
yi ve diğer bazı alimler tarafından şerh
leri yapılan el-İrşad (bk Keş{ü 'z·zunun, 
1. 69: ll . 1113: yazma l arı için bk. Brockel
mann, CAL, 1. 568 ; Supp/., 1. 786. 9241 ve 
yine Huveyyi tarafından Ara, isü 'n- Ne
fa' is adıyla ihtisar edilen en- N efa ' is·
tir (bk Keş{ü '?·?unan, ll , 1966) . Arnidi'nin 
adı, biyografisini veren müelliflerin bah
setmediği A mrtakunda ( ab-ı hayat havu
zu) isimli Sanskritçe bir eserin tercüme
si münasebetiyle de geçmektedir. Genel 
olarak mikrokosmos ile makrokosmos 
arasındaki münasebet. insanın kainatta
ki yeri. mahiyeti. kalp, nefis, ölüm, yoga 
vb. konuları ihtiva eden bu eserin Arap
ça tercümesi ( fjavtü '1-l}aytJ.t ). YOsuf Hü
seyin tarafından beş yazma nüshası esas 
alınarak neşredilmiştir I"Haud al -Hayat : 
La Version Arabe de l'Arnratkund", JA, 

sy 213 119281. s. 291 -344) Adı zikredil
meyen mütercim eserin baş tarafında , 

Alaeddin Ali Merdan'ın h ü kümdarlığı za
manında 11207 - 1212) KamrOp'tan (şim 

diki Assam) Leknevti'ye gelen ve Arnidi 
vasıtasıyl a müslüman olan Bahuçara ad
lı bir Brahman yogiden söz eder. Ami
di' nin bu yogi vasıtasıyla Amrtakunda 
adl ı esere muttali olduğunu ve ondan 
yoga öğrendiğini kaydeden mütercim, 
eseri daha sonra KamrOp 'tan gelerek 
müslüman olan Anbhubanha adlı bir yo
giye okuduğunu ve ondan da dinlediğini 
belirterek bunu Sanskritçe'den Mir' a
tü'l-me 'ani li-idraki'l - 'alemi'l-insani 
adıyla Arapça'ya tercüme ettiğini söyler. 
Bu tercümenin bazı nüshalarında Arni
di'nin Bahuçara ile olan münasebetin
den bahsedilirken onun eseri önce Fars
ça 'ya, Farsça'dan da Arapça'ya tercü
me ettiği kaydedilmekte ise de bu bilgi. 
gerek neşredilen Arapça tercüme ge
rekse Muhammed Gwaliari tarafından 
BaJ:ırü'l-J:ıaya t adıyla yapılan yazma ha
lindeki Farsça tercümede Arnidi'nin ya
pı konusunda yeterince aydınlatıcı de
ğildir. Diğer taraftan eserin Arapça ter
cümesinin ibnü'l- Ara b i' ye nisbetine ge
lince (bk Brockelmann. GAL, ı . 579). onun 
Hint dünyasıyla münasebetinin bulun
maması ve Sanskritçe bilmemesi göz 
önüne a lı nırsa , bunun uzak bir ihtimal 
olduğu söylenebilir (bk Yusuf Husain. s. 
291 - 344 ı Osmanlı ca 'ya da tercüme edi
len eserin (Havzü 'l·hayat Tercümesi, nş r. 

H af ı z ihsan. istanbul 1328, 44 sayfal mü
tercimi belli değild i r. Bu tercümenin baş 
tarafında, sözü edilen yoginin Arnidi 
ile görüşmesi ve müslüman oluşundan 
bahsedilmekte. ayrıca ibnü'l -Ara bi' nin 

eseri okuyup beğendiği de bel irtilmek
tedir. 
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AMiDİ, Seyfeddin 
( ....... 8 1 .f...ıl l ı..A::-- ) 

Ebü'I-Hasen (Ebü'I-Kasım) Seyfüddln 
All b. Muhammed b. Siilim es-Sa'lebl 

(ö 631/ 1233) 

Eş' ari ketarncısı ve 
usul-i fıkıh alimi. 

