
Hz. Peygamber. İslamiyet'in ilk yılla
rında Mekke'ye gelen Amiroğulları'nı İs
lam'a davet etmiş, fakat onlar kabul et
memişti. Beni Amir de Kabe ve çevre
sinin kutsiyetine inanıyordu, bu bakım
dan Mekkeliler'le iyi ilişkiler içindeydi
ler. Onlar müşterek düşmanları Gata
fanlılar'a karşı Medineli müslümanlar
la da iş birliği yapıyorlardı. Hatta bu 
durum, Hz. Peygamber'in. kabilenin rei
si Ebü Bera ·nın isteği üzerine gönder
diği tebliğ ve irşad heyetinin Bi'rimaü
ne'de aynı kabileden Amir b. Tufeyl ta
rafından katledilmesinden (4 1 625) son
ra dahi bozulmadı. Hz. Peygamber ken
dileriyle yakınlık kurmak amacıyla bu 
kabileye mensup Zeyneb bint Huzey
me ve Meymüne bint Haris ile evlen
di. Beni Amir'den Hevze b. Halid ile oğ
lu ve yeğeni Medine'ye gelerek müslü
man olmuş ve Hz. Peygamber' e biat et
mişlerdi. Huneyn Zaferi'nden sonra Me
dine'ye gelen Beni Amir'e mensup çe
şitli heyetler de müslüman oldular (9 1 · 
630) 

Hz. Ebü Bekir devrinde meydana ge
len ridde* olayiarına katılmayan Amiro
ğulları fetihler sırasında önemli bir hiz
mette bulunmadılar. Mercirahit Sava
şı'nda ise Abdullah b. Zübeyr'in safın
da savaştılar. Bu kabileye mensup olan 
Ukayliler'in bir kısmı Suriye ordusuyla 
Endülüs'e geçerken diğer bazı gruplar 
da İran. Kuzey Suriye ve Fırat'ın karşı 
tarafında yerleştiler. Suriye'de ikamet 
edenler yerleşik bir hayata alışırken Fı

rat'ın ötesinde kalanlar yeniden göçe
beliğe döndüler. Kilab kabilesi Suriye'de 
Mirdasiler hanedanını kurduğu gibi Nü
meyr ve Ukayl oğulları da 940 ve 955 
yıllarında ei-Cezire'ye geçerek bu böl
gede siyasi nüfuza sahip oldular. Ara
bistan'da kalan Amiroğulları gelenek
sel yaşayışiarını sürdürdüler. Daha son
ra Ukayliler Bişe ve Teslis yakınlarındaki 
sahrayı işgal ettiler. Abbasiler'in ilk yıl
larında Beni Amir arasında önemli göç
ler başladı. Beni Kuşeyr, Beni Nümeyr 
tarafından durduruluncaya kadar ku
zeybatıda ilerlemeye devam ettiler. Be
ni Kilab ise miladi IX. yüzyılda Arabis
tan'da çıkan isyanlara katıldı. Doğu Ara
bistan Karmatileri'nin seferleri Beni Amir 
kabileleri arasında yeni bir göç dalgası
na sebep oldu. Haface, Ukayl ve daha 
sonra Müntefikler lrak'a, Ukayliler Filis
tin'e, Beni Kilab da Ürdün'ün doğusuna 
göç ettiler. 
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11!1 MusTAFA FAYDA 

AMiR b. SiNAN 
( ül:.... cr...r~ ) 

Amir b. Sinan b. Abdiilah ei-Eslem! 
(ö. 7/628) 

Sahabi. 
_j 

İbnü'l- Ekva' diye de tanınır. Hayatı 
hakkında fazla bilgi yoktur. Hz: Peygam
ber ile birlikte Hayber Savaşı ' na katıl

mış, okuduğu şiirlerle develeri hızlandır
mış, mücahidleri coşturmuştur. Hatta 
onun şiir okumasını bizzat Peygamber'in 
istediği de rivayet edilmektedir. Buhari 
("Megazi", 38) ve Müslim'de ("Cihad", 
123, 124. 132) yer alan bu şiirin Türk
çe'si şöyledir: "AIIahım! Sen bize doğru 
yolu göstermeseydin biz hidayete ere
mezdik. Ne zekat verir ne namaz kılar
dık. Hayatımız senin rızan için feda ol
sun! Bizi geçmiş günahlarımızdan arın
dır, gönüllerimize huzur doldur! Düş

manla karşılaştığımızda bize sebat ver! 
Hakka ve savaşa çağrıldığımızda hemen 
geldik." 

