
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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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 



de görevli olan kimsedir. Nitekim Hz. 
Peygamber ganimet gelirlerinden devle
tin hissesine düşen beşte bir (humus) ile 
ilgili olarak Mahmiye b. Cezz'i, altın- gü
müş maden ve paralar için Bilal-i Habe
şi"yi, genel olarak zekat gelirleri konu
sunda Zübeyr b. Awam ve Cehm b. 
Salt'ı. özellikle hurmaların zekatıyla ilgi
li olarak da Abdurrahman b. Avf'ı amil 
tayin etmiştir. Bunun dışında bir böl
geye geniş idari ve mali yetkilerle dona
tılmış arnillerin tayin edildiği de bilin
mektedir. Yemen'e amil .olarak gönde
rilen Muaz b. Cebel bir vergi memuru
nun yetkilerine sahipti. Özellikle ilk dö
nemlerde arnilin sadece bir vergi me
muru değil. genel olarak islam devletin
de görevli memur olduğu görülmekte
dir. Hatta bu anlamda halifeye de amil 
denmiştir. Hz. Peygamber döneminde 
arnillerin görev ve yetki sınırlarının gön
derildikleri bölgelere ve gönderilen şa
hıslara göre farklılık gösterdiği ve umu
miyetle Medine dışına gönderilen arnil
lerin görev ve yetkilerinin daha geniş 

tutulduğu anlaşılmaktadır. islam tarihi
nin sonraki dönemlerinde arnillerin gö
rev ve yetkileri dönemlere ve bölgelere 
göre daralmış veya genişlemiştir. 

Hulefa-yi Raşidin döneminde de amil 
kelimesiyle hem genel olarak devlet me
muru hem de vergi memurunun kaste
dildiği bilinmektedir. Nitekim Hz. Ebü 
Bekir Enes b. Malik'i Bahreyn·e vali ta
yin ederken ona vergi tahsildarlığı so
rumluluğunu da yüklemiştir. Hz. Ömer 
de Arfece b. Herseme'yi Musul'a. Müca
şi' b. Mes'üd'u Basra'ya haraç ve zekat 
arnili olarak gönderirken Abdullah b. 
Mes'üd'u Küfe'ye hem vergi tahsili hem 
de kadılık yetkisiyle tayin etmiştir. Aynı 
şekilde Hz. Osman döneminde Suriye
ordularının kumandanına amil denildi
ği (bk E/ 2 [ing ı. ı. 435). Abdullah b. Ab
bas'ın Hz. Ali tarafından Basra'ya arnil
vali olarak tayin edildiği bilinmektedir 
(bk A'yanü 'ş ·Şf'a, VIII, 56) Kaynaklarda 
belirtildiğine göre Hz. Ömer tayin ettiği 
arniliere görev ve yetkilerini belirten bir 
berat verir, uymaları gereken esasları 

belirtir ve lüzumlu tavsiyelerde bulu
nurdu. Ayrıca hac mevsiminde arnilleri
ni Medine'ye çağırır. kendilerinden bil
gi alırdı. Haklarında şikayet bulunanlar 
için soruşturma açar. bunun sonunda 
suçlu bulduklarını azlederdi. Hz. Ömer 
arnillerinden görevlerine başlamadan ön
ce mal beyanında bulunmalarını da ister. 
sonradan mal varlıklarında şüpheli artış 
görülenierin durumlarını araştırırdı. 

Emevi ve Abbasi dönemlerinde amil 
teriminin vali için kullanılması yanında 

daha çok vergi memuru anlamında kulla
nıldığı görülmektedir. Abbasiler'de arnil
ler merkezden tayin edildiği gibi uzak 
bölgelerde geniş yetkileri olan bölge va
lileri tarafından da tayin edilmişlerdir. 

