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AMMÜRİYE 

İçbatı Anadolu' da 
İstanbul' dan Çukurova' ya giden 
eski Bizans askeri yolu üzerinde 

bugün harabeleri bulunan 
eski bir şehir ve kale. 

_j 

Halkın "Hergan Kale" dediği Arnmüri
ye (Amorion) Kalesi, rivayete göre ilk de
fa 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 iti
baren istanbul'un fethi için gelen müs
lüman ordular tarafından kuşatılmış ve 
49'da (669) Yezld'in istanbul seferi sı
rasında fethedilmiştir. Fakat daha son
raları zaman zaman elden çıkmış, so
nunda Abbas! Halifesi Mu'tasım döne
minde 838'de kesin olarak zaptedilmiş
tir. Mu'tasım şehri yıkmış ve yeniden 
inşa etmişse de 931'de Tarsus emfri ta
rafından tekrar tahrip edilmiştir. Bu ta
rihten sonra Arnmüriye giderek önemi
ni kaybetmiştir. Yeri uzun zaman bilin
meden kalan şehrin harabeleri, XIX. yüz
yılda seyyah Harnilton ·un araştırmala
rı sonunda Emirdağ'ın (Aziziye) 12 km. 
kadar doğusunda Hamzahacılı ve Hi
sar köylerinin yakınında ortaya çıkarıl
mıştır. 
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ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan 
nefretle söz ederken biri ona Mekke'de
ki bir şahsın da putların aleyhinde ko
nuştuğunu söyledi. Bunun üzerine he
men Mekke'ye gidip Hz. Peygamber'le 
görüştü ve müslüman oldu. Kendi ifa
desine göre o sırada yalnızca Hz. Ebü 
Bekir ile Bilal-i Habeşl müslüman ol
muştu. Orada Resülullah'ın yanında kal
mak istedi. Fakat Hz. Peygamber ona, 
şu anda şartların müsait olmadığını . evi
ne dönmesini ve islamiyet'i açıkça teb
liğ etmeye başladığını duyunca tekrar 
gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına 
dönüp Hz. Peygamber'den haber bekle
rneye 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 Me
dine'de kaldıktan sonra Suriye üzerine 
gönderilen orduda görev aldı ve Yermük 
Savaşı 'nda Halid b. Velid'in süvari birlik
lerine kumanda etti (1 3 1 634) 

Büyük bir ihtimalle Hz. Osman ' ın ha
lifeliğinin son yıllarında Hıms ' ta öldü. 
Ebü ümame el-Bahill. Sehl b. Sa'd, 
Keslr b. Mürre ve Adi b. Ertat gibi mu
haddisler ondan hadis rivayet etmiş-

lerdir. 
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AMR b. As 

kurdu ve elli yıldan fazla bağımsız ola
rak hüküm sürdü. Miladi lll. yüzyılın 

ikinci yarısında 120 yaşını geçmiş oldu
ğu halde öldü. 
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Ebu Abdiilah (Ebu Muhammed) 
Amr b. el-As (el -Asi) 

b. Vail es-Sehmi el-Kureşi 
(ö, 43/664) 

Meşhur sahabi, 
Mısır fatihi ve devlet adamı. 

_j 

Kureyş kabilesinin Sehm koluna men
suptur. Mekke'de doğdu. Müslüman ol
madan önce Mekke'nin ticaret ve siya
set 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-
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AMPİR ÜSLÜP 

(bk. EMPİRE) . 

AMR b. ABESE 

('l....f-ıJ.~) 

Ebu Neclh Amr b. Abese 
b. Halid es -Süleml 

İslamiyet 'i ilk kabul eden 
sahabilerden. 