_j 

551 'de (1156) Amid 'de (Diyarbakır) 

doğdu. Ailesi hakkında fazla bilgi yok
tur. ilk öğrenimini doğduğu yerde yap
tıktan sonra tahsilini tamamlamak üze
re Bağdat'a gitti. Burada Hanbeli alim 
ibnü'I-Menni'den fıkıh. cedel ve müna
zara adabı okudu. Dönemin büyük ha
dis bilgini ibn Şatil'in derslerini takip 

AMiDl. Seyfeddin 

etti. Bağdat' ı n Kerh yakasındaki hıristi
yan ve yahudi bilginlerden felsefe ve 
mantık öğrendi. Ancak Hanbeli iken Şa
fii mezhebine geçen Arnidi'nin felsefe 
öğrenmesini hoş görmeyen Şafii fakih
leri onun inancının bozulduğunu iddia 
ettiler. Bunun üzerine Arnidi Şam 'a gi
dip 1 ı 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. Se
lahaddin'in idaresi altında k i Mısır'a git
ti. imam Şafii'nin kabri yanındaki Nası
riyye Medresesi'nde müderrisliğe baş

ladı. Ayrıca Kahire'nin Zafir Camii'nde 
ders okuttu. Fakat Mısır fakihleri de 
onu inanç bozukluğu ve felsefi fikirleri 
yaymaya gayret göstermekle itharn et
tiler: hatta katline fetva verdiler. Bu
nun üzerine Hama'ya kaçan Amidi, Ey
yObi Hükümdan Muhammed b. ei-Me
likü'I-Muzaffer'in himayesine girdi. iki 
yıl sonra el- Melikü'l- Muazzam Şere

feddin isa' nın daveti üzerine Şam'a gi
derek Aziziye Medresesi'nde on yıl ka
dar müderr islik yaptı. Fakat el- Meli
kü'I-Eşref' in o sırala rda işga l ettiği Di
yarbekir ' in eski hükümdan ile gizlice 
mektuplaştığı ileriye sürülerek müder
rislikten aziedildL Daha sonra evine çe
kilip münzevi bir halde yaşayan Sey
feddin ei-Amidi, 4 Safer 631 (9 Kasım 
1 233) tarihinde vefat etti ve Şam · da
ki Cebel -i KasiyOn Kabristanı'na defne
dildi. 
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AMiDl, Seyf eddin 

Arnidi kelam, usül-i fıkıh, felsefe ve 
mantık sahasındaki eserleriyle meşhur

dur. Kaynaklar onun müdekkik bir alim, 
kuwetli bir hatip ve iyi bir müderris ol
duğunu bildirirler. Usul-i fıkıhta mesele
leri fürii • dan tecrit edip akli istidlal yo
lunu seçen ve mezhepleri tahkike önem 
veren bir usul • cü olarak tanınır. Özel
likle hilaf* ve cedel* ilminde önemli bir 
yer işgal eden Amidl, hilaf ilminde ken
dine has bir usul ortaya koymuş, bu sa
hanın en büyük isimlerinden Es'ad b. 
Muhammed el -Mlhenl ve Şerif el- Me
ragl'nin eserlerini şerhederek metotla
rını takviye etmiştir. Müteahhir kelam
cılardan olan Amidl, kendisinden önceki 
kelam alimlerinin fikirlerini dikkatli bir 
şekilde tenkide tabi tutmuş, Fahreddin 
er-Razi'nin geliştirdiği felsefe-kelam ya
kınlaşmasını daha da ileriye götürmüş, 
hatta kemalatın ancak akli ilimiere tam 
manasıyla vakıf olmak suretiyle elde edi
leceğin i savunmuştur. Böylece islam dün
yasına asırlarca hakim olan felsefi ke
lam anlayışının öncüleri arasında yer al
mış, mütekaddim kelamcıların çeşitli 

