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
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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.
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İsMAİL DuRMUŞ

Özellikle cedel ilminde tanınmış
Hanefi fı kıh alimi.

L

_j

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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AM iDl. Seyfedd in
yi ve diğe r bazı alim ler tarafın dan şerh
leri yapılan el-İrşad (bk Keş{ü 'z·zu nun,
1. 69: ll . 1113: yazma l arı için bk . Brockelmann, CAL, 1. 568 ; Supp/., 1. 786. 9241 ve
yine Huveyyi tarafından Ara, isü 'n- Nefa' is adıyla ihtisar edilen en- N efa ' is·tir (bk Keş{ü '?·?unan, ll , 1966) . Arnidi'nin
adı, biyografisini veren müelliflerin bahsetmediği A mrtakunda ( ab-ı hayat havuzu) isimli Sanskritçe bir eserin tercümesi münasebetiyle de geçmektedir. Genel
olarak mikrokosmos ile makrokosmos
arasındaki münasebet. insanın kainattaki yeri. mahiyeti. kalp, nefis, ölüm, yoga
vb. konuları ihtiva eden bu eserin Arapça tercümesi ( fjavtü '1-l}aytJ.t ). YOsuf Hüseyin tarafından beş yazma nüshası esas
alınarak neşredilmiştir I"Haud al -Hayat :
La Version Arabe de l'A rnratkund", JA,
sy 213 119281. s. 291 -344) Adı zikredilmeyen mütercim eserin baş tarafında ,
Alaeddin Ali Merdan'ın h ü kümdarlığı zamanında 11207 - 1212) KamrOp'tan (ş im 
diki Assam) Leknevti'ye gelen ve Arnidi
vasıtasıyl a müslüman olan Bahuçara adlı bir Brahman yogiden söz eder. Amidi' nin bu yogi vasıtasıyla Amrtakunda
adl ı esere muttali olduğunu ve ondan
yoga öğrendiğini kaydeden mütercim ,
eseri daha sonra KamrOp 'ta n gelerek
müslüman olan Anbhubanha adlı bir yogiye okuduğunu ve ondan da dinlediğini
belirterek bunu Sanskritçe'den Mir'
tü'l-me ' ani li-idraki'l - 'alemi'l-insani
adıyla Arapça'ya tercüme ettiğini söyler.
Bu tercümenin bazı nüshalarında Arnidi'nin Bahuçara ile olan münasebetinden bahsedilirken onun eseri önce Farsça 'ya, Farsça'dan da Arapça'ya tercüme ettiği kaydedilmekte ise de bu bilgi.
gerek neşredilen Arapça tercüme gerekse Muhammed Gwaliari tarafından
BaJ:ır ü'l-J:ıaya t adıyla yapılan yazma halindeki Farsça tercümede Arnidi'nin ya pı konusunda yeteri nce aydınlatıcı değildir. Diğer taraftan eserin Arapça tercümesinin ibnü'l- Ara bi' ye nisbetine gelince (bk Brocke lmann. GAL, ı . 579). onun
Hint dünyas ıyla münasebetinin bulun maması ve Sanskritçe bilmemesi göz
önüne a lı nırsa , bunun uzak bir ihtimal
olduğu söylenebilir (b k Yusuf Husain. s.
291 - 344 ı Osman lı ca 'ya da tercüme edilen eserin (Havzü 'l·hayat Tercüm es i, n ş r.
H afı z ihsan. istanbul 1328, 44 say fal mütercimi belli değild i r. Bu tercümenin baş
tarafında, sözü edilen yoginin Arnidi
ile görüşmesi ve müslüman oluşundan
bahsedilmekte. ayrıca ibnü'l - Ara bi' nin

a-

eseri okuyup
tedir.

b eğendiği

de bel irtilmek-
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ibn Hallika n. Ve{eytıt, IV, 257-258; Zehebl.
A'la mü·n · nübeltı', XXII , 76-77, 97-98; Safedl.