_j 

Hacer. el- işabe, lll, 5·6. r.;:ı 
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AMRb.ADİ 
( i.S.JS- .:r.~ ) 

Amr b. Adi b. Nasr 
b. Rebia el-Lahmi 

Miladi III- VII. yüzyıllarda 
Hire'de hüküm süren 

L Lahmi Krallığı'nın ilk hükümdarı. _j 

Annesi Cahiliye döneminde Hlre ve 
_j Enbar'a hakim olan Cezfme el-Ebraş'ın 

kız kardeşi Rakaş'tır. Dayısı Cezlme. Ted
mür (Palmyre) Kraliçesi Zebba tarafın

dan öldürülünce onun yerine geçti ve 
Kraliçe Zebba 'yı öldürerek dayısının in
tikamını aldı. Daha sonra Hfre'deki Lah
mller'i teşkilatlandırıp Lahml Krallığı ' nı 

Süleym kabilesinin Seelle boyuna men
suptur. Cahiliye döneminde putlara tap
maktan nefret ederdi ve bundan dolayı 
sürekli bir arayış içindeydi. Zaman za
man Ehl-i kitap'tan bazılarıyla görüşür 
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AMR b. As 

kı tanınmayıp iade edilmeleri için Mek
ke şehir devleti adına elçi olarak Neca
şT'ye gönderildi. EbO Süfyan başkanlı

ğındaki ticaret kafilesinde bulunduğun
dan Bedir Savaşı ' na katılamadı . Uhud 
ve Hendek savaşlarında Kureyş ordu
sunun süvari birliklerine kumanda et- · 
ti. Mekke feth inden önce 1 Safer 8 (31 
Mayı s 629) tarihinde müslüman oldu. 

Bazı araştırmacılar , onun Kureyş ' in 

hezimetini ve müslümanların başarıları
nı görerek sırf siyasi maksatla ve istik
bal endişesiyle islamiyet'i kabul ettiğin i 
iddia ederler; hatta A. J. Wensinck, "Gü
ya Amr'ın ihtidası da Habeşistan'da, hı
ristiyan NecaşT'nin tesiri ile olmuş imiş!" 
(bk. iA, 1, 412 ) diyerek bu konudaki riva
yetleri hafife almak isterse de bu tür 
iddia ve ithamlar, NecaşT Ashame gibi 
hıristiyan bir hükümdarın önce islami
yet 'e sempati ile bakmasına, sonra da 
müslüman olmasına gönüllerinin razı ol
mayışından kaynaklanmaktadır. Dostu 
NecaşT'nin Amr'ı müslüman olmaya teş 

vik ettiği. onun da islamiyet'i kabul et
tiğine dair rivayetler iddia edildiği gibi 
asılsız değildir (bk. Zehebi , lll , 59-63; Sa
ati, XXI , 133- 139 ; XXII , 338-339 ) 

Amr ' ın askeri ve siyasi kabiliyetini, 
bilgi ve cesaretini gören Hz. Peygam
ber, Zatüsselasil seriyyesinde EbO Be
kir. Ömer, EbO Ubeyde gibi daha önce 
müslüman olmuş ashabın başına onu 
kumandan tayin etti; daha sonra da is
lamiyet'i tebliğ etmek ve vergi toplamak 
üzere Uman'a gönderdi. Hz. Peygamber 
vefat ettiği zaman o bu görevle Uman·
da bulunuyordu. ResOlullah'ın vefat ha
berini alınca Medine'ye geldi; Hz. E bO 
Bekir'e yapılan biat merasimine katıldı 
ve mescidde onun halifeliğini teyit eden 
bir konuşma yaptı. Hz. EbO Bekir dö
neminde küçük bir askeri birliğin ba
şında Güneydoğu Filistin'e gönderildi ve 
bölgenin fethinde büyük rolü oldu. Ec
nadeyn ve Yermük savaşiarına katıldı. 