Şii Büveyhiler'de bu kelime genel olarak 
vergi memuru anlamındadır. Kalkaşen
di"nin naklettiği bu döneme ait iki eman
namede "haraç amilleri" (ummaıü' l -harac) 

terimine rastlanmaktadır (bk Subhu'l· 
a'şa,xııı. 337-338) 

Müslüman Türk devletlerinde amil ke
limesi genel olarak mali işlerle ilgili me
mur anlamında kullanılmıştır. Samani
ler'de am il vergi tahsildan demektir. 
Karahanlılar'da, özellikle Batı Karahan
lılar'da Xl. yüzyıldan itibaren bir maliye 
memuru olarak arnilin varlığına rast
lanmaktadır (bk. Genç, s. 263). Gazneli
ler ve Selçuklular'da amil hem vergi me
muru hem de genel anlamda devlet me
murudur (bk Nizamülmülk, s. 46, 76, 22 ı. 
23 1, 235; Köymen. IL 16, 230, 273). Ha
rizmşahlar'da ise arnillerin mali yetkile
rinin yanı sıra bazı idari yetkilerinin de 
olduğu görülmektedir. Memlükler'de ve 
Osmanlılar'da da amil terimine rastlan
maktadır (bk. Uzunça rşılı, Medhal, s. 364 ; 
a.mlf. , Merkez·Bahriye, s. 342). Osmanlı 
Devleti'nde amil. çeşitli tarihi metinler
de ve muhtelif kanunnamelerde vergi 
tahsili ile görevli memur, mültezim* ve
ya mültezim adına tahsilat yapan kim
se anlamında kullanılmıştır (bk. Heyd, s. 
14, 89, 242. 245, 295, 297) Devlet adına 
vergi toplamakla görevli olan amil. ka
nunnamelere göre ayrıca bazı önemli 
yetkilere de sahipti. Mesela istanbul ci
varındaki ortakçı köylerde belirli şart

larla mahsulü istediği gibi toplayabilir. 
ancak köylerin idaresi ile ilgili hususlar
da tek başına karar veremezdi. Bunun 
için muayyen bir zamanda emin*in evin
de meseleler görüşülür ve ilgili konular
da ortaklaşa karar alınırdı. Mısır'da uy
gulanan Osmanlı kanunnamesinde bu
radaki arnillerin görevleri belirlenmiş ve 
tabi oldukları nizam, kanun maddesi ha
line getirilmişti. Bu arnillerin başında bir 
emin bulunurdu. 

Amil kelimesinin yanı sıra Osmanlılar'
da, Gazneliler'de ve Kırım Türkleri 'nde. 
aynı anlamda olmak üzere ameldar ke
limesine de rastlanmaktadır. Genellikle 
Farsça' nın devlet dili olduğu ülkelerde 
yine arnilin eş anlamiısı olarak ameldar, 
kardar, kardan terimlerinin kullanıldığı 
görülür (bk iA, 1, 403) Osmanlı kaynak
larında bu anlamda iş eri, iş-güzar ve 
maslahat-güzar tabirleri de bulunmak
tadır. 
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Fıkıh kaynaklarında amil daha çok 
zekat memuru olarak ele alınmakta ve 
bununla ilgili bilgiler zekat bölümünde 
verilmektedir. Maverdi. zekat arnillerini 
geniş yetkili amil (tefvTzT) ve sınırlı yet
kili amil (tenffzT) olmak üzere ikiye ayırır 
(bk. el·Af:ıkamü's·sultaniyye, s. ı48-ı49) 

Geniş yetkili amil zekatla ilgili her türlü 
muameleyi yapmaya ve çıkan ihtilafları 
kendi ictihadına göre çözmeye yetkili
dir. Sınırlı yetkili amil ise sadece kendi
sine verilen yetki çerçevesinde görevi
ni yürütmek, bir ihtilaf çıktığında kendi 
görüşünü değil devlet başkanının görü
şünü uygulamak zorundadır. Yine zekat 
arnillerinden bir kısmının zekatı hem 
toplamak hem dağıtmakla, diğer kısmı
nın ise sadece toplamakla görevli oldu
ğu görülmektedir. 

