhtürQ. Müellif bu eserinde, Tay kabilesinin iki ünlü şairi Ebü
Temmam ile Buhtürf'nin şiirlerini estetik açıdan, lafız ve mana uygunluğu ile
şiir ler in muhtevasının çalıntı olup olmadığ ı bakımlarından mukayese etmektedir. Bazılarına göre Arnidi bu tenkitlerinde objektif davranmamiş ve çalışma
sında Buhtürf'nin ta rafın ı tutarak Ebü
Ternma m· a h aksızlık etmiştir. Bununla
beraber Kitdbü'l-Mu v azene Arap edebiyatında tenkit metodunun yer l eşmes i
hususunda önemli tesirler icra etmiştir.
Dr. İhsan Abbas. Tarihu'n-nakdi'l-edebi cinde'l- cArab adlı ~serinde .Kitabü'lMuvazene 'nin geniş bir değe r lendirme
sini yapmıştır (s. 157 -185) Şiir tenkidi
a l anında önemli bir yeri bulunan eser
birçok defa neşredilmiştir (İstanbul 1287;
Beyrut 1332; Kahire 1928; nşr Mahmud
Tevfik, Kahire 1932 ; nşr M. M. Abdülhamld, Kah i re I 944; nşr Ahmed Sakr. Beyrut
1944; 1-11, Kahire 1961-1965: nşr Kasım
Mümenl, Bağdat 1985). Eser ayrıca Veled Çelebi tarafından Türkçe 'ye tercüme
ed il miştir (İstanbul 1311) 2. el-Mü ' telif
ve'l-mul]telif* _ Belli bir sahada, meşhur
adları (isim. künye. lakap) aynı olan şa
hıs l arı birbirinden ayı r mak maksadıyla
yazılan bu tür eserlerin şairler için kaleme alınmış güzel bir örneğidir. Bu kitabı ilk defa Fritz Krenkow. Merzübani'nin

56

Mu ccemü'ş-şu <ara' adlı eseriyle birlikte Kahire'de neşretmiştir (13541 Daha sonra Abdüssettar Ahmed Ferrac tarafından yine Kahire'de yayımlanmıştır

AMİDİ, Rükneddin
( .s-',:+.ll ~..Uiı:,S.; )

Ebu Hamid Rüknüddin Muhammed
b. Muhammedei-Amidi es-Semerkandi
(ö. 6151 1218)

( 13811

Kaynaklarda zikredilen, ancak günümüze intikal ettiği bilinmeyen önemli
eserlerinden bazıları da şunlardır: Kita bü İşialp ma if Cİyari'ş-şicr li'bni TabQtabQ mine'I-hata '; Kitabü'l-Has ve 'lmilşterek; Kitdb If enne'ş -şaclr~yn la
tettefiku havatıruhüma; Fe cal tü ve efcaltü; . el--Hurdf mine'l-usul; Mu c cemü'ş-şuca~a'; el-Emôlf; Tebyfnü galatı I~udame b. Ca eter If Kitabi Nakdi'ş-şicr; er-Red cala İbn cAmmar iima hatta' e bihf Ebi Temmam; Taft.flü şi\t .İmri 'ilkays cale'l- cahiliyyin.
BİBLİYOGRAFYA :

ibnü'n-Nedfm, el.Pihrist, s. ı 55 ; Yaküt, Mu'·
cemü'l·üdeba', Vlll, 75·95; a.mlf.. Mu'cemü 'l·
büldarı, 1, 67; ibnü'l -Kıftf. irıbahü ·r·ruuat, 1, 285·
289; Süyütf, Bugyetü 'l·uu 'at, 1, 500·50ı; Serkfs, Mu 'cem, 1, 9; Brockelmann. GAL Suppl., 1,
ı 71·172 ; a.mlf. "el-Arrıidi", iA, 1, 40ı ; Sezg in.
GAS, ll, 39, 4ı, 42, 44 , 60, 68 , 96, 101 , 105,
ı 06, 550, 553, 554, 562, 634, ayrıca b k. Fih·
ri st; Müneccid. Mu' cem, ll, 9·1 O; Ömer Ferrüh.
Tari(w 'l-edeb, ll , 524·527; G. J. H. Van Gelder,
Beyarı d the Line, Le iden 1982, s. 68-75; İhsan
Abbas, Taril].u'n · nakdi 'l -edebl 'inde'[. 'Arab,
Beyrut 1404/1983, s. 154·185; Ali Muham med Hasan eı-imari. "el- Amidi ve kaziyye tü'l-lafz ve'l -ma 'na", Mecelletü'l-Bafışi'l- 'ilmi
ve't-türaşi'l- is lamf, lll, Mekke 1400, s. 209-220;
Susan P. Stetkevych, "Ebü Ternınarn fi müvazeneti'l- Arnidi Haşrü'l- mü' esseseti'n- nakdiyy e
li-şi'ri'l-bedi'" {tre. Ahmed Atman). Fusal, Vll /
2, Kah ire 1986, s. 42·57; Ömer Nasühf [Bilmen],
"Amidi", iTA, 1, 384.

liJ

İsMAİL DuRMUŞ

Özellikle cedel ilminde tanınmış
Hanefi fı kıh alimi.

L
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Semerkantlı

olup doğum tarihi belli
Devrin önde gelen alimlerinden ve özellikle Razıyyüdd i n en-Nisabürl'den ders aldı. Cedel* ve hilaf* ilminde temayüz etti. Bengal'in eski başşeh
ri olan Leknevtl'de bir süre kadılık ya ptı. Nlsabüri' nin ce del sa h asında deri nleşen ve Rükn laka bıyla anılan dört tale besinden biri olan Amldi, cedelin Farsça· da cüst (Ar. bahs) denilen dalını müstakil olarak ele alan ve bu konuda ilk
defa eser veren alimdir. İ bn Haldün cedel ilminden bahsederken bu konuda
biri Pezdevi diğeri de Arnidi ta rafından
geliştirilen iki metot bulunduğunu belirtir. Birincisinde nas. icma ve istidlal
gibi şer · ı deliller esas alınırken daha geniş bir çerçeveye oturan Am idi' nin metodunda ise dayandığı ilim dalı ne olursa olsun her nevi delil kullanılmaktadır
(bk el· 'iber, 1, 382; Keş{ü 'z -z unün, 1, 578579) ArnldL 9 Cemaziyelahir 6 15 'te (2
Eylül 12 18) vefat etmiştir.
değildir.

Arnidi'nin cedel konusunda baz ı eserler kaleme aldığı bilinmektedir. Bun lar.
fukaha arasında meşhur olan et- Tarikatü'l- cAmfdiyye (b k Brockelman.n .. CAL 1,
568), Şemseddin Ahmed b. Ham ei-Huvey-
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