Hz. Ömer zamanında Filistin'i kesin ola- · 
rak islam hakimiyeti altına aldı. Kudüs 
halkının şehri Halife Ömer'e teslim et
melerini sağlayan da odur. Arnvas'ta çı
kan vebada aldığı tedbirlerle islam or
dusunun toptan yok olmasını önledi. Hz. 
Ömer' e Mısır fethinin stratejik açıdan 
zaruri olduğunu, Filistin ve Suriye böl
gesinde mağ!Op olan Bizans kuman
dan ve askerlerinden bir kısmının Mı
sır'a kaçtıklarını ve her an Mısır tara
fından bir tehlike gelebileceğini söyle
yerek onu bu ülkenin fethine ikna et
ti. Muharrem 19'da (Ocak 640) 4000 ki-
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şilik bir süvari birliğiyle sınır kasabas ı 

Ferema'yı aldıktan sonra Zübeyr b. Av
vam kumandasındaki 5000 kişilik tak
viye kuwetlerinin de yard ımıyla Ayni
şems ' te güçlü Bizans ordusunu imha 
etti. Buradan Babilan Kalesi üzerine yü
rüdü ve yedi aylık bir kuşatmadan son
ra bu müstahkem kaleyi fethetti. Daha 
sonra iskenderiye 'yi teslim alarak Mı
sır ' a hakim oldu (2 1 1 642) Bu başarı

larından dolayı haklı olarak " Mısır fa
tihi " unvanını aldı ve bu yeni eyalete 
vali tayin edildi. 

Amr b. As Mısır'da askeri faaliyetler 
yanında idari ve iktisadi düzenlemeler 
de yaptı. Bayındırlık alanında da ciddi 
teşebbüslerde bulundu ; Fustat şehrin i 
kurdu ve kendi adıyla anılan camiyi in
şa etti. Firavunlar'ın yaptırdığ ı eski ka
nalı yeniden açtırdı ve 'Nil nehri kıyısm
daki Babilan ile Kızıldeniz sahilindeki 
Kulzüm (S üveyş ) Limanı ' nı birbirine bağ
ladı. "HalTcü emTri'l-mü'minTn" adı veri
len bu su yoluyla Halife Ömer ' e yirmi 
gemi yükü erzak gönderdi. 

Hz. Ömer'in yaralanması sırasında Me
dine'de bulunuyordu. ŞOraya seçilme ar
zusu halife tarafından uygun görülme
di. Hz. Osrr.an halife olduktan sonra Mı
sır valiliğine bir süre daha devam etti 
ve bir ara Bizanslılar tarafından işgal 

edilen iskenderiye'yi geri aldı (25 1 646) 

Mali işleri yürütmek üzere Mısır'a tayin 
edilen Hz. Osman'ın süt kardeşi Abdul
lah b. Sa'd b. EbO Serh ile anlaşamadık
ları için Mısır valiliğinden aziedildi (27 1 
6481 ; bundan dolayı çok müteessir oldu 
ve hoşnutsuzluğunu her vesile ile dile 
getirdi. 

Hz. Osman'ın şehid edilmesiyle sonuç
lanan isyan hareketlerini Amr'ın destek
lediği yolundaki rivayetler (bk A. J Wen
sinck, iA, 1, 41 31 doğru değild i r. Hatta bu 
iddiaların tam aksine. TaberT onun olay
lara karışmamak için Medine 'yi üzüntü 
içinde terkettiğini, Hz. Osman' ın vefat 
haberini aldığında hıçkıra hıçkıra ağla
dığını kaydeder. Hz. Ali ' nin halifeliğine 

başlangıcından itibaren karşı çıktıysa da 
hadiselere karışmayıp ortalığın yatışma
sını bekledi. Ancak Cemel Vak'ası'ndan 
sonra. Hz. Osman · ın intikamını almak 
üzere Muaviye b. Süfyan'ın saflarına ka
tıldı ve ona büyük destek sağladı. Hz. 
Ali ile Muaviye arasındaki ihtilaf diplo
·matik yollarla çözülemeyince. Suriye or
dusunu Hz. Ali 'ye karşı savaşa hazırla
mak için büyük gayret sarfetti. Sıffin 