Resül-i Ekrem Amir'in okuduğu bu 
şiiri pek beğenmiş ve "Allah rahmet et
sin" diyerek kendisine dua etmiştir. An
cak Peygamber'in bu şekildeki duası ölü
me işaret sayıldığından Hz. ömer, "Ya 
Resülallah. keşke bu duayı geciktirsey
din de kendisinden daha çok faydalan
mamıza imkan sağiasaydın !" demiştir. 

Gerçekten Amir, Hayber'in meşhur sa
vaşçısı Merhab ile çarpışırken kendi kı

lıcıyla yaralanmış ve şehid olmuştur. Ba
zı sahabiler, özellikle Üseyd b. Hudayr 
onun kendi silahıyla yaralanması sonu
cu ölmesini intihar olarak yorumlamış 
ve arnellerinin boşa gittiğini söyleyerek 
cenaze namazını kılmak istememiştir. 

Ancak durum Hz. Peygamber'e anlatı
lınca o şöyle buyurmuştur: "Böyle söy
leyenler hata etmiştir. Amir, biri Allah 
yolunda savaştığı. diğeri de savaşta bü
yük gayret gösterdiği için iki kat sevap 

AMiR b. ŞEHR 

kazanmıştır. Yeryüzünde onun gibisi az 
bulunur". Amir cenaze namazı kılındık
tan sonra Reci'deki bir mağaraya Mah
müd b. Mesleme ile birlikte defnedil
miştir. 
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11!1 SELMAN BAŞARAN 

AMiR b. ŞEHR 
( ..,..:. cr. ..r ~ ) 

EbıJ. Şehr (Ebü'I -KenJ.d) Amir 
b. Şehr ei -Hemdan! 

Hz. Peygamber tarafından 
Yemen'deki Hemdan kabilesine 

yönetici tayin edilen sahabi. 
_j 

San· a ·nın kuzeyinde dağlarla çevril i 
bir bölgede yaşayan Hemdan kabilesinin 
Bekil koluna mensuptur. Kabilesi için
de sevilip sayılan bir kişi idi. Aslen İran
lı olup Yemen'de yerleşen , daha sonra 
kendi isteğiyle müslüman olan ve Hz. 
Peygamber tarafından Yemen genel va
lisi olarak tayin edilen Bazan'ın askerle
ri Hemdan'a da hakim olmak istediler. 
Bunun üzerine Hemdan halkı. Peygam
ber hakkında bir kanaat edinmek. son
ra da ona göre tavır almak maksadıyla 
Amir'i Medine'ye gönderdi. Amir Medi
ne'de Resül-i Ekrem'le görüşerek İsla
miyet'i kabul etti ve memleketine dön
dü. Ardından da kabilesi müslüman ol
du. Hz. Peygamber. Yemen genel vali
si Bazan ' ın ölümü üzerine oradaki her 
bölgeye ayrı bir yönetici tayin etti. Bu 
sırada Amir b. Şehr'i de kendi kabilesi 
olan Hemdan'a yönetici olarak görev
lendirdi. 

Amir. hicretin X. yılından sonra Ye
men'de peygamberliğini ilan eden Es
ved ei-Ansi'ye karşı kendi yönetim böl
gesini savundu ve onun ortadan kaldı

rılmasında önemli rol oynadı. Daha son
raki yıllarda 12.000 Hemdanlı'nın Hz. 
Ali 'nin saflarında savaşlara katıldığı ve 
Amir'in Küfe'de yerleşmiş olduğu yolun
daki rivayetler dikkate alınacak olursa 
onun bundan sonraki hayatının Irak 'ta 
geçtiği söylenebilir. Vefat tarihi bilinme
mektedir. 
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