konulara ait görüşlerini zayıf bularak 
eserlerinde tenkit etmiştir. Bu arada 
kavramların reel olduğu görüşünü, il
zam metodunu ve "gaib"in "şahid"le (du
yular ötesinin duyular alemiyle) kıyaslan

masını reddetmiştir. Nakli ve sem'l de
lillerin hatabi (bk. HATABEl bir değer ta
şıdığını kabul eden AmidL alemin hu
dus • una cevher ve arazın hudusuyla 
değil, mümkin • in adernden sonra var 
olması yoluyla istidlal etmiştir (bk. Ha
san Mahmud Abdüllatif, s. ı ı- ı6) Ona 
göre Allah'ın sıfatları akli delillerden zi
yade üzerinde icma vuku bulan nakli
sem'l delillerle bilinir. O, kelamcıların 

vahdaniyet delilini de zayıf bularak ori
jinal bir delil getirmiş (b k. a.g.e., s. ı 5 ı
ı 53, 262), sıfat-ı sübutiyyeye "nefsiyye" 
adını vererek sıfat-ı haliyyeyi reddetmiş 
ve haberi sıfatları te'vile tabi tutmuş
tur. Rü'yetullah •, Allah ' ın ci h etten ten
zihi ve ef' al-i ilahiyye konularındaki akli 
delilleri de yeni bir tarzda ele alan Arni
di kelam ilminde birtakım yenilikler 
meydana getirmeyi başarmış, böylece 
orijinal görüşler ortaya kayabilen müte
fekkir bir alim olduğunu göstermiştir. 
ibn Teymiyye, Amidl' nin, kelamcıların 
dayandıkları delilleri tenkit edip bunları 
yeniden ele alışını kelam ilminin aley
hinde bir delil kabul eder ve kelamcıla
rın delillerine itiraz ederken bu hususu 
bazan malzeme olarak kullanır (bk. Mec

mü 'u fetava, V, 562; VI, 280), bazan da 
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onun itirazlarını çelişik bulur (bk. a.g.e., 
VI, 336) 

Eserleri. Arnidi'nin yirmiden fazla eser 
yazdığı nakledilir. Ona nisbet edilen ki
tapların belli başlıları şunlardır: 1. Ebka
rü'l-efkar*. Kelama dair olan bu hacim
li eser henüz basılmamıştır. Çeşitli yaz
ma nüshaları vardır (mesela Süleymani
ye Ktp., Fatih, nr. 5452, Süleymaniye, nr. 
74 7; Köprülü K tp., nr. 794) 2. Gayetü'l
meram if 'ilmi'l-kelam. Ebkarü'l-ei
kar'dan daha muhtasar bir kelam ki
tabı olup Hasan Mahmud eş-Şafil'nin 

tahkikiyle yayımlanmıştır (Kah i re ı 97 ı) 
3. Risale if 'ilmillah (Medine, ts.). 4. el
İJ:ıkam* if uşı1li'l-aJ:ıkCim. Mütekellimln 
metoduna göre yazılmış en önemli fıkıh 
usulü kitaplarından biri olup Kadi Ab
dülcebbar'ın el- 'Umed, Cüveynl'nin el
Burhan, Ebü'l-Hüseyin el-Basrl'nin el
Mu 'temed ve Gazzall'nin el-Müstas
ta adlı eserlerinin mükemmel bir hula
sası mahiyetindedir. Kahire'de ( 1332) ve 
son olarak ibrahim el-Acuz' un ekledi
ği haşiyelerle birlikte dört cilt olarak 
Beyrut'ta yayımlanmıştır (ı985) s. Mün
tehe's -sw if 'ilmi'l-usı11. el - İJ:ıkôm'ın 
muhtasarıdır (Kahire, ts) 6. Kitabü'l
Cedel (Bibliotheque Nationale, nr. 53 ı 8). 
7. DeJr.a'iku'l-J:ıaJr.a'il~ ii'l-mantıJr. (Ba
rüdT K tp , Beyrut; b k. RAAD, V, ı 34) 8. 
el-Mübfn if me 'ani elfazı'l-hukema' 
ve'l-mütekellimfn. Felsefe ve mantıkla 
ilgili terminolojik sözlükten ibaret olan 
bu kitap Hasan Mahmud eş-Şafil'nin 