Savaşı'nda Şam süvari birliklerinin ku
mandanıydı. Savaş boyunca safların tan-

zımı ve mevzilerin hazirlanmasıyla biz
zat meşgul oldu. Suriye birlikler i mağ
IOp olmak üzereyken orduda mevcut 
Kur 'an sahifelerini mızraklara taktıra

rak her iki tarafı da Kur'an ' ın hükmü
nü kabule çağırdı. Bu tekiitin benim
senmesi üzerine. taraflar aralarındaki 
ihtilatı Kur'an ve Sünnet'e göre çözüm
Iemek için iki hakem seçmeye karar ver
diler. Hz. Ali EbO MOsa ei-Eş'arT'yi, Mu
aviye de Amr b. As'ı hakem tayin etti. 
Kur'an ve Sünnet 'e uygun bir şekilde 
hüküm vereceklerini taahhüt eden ha
kemler Ramazan 37'de (Şubat 658) KO
fe ile Şam arasındaki Ezruh 'ta bir ara
ya geldiler. Amr ile EbO Musa'nın bura
daki müzakereleri ve varılan sonuç ile 
ilgili rivayetler oldukça karışıktır. Genel
likle kurnaz bir politikacı olarak bilinen 
Amr'ın . EbO Musa 'ya hile ile Hz. Ali'yi 
halifelikten aziettirip Muaviye'yi halife 
ilan ettiği görüşü yaygındır. Bu olaydan 
sonra kendisini daha güçlü hisseden 
Muaviye, Amr Şam'a dönünce haliteliği
ni ilan etti. Bu arada Amr b. As asker
leriyle Mısır'a girerek Hz. Ali'nin valisi 
Muhammed b. EbO Bekir'i mağ!Op edip 
öldürttü ve bölgenin idaresini yıllar son
ra Muaviye'nin valisi sıfatıyla yeniden 
ele aldı (38 / 6581. ölümüne kadar da bu 
görevde kaldı. 

Hz. Ali'yi, Muaviye'yi ve Amr'ı öldür
mek üzere harekete geçen üç Harici'den 
Zazeveyh, suikast günü Amr'ın rahat
sızlığı sebebiyle sabah namazını kıldır

makla görevlendirdiği Harice b. Huza
fe'yi Amr zannederek hançerledi. Amr 
b. As bu hadiseden üç yıl sonra. Mısır'da 
bir ramazan bayramı günü doksan yaşı
nı aşmış olduğu halde vefat etti ve oğlu 
Abdullah tarafından defnedildi. 

Araplar' ın meşhur dört dahisinden bi
ri kabul edilen Amr b. As zeki, son de
rece cesur. iyi bir hatip ve şair. kabiliyet
li bir idareci idi. Onun bu yönlerini takdir 
eden Hz. Ömer, "Amr dünyada kaldıkça 
hep idareci olmalıdır" derdi. Hz. Peygam
ber'den ve Aişe'den hadis rivayet etmiş 
olup rivayetlerinin tamamı. mükerrerle
riyle birlikte kırk kadardır. Bunlardan 
üçü hem BuharT hem de Müslim'de, ay
rıca biri BuharT'de. ikisi de Müslim'de
dir. Kendisinden rivayette bulunanlar 
arasında oğlu Abdullah. EbO Osman en
NehdT, Kays b. EbO Hazim ve Urve b. Zü
beyr de bulunmaktadır. Bazı beyitleri 
Arap edebiyatında örnek (şa hid ) olarak 
kullanılan güzel şiirler de söylemiştir ibk. 
Sezgi n, ll , 284) 
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olan bu cami çok basit bir mimariye sa
hipti. Bazılarının iddiasına göre cami es
ki bir Kopt kilisesinin harabesi üstünde 
inşa edilmişti. Ki ndi' nin yazdığına gö
re, Halife Muaviye'nin isteğiyle Mısır Va
lisi Mesleme, 673 yılında ilk camiyi yık

tırarak doğu ve kuzey tarafından daha 
geniş olarak yaptırmış, Makrizfye göre 
dört köşesine dört minare ilave ettirmiş
tir. Bunların islam sanatında ilk minare
ler olduğu kabul edilmektedir. Mısır Va
lisi Abdülaziz b. Mervan ise 79'da (698-
99) burayı batı tarafından daha geniş 
olarak yenilemiştir. 711-712' de Kurre b. 
Şerik ei-Absl. Velid b. Abdülmelik'in em
riyle yaptırdığı tamirde yarım daire biçi
minde mihrap ilave ettirmiş, Amr zama
nında yapılan minberi kaldırtarak yeni 
bir minber koydurmuştur. 133'te (750-
51) Vali Salih b. Ali kuzeye dört dizi sü
tun ilave ettirerek camiyi genişletmiş, 