Zekat arnilinin müslüman. tam ehli
yetli, güvenilir (emin). zekat hükümleri
ne vakıf ve hür olması gerekmektedir 
tamilde bulunmas ı gereken nitelikler ko
nusunda geniş bilgi için bk. Ebü Yüsuf. s. 
ı ı 5- ı 16) Müslüman olma şartı yalnız 

geniş yetkili arniller için SÖZ konusudur. 
diğerleri zimmi de olabilir. Ayrıca fıkıh 
alimleri arasında ağırlık kazanan görü
şe göre zekat arnillerinin Hz. Peygam
ber soyundan olmaması gerekmektedir. 
Zira arnillerin maaşları zekat gelirlerin
den karşılanır. Halbuki Hz. peygamber 
soyundan gelenler zekat alamazlar. Fa
kat arnillerin maaşlarının zekattan bir 
pay değil. yaptıkları iş karşılığında bir üc
ret olduğunu ileri sürenler. Hz. Peygam
ber soyundan gelenlerin de amil olarak 
çalışabiieceği görüşündedirler (bk. ALl. 

Maaşları zekat gelirlerinden karşıla

nan arniller sadece zekat amilleridir. 
Devlet teşkilatında bu ad altında çalı

şan diğer memurların maaşları zekat 
gelirlerinden karşılanamaz. Zekat me
muruna yaptığı işle orantılı bir ücret 
verilir. Bunun miktarı şartlara göre de
ğişebilir. islam ' ın ilk dönemlerinde bu 
maaşın oldukça yüksek olduğu görül
mektedir. Yalnız imam Şafii. zekat geiir
lerinin hak sahipleri arasında sekiz eşit 
parçaya bölünerek dağıtılacağı görüşün
den hareketle. arniller sınıfına da, yap
tıkları iş ne olursa olsun. sekizde bir pay 
verilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. 
Ancak bu payı aşmamak veya daha az 
almamak şartıyla arniller kendi arala
rında farklı pay alabilirler. Zekat arnille
rinin ücrete hak kazanabilmesi için fa
kir olması şart değildir. Hz. Peygamber 
zekatın beş kişi müstesna zengine he
la! olmayacağını belirtmiş ve beş kişi 

arasında zekat memurlarını da saymış-
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tır ibk Ebu Davod, "Zekat", 25) Zekat 
işinde çalıştığı halde ondan pay almak 
istemeyen Ömer' e Hz. Peygamber, "Bu
nu al, ihtiyacın yoksa sadaka olarak da
ğıt" demiştir (BuharT, "Ahkam", 16) 
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M MEHMET ERKAL 

AMiLİ, Bahaeddin 
( J..WI ı)!..ıl l, ~ ) 

Bahaüddln Muhammed b. Hüseyn 
b. Abdissamed ei-Amill 

(ö. 1031/1622) 

L Şeyh Bahai diye tanınan İranlı alim. _1 

Lübnan'da Cebeliamil bölgesinde bu
lunan Ba'lebek'te doğdu (953/ı546-47) 
Babası ile birlikte iran'a giderek o de
virde Safevi hanedanının başşehri olan 
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Kazvin 'e yerleştiler. Alim yetiştiren bir 
aile içinde dünyaya geldiğinden daha 
küçük yaşlarda ilme karşı kendisinde 
merak uyandı ve ilk olarak babasından 
Arapça, hadis, tefsir, fıkıh okudu. Din 
alimi olan babası bir müddet sonra He
rat'a müftü tayin edilince kendisi Kaz
vin'de tahsiline devam etti. On yıl süren 
öğrenim hayatı boyunca devrin tanınmış 
alimlerinden kelam, felsefe, riyazi ilim
ler ve tıp tahsil etti. Daha sonra Kudüs'e 
giderek Muhammed ei-Makdisf' den Sa
hifı-i Buly'iri okudu. Öğrenimini tamam
ladıktan sonra Herat'a yerleşti; bundan 
sonraki hayatını eser telif etmekle, Ka
zımiyye ve Necef'te talebe okutmakla 
ve otuz yıl süren seyahatlerle geçirdi. ı. 

