
Amri kaynaklarda şakacı. nüktedan. 
hoşsohbet. iyi huylu. sevimli ve güzel ah
la klı bir insan olarak tanıtılmaktadır. 

Kadılık yaptığı yerlerde halkın güveni
ni ve sevgisini kazanmıştı. iyi insanlarla 
güzel şeyler söyleşip onları dinlemekten 
zevk alırdı. Hemen hemen hepsi aşıklık 
hallerini ve aşk duygularını terennüm 
eden şiirleri onun bu hassas mizacının 
mahsulüdür. Ele geçen şiirleriyle tertip 
edilmiş bulunan divanındaki gazelleri
nin üçte birinden fazlası kısa vezinlerle 
yazılmıştır. Bu husus, onun az sözle çok 
şey ifade etmeye müsait zeki ve nükte
dan karakterinin bir tezahürü olarak 
gösterilebilir. Şiirleri o zamana kadar 
pek az kullanılmış olan redif ve kafiye
leri ihtiva etmektedir. Bu şiirler. sanat 
göstermek kaygısıyla zekayı zorlayarak 
yazılmadıkları daha ilk okuyuşta belli 
olan. edası tabii. akıcı. anlaşılması kolay 
şiirlerdir. Az yazmış olması da titiz bir 
şair olduğunun ayrı bir delilidir. Diğer 

taraftan, divanında yalnız Kanüni Sul
tan Süleyman'ın veziriazamı ibrahim Pa
şa'ya sunulan bir kaside bulunması. Arn
ri'nin yüksek mevkilere ulaşmaya h ı rslı 

olmadığını. bu yüzden de devrin ileri ge
lenlerine yerli yersiz methiyeler yazma
dığını gösterir. 

Zamanının edebiyat muhitinde olduk
ça tanınan ve takdir edilen bir şair ol
masına rağmen yazmaktan çok. zekası
nı ve kabiliyetlerini sohbetlerde cinaslı . 

nükteli sözler üreterek çevresini hayran 
etmeye harcadığı anlaşılıyor. Nitekim 
kaynaklarda divanından başka herhan
gi bir eseri bulunduğunu gösteren bir 
işaret yoktur. Basılmış olan divanında 

143 gazel bulunmaktadır. Bu bakımdan 
ona divançe demek daha uygun olur. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Amri. Diuan (nşr. Mehmed Çavuşoğl u) , is· 
tanbul 1979, s. 1·1 O; Sehi, Tezkire, s. 82; Aşık 
Çelebi, Meşairü 'ş·şuara, vr. 183"; Latifi. Tezki· 
re, s. 249 ; Beyanı. Tezkire, iü Ktp., TV, nr. 
2568, vr. 60"; Ali. Künhü'l·ahba.r, iü Ktp. , TY, 
nr. 5959, vr. 170•; Kınalızade. Tezkire, ll, 698· 
700 ; Riyazi. Tezkire, iü Ktp., TV, nr. 761 , vr. 
35 • ; Keş(ü '?·?unQn, 1, 803 ; Ergun. Türk Şair/e· 

ri, ll , 487·490. Iii MEHMED ÇAVUŞOGLU 

AMRİTSAR 

Sihler' in dini merkezi. 
L _j 

Hindistan'ın kuzeybatısında. Pakistan 
s ı nırından SO km. uzaklıkta bulunan Am
ritsar, aynı adı taşıyan ilin merkezi ve 
Pencap eyaletinin en büyük şehri olup 

nüfusu 1981 sayımına göre S94.844'tür. 
Tarihi pek eskiye gitmeyen şehir XVI. 
yüzyılın sonlarında Sihler'in dini merke
zi olarak kurulmuş, daha sonra siyasi 
merkez haline de gelerek en büyük Sih 
mihracesi olan Ranjit Singh zamanında 
(ı 792- 1839) ve XIX. yüzyılın ikinci yarı
sından itibaren ingiliz yönetimi altında 
gelişme göstermiştir. Kuruluş sebebi. 
adı, bugün sahip olduğu ticari ve turis
tik önem, şehrin merkezinde yer alan 
ve ortasında. altın levhalarla kaplanmış 
olduğu için Altın Tapınak adıyla tanınan 
Har -mandar (< Harimandir " Tanrı'nın 

evi") isimli tapınak bulunan Amrita -sa
ras (( Amritsar " ab -ı hayat havuzu") 
adındaki mukaddes havuza dayanmak
tadır. 

