AMR b. As
AMMÜRİYE
İçbatı Anadolu' da
İstanbul' dan Çukurova' ya giden
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eski Bizans askeri yolu üzerinde
bugün harabeleri bulunan
eski bir şehir ve kale.
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Halkın "Hergan Kale" dediği Arnmüriye (Amorion) Kalesi, rivayete göre ilk defa Zenon (4 74-49 ı) tarafından kurulmuş
tur. Mes ' üdi ise Anastasius zamanın
da (49 ı -5 ı 8) inşa edildiğini yazmaktadır.
Ammüriye. islam ' ın ilk devirlerinden itibaren istanbul'un fethi için gelen müslüman ordular tarafından kuşatılmış ve
49'da (669) Yezld'in istanbul seferi sı
rasında fethedilmiştir. Fakat daha sonraları zaman zaman elden çıkmış, sonunda Abbas! Halifesi Mu'tasım döneminde 838'de kesin olarak zaptedilmiş
tir. Mu'tasım şehri yıkmış ve yeniden
inşa etmişse de 931'de Tarsus emfri tarafından tekrar tahrip edilmiştir. Bu tarihten sonra Arnmüriye giderek önemini kaybetmiştir. Yeri uzun zaman bilinmeden kalan şehrin harabeleri, XIX. yüzyılda seyyah Harnilton ·un araştırmala
rı sonunda Emirdağ'ın (Aziziye) 12 km.
kadar doğusunda Hamzahacılı ve Hisar köylerinin yakınında ortaya çıkarıl
mıştır.
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ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan
nefretle söz ederken biri ona Mekke'deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine hemen Mekke'ye gidip Hz. Peygamber'le
görüştü ve müslüman oldu. Kendi ifadesine göre o sırada yalnızca Hz. Ebü
Bekir ile Bilal-i Habeşl müslüman olmuştu. Orada Resülullah'ın yanında kalmak istedi. Fakat Hz. Peygamber ona,
şu anda şartların müsait olmadığını . evine dönmesini ve islamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar
gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına
dönüp Hz. Peygamber'den haber beklerneye başladı . Mekke'nin fethinden kısa
bir süre önce Medineli bir grupla karşı
laştı ve Resülullah'ı sordu. Halkın büyük
bir coşkuyla islam dinini kabul ettiği
ni öğrenince derhal Medine'ye giderek
Mekke ' nin fethine. daha sonra da Taif
Muhasarası'na katıldı. Bir müddet Medine'de kaldıktan sonra Suriye üzerine
gönderilen orduda görev aldı ve Yermük
Savaşı ' nda Halid b. Velid'in süvari birliklerine kumanda etti (1 31 634)
Büyük bir ihtimalle Hz. Osman ' ın halifeliğinin son yıllarında Hıms ' ta öldü.
Ebü ümame el-Bahill. Sehl b. Sa'd,
Keslr b. Mürre ve Adi b. Ertat gibi muhaddisler ondan hadis rivayet etmişlerdir.
Müsned, IV, lll , 384·385; Müslim, "Salatü'l-müsdfirin", 294 ; ibn Sa'd, et· Tabakat, IV,
214-219; ibn Kuteybe. e/-Ma'ari(ı u kkiişe), s.
290; Taberi, Tarih (Ebü'I-Fazl), ll, 315, 317; lll,
397; IV, 67; ibn -Hazm, Ceuami'u 's·sire, B eyrut 1403 / 1983, s. 22; ibn Abdülber. e/-istr'ab,
ll , 498-501; ibnü'I-Esir. Üsdü 'l-gabe, IV, 251 ·
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AHMET ÖNKAL

Ebu Abdiilah (Ebu Muh am med)
Amr b. el-As (el -Asi)
b. Vail es-Sehmi el-Kureşi
(ö, 43/664)
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Mısır

Meşhur sahabi,
fatihi ve devlet adamı.
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Kureyş kabilesinin Sehm koluna mensuptur. Mekke'de doğdu. Müslüman olmadan önce Mekke'nin ticaret ve siyaset hayatında önemli bir yeri vardı. Dış
ülkelere yaptığı ticari seyahatler sıra
sında Habeşistan Hükümdan Necaşl ile
dost oldu. Bundan dolayı Habeşistan ' a
hicret eden müslümanlara sığınma hak-

Amr b. As' ı çevgan oynayan l arı sevrederken gösteren bir
minyatür (T.,ceme-i Ci{rü't -c•mi', iü Ktp., TY, m. 6624. vr. 14 1' 1

AHMET ÖNKAL

Amr b. Adi b. Nasr
b. Rebia el-Lahmi
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Ebu Neclh Amr b. Abese
b. Halid es -Süleml
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İslamiyet 'i ilk kabul eden

sahabilerden.
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AMRb.ADİ
( i.S.JS- .:r.~ )

(bk. EMPİRE) .

AMR b. ABESE
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kurdu ve elli yıldan fazla bağımsız olarak hüküm sürdü. Miladi lll. yüzyılın
ikinci yarısında 120 yaşını geçmiş olduğu halde öldü.
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Süleym kabilesinin Seelle boyuna mensuptur. Cahiliye döneminde putlara tapmaktan nefret ederdi ve bundan dolayı
sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman Ehl-i kitap'tan bazılarıyla görüşür

Miladi III- VII. yüzyıllarda
Hire'de hüküm süren
Lahmi Krallığı'nın ilk hükümdarı.
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Annesi Cahiliye döneminde Hlre ve
Enbar'a hakim olan Cezfme el-Ebraş'ın
kız kardeşi Rakaş'tır. Dayısı Cezlme. Tedmür (Pal myre) Kraliçesi Zebba tarafın
dan öldürülünce onun yerine geçti ve
Kraliçe Zebba 'yı öldürerek dayısının intikamını aldı. Daha sonra Hfre'deki Lahmller'i teşkilatlandırıp Lahml Krallığı ' nı
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