175'te (791-92) Harünürreşid zamanın
da, Mısır Valisi Müsa b. isa caminin ar
ka tarafına Ebü Eyyüb Rahbesi diye ta
nınan bir sahn- reva k ilave ettirmiştir. 

Yolu daraltan bu ekin daha sonra yarısı 
yıkılarak yol genişletilmiştir. 827'de Ab
dullah b. Tahir camiyi yeni baştan yap
tırarak batı tarafından bir misli daha 

AMR b. As CAMii 

büyütmüştür. Böylece Sütunların sayısı Amr b. As camii 'nin taçkapısı ile içinden bir görünüş 

AMR b. AS CAMii 
i 378'e yükselmiş, ölçüleri tahminlere gö-

Kahire'de 
Mısrü'l-kadime adıyla da anılan Fustat'ta 

Amr b. As tarafından 

L 
yaptırılan cami. 

_j 

Müslümanlığın yayılması sırasında Mı

sır'ı fetheden kumandan Amr b. As 21 
(642) yılında birinci iskenderiye kuşat
masından dönünce ordugahın kuruldu
ğu Fustat'ta bir cami yapılmasını emret
miştir. islamiyet'in ilk dini yapılarından 

re 11 O x 87 m. kadar olmuştur. Suact Ma-
hir Muhammed'e göre ise caminin ölçü-
leri 112.5 x 120.5 m. olmuştur ki bu ölçü-
ler bugünkülere uygundur. Bu sırada ca
minin kapıları on üçe, minareleri ise be
şe çıkmıştır. 985'te camiyi ziyaret eden 
Mukaddesi duvarlarda mozaik süsleme
ler gördüğünü belirtmekte. Yaküt da 
997'de mozaiklerin tamir edildiğinden 
bahsetmektedir. IX ve X. yüzyıllarda ya
pılan birçok ekleme ve süslemelerden 
sonra 568'de (1172-73) Selahaddin-i Ey-

Amr b. As 
Camii'nin 
eski ve 
restorasyon 
sonrası 

yenilenmiş 

duvarlarını 

bir arada 
gösteren 
sağ cephesi · 
Kahire 1 

Mısır 

yü bi camiyi tamir ettirmiş, 1250-1257 
yılları arasında ve 666'da (1267-68) Za
hir Baybars, 1288'de Mansur Kalavun 
emriyle Emir Baybars Çaşnigir. 1303 zel
zelesinden bir yıl sonra da Emir Salar 
tarafından tekrar tamir ettirilmiştir. Bu 
sırada yapılan batı cephesindeki alçı pen
cerelerle alçı mihrap günümüze kadar 
gelmiştir. Mihrabın sülüs hatla yazılı ki
tabesinde Emir Salar'ın adı okunmak
tadır. Cami XIV. yüzyıl sonlarında çok 
harap halde olduğundan, 1399'dan son
ra Mısır tüccarlarının reisi Burhaneddin 
ibrahim b. ömer kendi parasıyla camiyi 
baştan başa elden geçirtmiş ve tamir iş
leri üç yılda sona ermiştir. 1468-1496 
yılları arasında da Kayıtbay camiyi tek
rar tamir ettirmiştir. Osmanlı idaresi sı 

rasında 1672'de Mısır'a giden Evliya Çe
lebi, Amr Camii'nin yapılışı hakkında bir 
efsane anlattıktan sonra burada ewel
ce bir Kopt ile bir Rum manastırı bulun
duğunu, caminin içinde 820 sütun ol
duğunu, kemeriere oturan tavanının na
k.ışlarla süslendiğini yazmaktadır. Cami
nin o sırada bezemeli bir ahşap minbe-
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