1 577 yılında dördüncü guru (mürşit , 

Si h dininin kurucusu N anak ' ın halifesil 
Ram Das tarafından, Hint-Türk impara
toru Ekber'in ( 1556-1605) kendisine ver
diği topraklar üzerinde. Sihler' in yıka
nıp günahlarından arınmaları için yapı
rnma başlanan mukaddes havuz. on yıl 

sonra oğlu Arjun zamanında, ortasına 
inşa ettirdiği tapınakla birlikte tamam
lanmıştır. Yaklaşık 1 56 x 1 56 m. boyut
larında olan ve suyunu Bari Doab kana
lından alan havuzun kazılması sırasında 
etrafında bir yerleşim merkezi teşekkül 
etmeye başlamış ve önceleri Ramdas
pür (Ram Das ' ın şehri) adı verilen bu ka
saba sonradan havuzun adıyla anılarak 
bugünkü Amritsar şehrinin çekirdeği

ni oluşturmuştur. Bir buçuk asırda çev
resinde müstahkem bir şehir meydana 
getirilen mukaddes mahal. Pencap'ın 

Afgan Hükümdan Ahmed Şah Dürranı 
(1747- 1773) tarafından fethedilerek oğ
lu Timur Şah'ın yönetimine verilmesin
den sonra, ortasındaki tapınağın içine 
yerleştirilen barut fıçılarıyla havaya uçu
rulması ve enkazının havuza daldurul
ması suretiyle tahrip edilmiştir. Ancak. 
bir daha ihya edilmemesi için kalıntı

larının Sihler'ce necis sayılan sığır ka
nıyla da kirletilmesine rağmen tapınak 
bağımsız Sih devletinin kurulmasından 
( 1764) iki yıl sonra eski temelleri üzerin
de tekrar inşa edilmiş, daha sonra da 
Ranjit Singh tarafından her biri 400 kg. 
ağırlığında olan altın levhalarla kaplat
tırılmıştır. 

Ranjit Singh'in, Pencap ' ın tamamı ile 
Peşaver ve Keşmir'i de alarak sınırlarını 
Sutlej nehrinden Hindukuş dağlarına ka
dar genişlettiği Sih devleti, onun ölümü
nü takip eden yıllarda süratle dağılmış 
ve ingilizler'le yapılan bir dizi savaştan 
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sonra başşehri Amritsar dahil bütün 
toprakları ingiliz hakimiyetine girmiştir. 
Amritsar'ın Hindistan ile Belücistan. Af
ganistan. Keşmir. Doğu Türkistan ve Ti
bet arasındaki ticaret yollarının kesiş

tiği bölgede bulunması ve ayrıca Altın 

Tapınak avantajına sahip olması, ingiliz 
yönetimi sırasında şehre özel bir önem 
kazandırmış ve süratle gelişmesini sağla
mıştır. Amritsar 1918-1922 yılları arasın
da Hint milliyetçiliğinin en önemli mer
kezlerinden biri durumuna gelmiş ve 
Mahatma Gandhi ünlü pasif direniş ha
reketini. ingilizler'in burada silahsız gös
tericiler üzerine ateş açarak 379 kişiyi 

