
AMRiTSAR 

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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~ SARGüN ERDEM 

AMRİYYE 
( :<; _ __,...11) 

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 
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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 



aşarak Karluk Türkleri'nin ülkesine git
miş, Budist rahiplerini dini tartışmalar
da mağlüp ederek onlara İslamiyet'i ka
bul ettirmiş ve bu suretle peşlerinden 
halkın da müslüman olmalarını sağla

mıştır. 

Halen Amuderya vadisinin büyük kıs
mı Sovyetler Birliği'nin Tacikistan ve Öz
bekistan cumhuriyetleri ile Karakalpak 
muhtar bölgesinde, nehrin kaynağı ise 
Afganistan'da bulunmaktadır. 
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XIII. yüzyılda yaşamış olan 
Ebu İsa Said b. İsa el-Amfıdi'ye 

nisbet edilen bir tarikat. 
_j 

Hadramutlu olduğu bilinen Ebü Tsa 
ei-Amüdfnin hayatı ve tarikatı hakkın
da kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Yal
nız Abdullah ei-Ayderüs, es-Silsiletü'l
kuddusiyye adlı eserinde Şeyh Amü
dl' nin tasawufa intisa bı hakkında şu 

bilgiyi verir: Medyeniyye tarikatının ku
rucusu Ebü Medyen ei-Mağribi (ö . 590 / 
ı ı 94). halifesi Seyyid Muhammed ei-Fa
klh'e, "Hadramut'a git, oradaki dostla
rımıza hırka giydir. yolculuk sırasında 

vefat edebilirsin. ancak sana verdiğim 
bu görevi yapacak birini bul ve mutlaka 
oraya gönder" demiş. Hadramut'a git
mek üzere yola çıkan Muhammed Faklh 
Mekke'de hastalanmış, yanında bulunan 
talebesi Şeyh Abdullah es-Salih 'e Had
ramut'a gitmesini söylemiştir. Tarikatın 

kurucusu Ebu Tsa el-Amüdi de Hadra
muna Şeyh Abdullah es-Salih'e inti
sap etmiştir. es -Silsiletü'l- ~uddusiy

ye'den naklen Tibyiin'da bu olayı anla
tan Haririzade Amüdiyye'nin Medyeniy
ye tarikatının bir kolu olduğunu . ancak 
silsilesini bulamadığım söyler. Zebidf ise 
Şeyh Abdürrezzak el- Merzükl vasıtasıy
la Amüdiyye·ye intisabı olduğunu belir-

te re k tarikatın Ebü Isa ei-Amüdi ve Ebü 
Medyen'e ulaşan silsilesini zikreder. 
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AMÜL 

(bk. çARCÜY). 

AMÜL 
( J..l ) 

İran' ın kuzeyindeki 
Mazenderan düzlüğünün 
güneybatısında bir şehir. 

_j 

_j 

Eskiden Taberistan'a bağlı olan ve ta
rihi kaynaklarda Ahlüm adıyla geçen 
Amül, Hazar denizinin 19 km. güneyin
de Herhaz nehrinin her iki kıyısında yer 
almaktadır. Bugün Mahmudabad adını 
taşıyan küçük bir limanı bulunan şeh
rin nüfusu 106.500'dür (1985) İbn İs
fendiyar. şehrin Belh Sultanı Ffrüz'un eşi 
Amüle Hatun, Hamdullah Müstevfi ise 
Melik Tahmüras tarafından kurulduğu
nu yazmaktadır. Sasaniler devrinde dini 
bir merkez durumunda olan Amül, Said 
b. As Küfe valisi iken (30/ 650-5 1 l Tabe
ristan ve Cürcan bölgelerine yapılan se
ferler sırasında müslümanların eline geç
ti ve kısa sürede önemli bir merkez ha
line gelerek aynı bölgede bulunan De
histan, Cürcan ve Esterabad gibi büyük 
şehirler arasında yer aldı. Abbasi salta
natının sonuna doğru Taberistan'ın baş
şehri oldu ve Tahiriler devrinden (821-
873) sonra da Hazar denizi vilayetlerin
den sorumlu olan vali burada oturmaya 
başladı. 

İbn Havkal'ın Kazvin'den daha büyük 
olduğunu belirttiği Amül. lfududü'l- 'a
lem'de de büyük bir yerleşim merkezi 
ve Taberistan'ın başşehri olarak tanıtıl
maktadır. 1035'te Gazneli Hükümdan 
Mesud, 1387 ve 1391 'de de Timur ta
rafından tahrip edilen şehir, Safeviler 
devrinde Mazenderan eyaletinin mer
kezi oldu. 1628'de burayı ziyaret eden 
T. Herbert. gördüğü gayet güzel inşa 

edilmiş 3000 ev ile bereketli mahsuller
den bahsetmekte. XIX. yüzyıl sonların
da da G. N. Curzon nüfusunun 8000, 
Şemseddin Sami ise 1 0.000 civarında 

olduğunu söylemektedir. XX. yüzyıl baş
larında ise H. L. Rabino. bölgedeki nü-

Amü ı'de 
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AMÜL 

fusu anlatırken burada 2000 kadar ev 
olduğunu ve ayrıca 400 dükkanlı bir de 
çarşısının bulunduğunu bildirmektedir. 
Makdisf'nin Amül'ün tarihi eserleri ara
sında saydığı bir hastahane ile biri ne
hir kenarında. diğeri şehrin surları civa
rında bulunan iki cuma camiinden bu
gün eser kalmamıştır. İbn İstendiyar da 
zamanımıza intikal etmeyen cami, med
rese ve namazgahlardan bahsetmekte
dir. Mazenderan bölgesinin yapı özelliği
ni taşıyan kümbetlere Amül'de de rast
lanır. 

Bugünkü Amül birçok harabenin bu
lunduğu eski şehrin doğusunda geliş

miştir. Şehir, pirinç ziraatı ve ticareti 
bakımından bölge içinde önemli bir ye
re sahiptir. Zengin demir madenierinin 
bulunduğu Amül, eskiden beri demir ti
caretinde önde gelen bir merkez teşkil 
ediyor ve XIX. yüzyılda buradan Şam· a 
ve Bağdat' a işlenmiş demir gönderili
yordu. Amül'de yetişen alimler, nisbele
rinin Horasan ·da bulunan diğer Amül 
(Çarcüy) ile karıştınlmaması için genellik
le Taberi lakabıyla anılmışlardır. Büyük 
tarihçi ve müfessir Taberi (ö. 310/ 923) 
ile meşhur Şafii fakih Ebü't-Tayyib Ta
hir et-Taberi (ö 450/ ı 058) burada doğ
muşlardır. 
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