ei-Vii{f, 1, 280-281; Kureşl. e i- Ceu tıhirü '1- mudiy·
ye, lll , 355·356; ibn Ha ldun. el-'ib et; Bulak
1284 Beyrut 13991 1979, 1, 382; ibn Kutluboğ a. Ttıcü 't-tertıcim, B ağ d ad 1962, s. 58; Keş·
{ü 'z ·?unün, 1, 69, 578-579; ll, 1113, 1966 ; Leknevl. e / - Feutı 'idü 'l·beh iyye, s. 200 ; Brocke lmann. GAL, ı , 568, 579; Suppl., 1, 785 -786,
924 ; a.mlf .. "Amldl", iA, 1, 401-402; ZirikiL el·
A' tam, VII , 254; Özege. Katalog, ll, 521; G.
Sarton. lntroduction, New York 1975, ll 1 2, s.
598-599; Yusuf Husain. ".Haud al-Hay at : L a
Version Arabe de J'Amratkund", JA, sy. 213
( 19281. s. 29 1-344 ; S. M. Stern. "al-'Amidi",
E/ 2 (ing.). ı , 434-435.
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AHMET ÖzEL

AMiDİ, Seyfeddin
( .......8 1.f...ıl l ı..A::-- )
Ebü'I-Hasen (Ebü'I -Kası m) Seyfüddln
All b. Muhamm ed b. Siilim es-Sa'lebl
(ö 631 / 1233 )
Eş' ari ketarncısı

usul-i

fıkıh

ve
alimi.
_j

L

551 'de (1156) Amid ' de (Diyarbakır)
Ailesi hakk ında fazla bilgi yoktur. ilk öğrenimini doğduğu yerde yaptıktan sonra tahsilini tamamlama k üzere Bağdat'a gitti. Burada Hanbeli alim
ibnü'I-Menni'den fıkıh. cedel ve münazara adabı okudu. Dönemin büyük hadis bilgini ibn Şatil'in derslerini takip
doğdu.

etti. Bağdat' ı n Kerh yakasındaki hıristi
yan ve yahudi bilginlerden felsefe ve
mantık öğrendi. Anca k Hanbeli iken Şa
fii mezhebine geçen Arnidi'nin felsefe
öğrenmesini hoş görmeyen Şafii fakihleri onun inancının bozulduğunu iddia
ettiler. Bunun üzerine Arnidi Şam ' a gidip 1ı ı 96) akli ilimler üzerindeki çalış 
malarına orada devam etti. Bir müddet
sonra kelam. felsefe ve fıkıh usulünde
devrin en büyük otoriteleri arasında yer
aldı. Aynı yıl EyyObiler'den Aziz b. Selahaddin'in idaresi altında k i Mısır'a gitti. imam Şafii'nin kabri yanındaki Na sı
riyye Medresesi'nde müderrisliğe baş 
ladı. Ayrıca Kahire'nin Zafir Camii'nde
ders okuttu. Fakat Mısır fakihleri de
onu inanç bozukl uğu ve felsefi fikirleri
yaymaya gayret göstermekle itharn ettiler: hatta katline fetva verdiler. Bunun üzerine Hama 'ya kaça n Amidi, EyyObi Hükümdan Muhammed b. ei-Melikü'I-Muzaffer'in himayesine girdi. iki
yıl sonra el- Melikü'l- Muazzam Şere
feddin isa' nın daveti üzerine Şam'a giderek Aziziye Medresesi' nde on yıl ka dar müderrislik yaptı. Fakat el- Melikü'I-Eşref' in o sırala rda işg a l ettiği Diyarbekir ' in eski hükümdan ile gizlice
mektuplaştığı ileriye sürülerek müderrislikten aziedildL Daha sonra evine çekilip münzevi bir halde yaşayan Seyfeddin ei-Amidi, 4 Safer 631 (9 Kasım
1233) tarihinde vefat etti ve Şam · daki Cebel -i KasiyOn Kabristanı'na defnedildi.
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