öldürüp tarihe Amritsar katliam ı ( 14 Ni
san 1919) adıyla geçirdikleri vahşet üze
rine başlatmıştır. Daha sonra şehir Hin
distan- Pakistan bölünmesi ( 194 7) sıra

sında Hindü, Sih ve müslümanlar ara
sında kanlı çarpışmalara sahne olmuş 
ve büyük ölçüde tahribat görmüştür. Bu 
mücadeleler sırasında, 1901 yılında nü
fusunun (162.429)% 48'ini (77.795) teş
kil ettiği görülen müslümanların tama
mı, çoğu öldürülmek ve sağ kalanlar da 
Pakistan topraklarına göç ettirilmek su
retiyle nüfustan silinmiştir. Son yıllarda 
Sihler'in bağımsızlık mücadelelerini ye
niden yoğunlaştırmaları üzerine şehirde 
yine kanlı olaylar görülmeye başlamış 
bulunmaktadır. 1984 yılında Sihler' in bir 
müstahkem mevki ve silah deposu hali
ne getirdikleri Altın Tapınak hükümet 
tarafından askeri operasyonla boşaltıl

mış ve çarpışmalar sırasında 554 Sih mi
litanı ile doksan iki asker ölmüş (2-7 Ha
ziran). beş ay sonra ise Başbakan lndira 
Gandhi. Sih suikastçıların yaylım ateşi 

ile öldürülmüştür (31 Ekim) 

Amritsar, demiryollarının ve başşehir 
Yeni Delhi'yi komşu bölgelere bağlayan 
önemli karayollarının kavşak noktasın

da bulunması ve özellikle ortasında Sih
ler'in hac merkezi olan Altın Tapınak ile 
Hindülar'ın ona nazire olarak inşa ettik
leri Durgiana Tapınağı· nı barındırması 

sebebiyle Hindistan'ın en hareketli şe
hirlerinden biridir. Havaalanına da sa
hip olan şehirde ingilizler'in kurdukları 
Khalsa Kolej i ile Olaney Tıp Koleji. Dişçi
lik Yüksek Okulu, Pencap Üniversitesi'ne 
bağlı çeşitli öğretim kurumları ve ba
zı teknik okullar bulunmaktadır. Bugün 
Hindistan'ın sayılı halıcılık ve dokumacı
lık merkezlerinden olan Amritsar özel
likle kuyumculuk ve küçük el sanatları 
ile ipek ve deri işçiliğinde tanınmış olup 
turistik ticaret yönünden de ünlüdür. 
Şehirde ayrıca tekstil fabrikalarından 

başka önemli kimya sanayii kuruluşları 
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Amritsar'da Sihler·e ait ünlü Altın Tapı nak 

ve elektrikli eşya üreten çeşitli fabrika
lar da bulunmaktadır. Şehrin merkezi 
olduğu Amritsar ili, kanal sistemiyle su
lanan geniş bir ovayı kaplamakta ve top
raklarında özellikle tahıl. baklagiller. mı
sır. pamuk yetiştirilm ektedir; 1981 sa
yımına göre nüfusu 2 . 188.490'dır. 
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Mu'tezile'nin kurucularından 
Amr b. Ubeyd'in görüşlerini 

benimseyenlere verilen ad 
(bk. AMR b. UBEYD). 

AMÜD 

(bk. SÜTUN). 

AMUDERYA 

Orta Asya' nın 
en büyük iki nehrinden biri. 

_j 

_j 

_j 

Amuderya. Pamir ve Hindukuş dağla
rının birleştiği yerde, 4950 m. yüksek
likteki kaynağından Aksu (Penç ırmağı) 

adı altında doğup batıya doğru Herler 
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ve kuzeyden. başlıca Pamir Vahan suyu, 
Kızılsu (Vahş 1 Uranovodsk). Katimihan 
ve Surhan, güneyden de Kökçesu kolla
rını alarak Kunduz-Belh hizasında ku
zeybatıya döner. Bu dönüşten sonra kıs
men çöller ve bozkırlar içinde, herhangi 
bir kol almadan kuzeybatı yönünde iler
ler, sonunda muhtelif koliara ayrılarak 
Aral gölüne dökülür. 2540 km. uzunlu
ğundaki nehrin kıyılarında önemli yerle
şim merkezleri yer alır. 

Amuderya'yı çeşitli milletierin değişik 
isimlerle andıkiarı görülmektedir; mese
la Cinliler Wu-hu, İranlılar Veh-rôz/Beh
rôz, Araplar Ceyhun/Belh nehri. Türkler 
ise "ırmak" anlamında olan Ögüz (Ana
doıu ' daki "öz" kelimesi) adını vermişler. 
Grek ve Latin yazarları da bu son ismi 
halk etimolojisi ile Oxus'a ("boğa", Türk
çe'de öküz) çevirmişlerdiL Halen kulla
nılmakta olan Amuderya adı. nehrin kı
yılarındaki Amül 1 Amüya şehrinin adın
dan alınmıştır. 