tahkikiyle yayımlanmıştır (Kah i re ı 983) 
9. Keşiü 't- temvfhat. ibn sına'nın el-işa
rat adlı eserinin şerhidir (Süleymaniye 
Ktp., Laleli, nr. 25ı9) 10. el -Me'ahiz 
'ale'r-Razf. Bu kitapta Fahreddin er-Ra~ 
zl'nin el- MetaJibü '1- 'aliye adlı eserini 
ihtisar ederek tenkide tabi tutmuştur. 
11. el-Bahir if 'ulı1mi'l-eva 'il ve'l-eva
l]ir. Müellifin felsefeye dair en hacimli 
eseridir. 12. Rumı1zü'l-künı1z. Orta boy 
118 varak olan eser. konularının büyük 
çoğunluğu mantık, cedel ve tabiat fel
sefesine ayrılmasına rağmen, sonuna sı
fat, nübüwat. ahiret ve imarnet bahis
lerinden oluşan çok kısa bir ilahiyyat kıs
mı eklenerek kelaml bir kitap hüviyeti
ne büründürülmüştür. Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nde bir yazma nüshası mev
cuttur (nr. 2688). Ayrıca et-TercfJ:ıat ii'l 
l]ilaf, Mu' al]a~at ii'l-l]ilat, Lübôbü'l
elbôb, Mena'iJ:ıu'l-Jr.ara'iJ:ı, $erJ:ıu Ce
deli'ş - Şerii adlı eserleri kaynaklarda zik
redilmektedir. Süleymaniye Kütüphanesi 
kataloglarında Arnidi'ye atfedilen Şer

J:ıu't-Teh~ib ona ait değildir (bk. Süley
maniye Ktp , Mihrişah, nr. 292) 
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AM iL 
( j.WI) 

İslam tarihinde genel olarak 
memur ve özellikle vergi memuru 
anlamında kullanılan bir terim. 

_j 

Sözlükte, "bir iş yapan. işçi, zanaat
kar; mızrağın üst kısmı" gibi milnalara 
gelmektedir. Bu kelime Kur'an ve Sün
net'te hem sözlük hem de terim an
lamlarında kullanılmıştır. Arnil Kur'an - ı 

Kerim'de daha çok iyi veya kötü amel 
işleyenlerle ilgili olarak geçmekte (bk. 
Al-i İmran 3 / ı36, 195. Hüd 11 / 121; el
Mü'minün 23 / 63), ayrıca zekat işlerinde 
çalışan memur anlamında zikredilmek
te ve arnillerin zekattan pay alacakları 
belirtilmektedir (b k. et-Tevbe 91 60). Ha
dislerde ise genel olarak idareci ve özel
likle vergi tahsildan manasında kulla
nılmaktadır. Bunun yanında hadislerde 
hemen hemen aynı anlamda olmak üze
re arif, aşir, ca bi, emin, hazin, sal ve mu
saddık kelimelerinin kullanıldığı da gö
rülmektedir (b k. Wensinck, Mu 'cem, ilgi
li maddeler) Ayrıca mudarebe* şirketin
de bilfiil çalışan kimseye mudarib den
diği gibi amil de denmektedir. 

Zekat gelirlerinin -bunlar ister açık 
malların (emval-i zahire) ister gizli malla
rın (emval -i bat ı na) zekatı olsun - Hz. Pey
gamber döneminden itibaren arniller va
sıtasıyla toplandığı bilinmektedir. Yine 
bu dönem uygulamalarından anlaş ı ldı 

ğına göre amil sadece zekat gelirlerini 
değil ganimet, fey, cizye. haraç gibi is
lam devletinin diğer gelir ve vergilerinin 
tarh, tahakkuk. tahsil ve taksimleriyle 


