
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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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-
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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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