Sasani, Grek, Latin ve ilk devir İslam 
kaynaklarında bulunan ve bazı efsane
lere de bağlandığı görülen, Amuderya·
nın yatağının ve döküldüğü yerin değiş
miş veya değiştirilmiş olduğu. nehrin es
ki devirlerde Hazar denizine aktığı yo
lundaki kayıtlar, tarihçileri çok uzun sü
re meşgul etmiştir. Rus jeolog, palean
tolog ve arkeologların XIX. yüzyıl sonla
rından başlayarak 1960 yıllarına kadar 
aralıklarla yaptıkları kazı ve araştırma
ların sonuçlarına göre. Amuderya ·nın 
Yontma Taş Devri'nden önceki devirler
de Kızılsu koyundan Hazar denizine ak
tığı. İlk Taş Devri'nde muhtemelen Dül
dül Atlagan'daki Çağlayan Geçidi'nde 
taşarak kumluk sahada göllenip Aral 
gölüne yöneldiği, Geç Taş Devri'nde de 
benzer şartlar içinde suların, Birünfnin 
Hız Tengiz (Kız denizi) dediği. bugün ye
rinde Sarıkamış çukuru bulunan gölde 

Amuderya'da 
kayıklar 

IİÜ Ktp. , 

ll . Abdillhamid 

devri 

albümleri , 

-nr. 91355) 

toplanması sonucu, halen Özboy (Jrmak 
boyu) denilen kuru mecradan yine Ha
zar denizine aktığı tesbit edilmiştir. Da
ha sonraları Tunç Devri'ne doğru nehrin 
yeniden Aral gölüne döndüğü ve mec
rasının çeşitli koliara ayrıldığı anlaşıl

maktadır. Aynı durumun yakın çağlarda 
da tekrarlandığı ve XIII-XV. yüzyıllarda 
nehrin Hazar denizine aktığı kabul edil
mektedir. 

Milatta n önce 1 000 yıllarından itiba
ren Amuderya vadisine Hint-Ari ve Türk 
ırklarından gelen kavimler yerleşmiş ve 
burada çeşitli medeniyet merkezleri kur
muşlardır. Amuderya, genellikle kuze
yinde Türkler. güneyinde Hint-Ari kavim
ler kalmak üzere. aralarında sınır ola
rak kabul edilmiştir. 

İslamiyet Türkistan· a, Belh ilinden 
Amuderya 'yı aşarak girmiştir. Bundan 
dolayı Araplar Amuderya'ya verdikleri 
Ceyhun adının yanı sıra "Belh nehri" adı
nı da kullanmışlar. Amuderya 'nın kuze
yine de Maveraünnehir demişlerdir. Böl
geye gelen ilk İslam kuwetlerinin ku
mandanı ashaptan Hakem b. Amr el
Gıfari'nin (ö. 50 / 670) Amuderya'nın su
yunu içip şükür namazı kıldığı rivayet 
edilir. Emevi ordularının Türkler'le bu 
bölgedeki savaşları hicri ı. yüzyılın so
nunda başlamış, fakat gerçekte İslami
yet Amuderya boyunca kendi kendine 
yayılmıştır. Hilafet orduları Türkler'le 
anlaşarak 704 yılında Tirmiz karşıların
daki Amuderya adasını almışlar ve kısa 
sürede Amuderya boyunca eski Budist 
merkezlerini birer İ slam kültür merkezi 
haline getirmişlerdir. İslamiyet'in halk 
arasında yayılmasında süfilerin büyük 
tesiri olmuş, özellikle Toharistan'da te
şekkül eden ilk süfi tarikatlarının men
supları bu hususta çok gayret göster
mişlerdir. Bunların en ünlüsü olan Sa
kik-i Belhi (ö. ı 74 / 790), Amuderya'yı 