Şah Abbas tarafından takdir edilerek 
kendisine şeyhülislam unvanı verildi. Da
ha sonra zahidane bir hayat yaşamaya 
başladı. Derviş kılığında Mısır, Irak. Hi
caz. Suriye ve Anadolu'yu gezdi; seya-

Bahaeddin Muhammed ei·Amili"nin Haşiye 'ata te{siri"l· 

~adi Bey2!.iui (tjllşiye 'ala Enullri 't·tenzil) adlı eserinin 
ilk sayfası (Nuruosmaniye Ktp. , nr. 484 , vr. 1 b) 

hatlerinde çeşitli alim ve zahidlerle gö
rüştü; bazı eserlerini de bu sırada yaz
dı. Seyahatten döndükten sonra İsfa
han'a yerleşti. 13 Şewal 1031 'de (21 
Ağustos 1622) vefat etti; cenazesi TQs'a 
(Meşhed) nakledilerek orada defnedildi. 
Bazı kaynaklarda vefatı ile ilgili olarak 
1030 ( 1621) ve 1035 ( 1626) tarihleri de 
verilmektedir. Mezarı günümüzde de zi
yaret edilmektedir. Amili, alimler ara
sında benzerine ender rastlanan efsa
nevi bir şöhrete sahip olmuş, servete ve 
makama önem vermeyen, insanları iç 
alemleri ve yaptıkları iyi işlerle değer

lendiren mütevazi şahsiyetiyle herkesin 
gönlünde yer etmiştir. Bazıları tarafın

dan ise Xl. yüzyılın müceddid*i olarak 
kabul edilmiştir. 

Amili' nin, ljulô.şatü '.1- eş er gibi bazı 
kaynaklarda Sünni olduğu rivayet edil
mekte ise de diğer kaynaklarda onun 
samimi bir Şii olarak hayatını sürdür
düğü üzerinde ısrarla durulmaktadır. Bu 
kaynaklarla kendisine ait bazı eserlerin 
incelenmesinden mutaassıp bir alim ol
madığı ve şeriata ters düşmeyen bir ta
sawuf görüşüne sahip bulunduğu an
laşılmaktadır. Ders halkasında yetişmiş 
ve kendisinden icazet almış sayıları otu
za varan alimierin isimleriyle hayat hi
kayeleri kaynaklarda mevcuttur. Yaşa 

dığı dönemin hemen bütün ilim dalla
rında eser vermiş, dini ilimlerdeki otori
tesinin yanı sıra daha çok pozitif ilim
lerdeki çalışmalarıyla tanınmıştır. Şev

ki Celal, Riyô.ziyyô.tü Bahô., iddın el
'Amili (Hal ep ı 976) adlı eserinde onun 
bu yönünü ele a l mış, Muhammed Al
tunci de Bahô., üddin el- 'Amili ( Dımaşk 
ı 986; Beyrut 1406) adlı monografisinde 
onu edip, şair ve alim olarak incelemiş 

tir. Yazdığı eserler iran'da, Irak'ta ve 
Osmanlı ülkesinde asırlarca okutulmuş
tur. Ana dili Arapça olduğu halde Fars
ça yazdığı manzum eserleri, bilhassa 
Mevlana'yı örnek alarak terennüm etti
ği didaktik mesnevileri kendi türünde 
başarılı sayılır. Şiirlerinde Bahai mahla
sını kullanmıştır. 

Eserleri. Arnili'nin kaleme aldığı dok
san kadar kitap ve risalenin en önemli
leri şöylece gruplandırıla bilir: 

Tefsir. 1. Tefsirü'l- 'urveti'l-vüşkii. Fa
tiha sOresinin tefsiridir (Tahran 1319, 
ı321) Z. Hô.şiye 'alô. tefsiri'l-~iicfi Bey
zô.vi (Haşiye 'ala Envari't·tenzfl) . Eserin 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (Şehid Ali Paşa, nr. 
195, ı44 varakl Ayrıca 'Aynü'l-hayô.t ad
lı yarım kalmış bir tefsirinden de söz 
edilmektedir (b k. Kays Al-i Kays, lll, 4 ı 2) 


