
EBO ALi es-sAsf 

ı EBÜ ALİ eş-ŞAŞİ ı 
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(bk. şAşl, Ebu Ali). 
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EBÜ ALİ et-TENÜHİ 
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(bk. TENÜHI, Ebu Ali) . 
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EBÜ AMiR el-AKADİ 

ı 

( ı.s..wll __,...~ y,f ) 

Ebu Amir Abdülmelik b. Amr el-Akadi 
(ö. 204/819-20) 

L 
Muhaddis. 

_j 

Benf Kays kabilesinden Akadfler'le olan 
yakın ilgisi sebebiyle Kaysf ve Akadf nis
beteriyle anılır. Kurre b. Halid, Şu'be b. 
Haccac, Malik b. Enes gibi hocatardan 
hadis öğrendi. Ali b. Medfnf. Ebü Hayse
me Züheyr b. Harb, İshak b. Rahuye ve 
Ahmed b. Hanbel gibi muhaddisler de 
kendisine talebelik ettiler. 

Ebü Amir Basra'nın güvenilir hadis 
hafızlarından biriydi. Ahmed b. Hanbel, 
hadis tahsili için Basra'ya giden bir ta
lebeye Ebü Amir'den faydalarımasını tav
siye etmişti. Yahya b. Mafn ile Ebü Ha
tim er- Razf onu saduk• , diğer muhad
disler ise sika • otarak değerlendirirler. 
Rivayet ettiği pek çok hadisten bazılarına 
Kütüb-i Sitte'de yer verilmiştir. Ebü Be
kir eş - Şafifnin (ö. 354 / 965) rivayetlerin
den İbn Gaylan'ın derlediği el-Gayldniy
yat'ta da Ebü Amir'in rivayetleri aif se
nedterle zikredilmiştir. 

Ebü Amir el-Akadf 204 (819-20) yılın
da Basra'da vefat etmiştir. 20S'te (820-
21) vefat ettiği de kaydedilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

ibn Sa'd, et· Tabaf!:at, VII, 299; Buhari. et-Ta· 
rfl]u'l ·kebfr, V, 425 ; a.mlf., et·Tarfl]u'ş·şagfr, 

ll, 304; ibn Kuteybe, el·Ma 'arif(Ukkaşe), s. 521 ; 
el·Cerh ve't·ta'dfl, V, 359·360; Zehebi, A'la· 
mü 'n·~übela', IX, 469·471; a.mlf., Te?kiretü 'f. 
f:ıuffaz, I, 347·348; İbn Hacer. Teh?ibü't · Teh?fb, 
VI, 409·410; Süyüti. Tabaf!:atü 'l·f:ıuffil? (Ömer), 
s. 144; ibnü'I-imad, Şe?erat, ll, 14. 
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Iii M. yAŞAR KANDEMİR 

EBÜ AMiR el-EŞ'ARİ 
( ı.s_r:..gı __,...~ y,f ) 

Ubeyd b. Süleym b. Haddar el·Eş 'ari 

(ö. 8/630) 

Kumandan sahabi. 
_j 

İslamiyet'in ilk devirlerinde müslüman 
olan Ebü Amir, Ebü Musa el-Eş'arf'nin 
amcasıdır. Önceleri ama iken gözterinin 
sonradan açıldığı ve Habeşistan'a hicret 
eden müslümanlardan olduğu rivayet 
edilmektedir. 

94 

Mekke'nin fethinde ve Huneyn Gazve
si'nde bulundu. Mekke'nin fethinden son
ra Huneyn'de bozguna uğrayan Hevazinli 
müşrikterin Evtas ve Taif'te toplanarak 
yeniden savaşa hazırlandıklarını haber 
atan Hz. Peygamber, Ebü Amir kumanda
sındaki bir kuweti Evtas'a gönderdi: ken
disi de Taif'e hareket etti. Ebü Amir'e 
bağlı birlik, yolda Araplar'ın tanınmış şa
irlerinden Düreyd b. Sımme ve adamla
rıyla karşılaştı. Düreyd öldürüldü ve ya
nındaki kuwetleri dağıtıldı. Daha sonra 
Evtas'ta müşriklerle karşı karşıya gelen 
Ebü Amir, Hevazinti dokuz kişiyle birer 
birer savaştı. Bu sırada her birini önce 
İslamiyet'e davet ediyor. kabul etmeyeni 
öldürüyordu. Sonunda kendisi de akla 
dizinden yaralandı. Yeğeni Ebü Müsa arn
casını yaralayan adamı öldürdükten son
ra dizindeki oku çıkardı. Ebü Amir öle
ceğini anlayınca Ebü Musa 'yı yerine ku
mandan tayin etti ve onunla Hz. Peygam
ber'e selam gönderdi, kendisine dua et
mesini istedi. Çok geçmeden şehid oldu. 

Ebü Musa el - Eş'arf amcasının silahı

nı, atını ve eşyasını Hz. Peygamber'e gö
türerek selamını ve dua isteğini bildir
di. Bunun üzerine Resülullah abdest alıp 
iki rek'at namaz kıtdıktan sonra, "Alla
hım! Ebü Amir Ubeyd'e mağfiret et. ken
disini kıyamet gününde insanların ço
ğundan üstün kıl ve cennette ona yük
sek bir makam ver" diye dua etti. Ebü 
Amir'in eşyası oğluna verildi. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Müsned, IV, 129, 164, 201 ·202, 399, 412; 
Buhari. "Cihad", 69, "Megii.zi", 55 ; Müslim, 
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357 ·358; Taberi, Tarih (Ebü'I-Faz]), III, 79·80; 
İbn Abdülber. el-isır'ab, Kahire, ts., III, 1019; 
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EBÜAMMAR 

(bk. TENAVÜTI). 

EBÜ AMR b. ALA 
(.~1 ı:r.~y,f) 

Ebu Amr Zebban b. el-Ala' 
b. Arnmar el-Mazini el-Basri 

(ö. 154/771) 

Yedi kıraat imarnından biri, 
Arap dili ve edebiyatı alimi. 

_j 

ı 

_j 

70 (689) yılında Mekke'de doğdu. Do
ğum tarihi için SS (675). 6S (685) ve 68 
(688) yılları da kaydedilmiş (İbn Hallikan, 
III. 138). doğum yerini Basra ve Kazerün 

olarak zikredenler olmuştur (Enderabi, 
s. 83; ibnü'l-Cezeri, I, 289) . Adı üzerinde 
ihtilaf edilerek kendisi için on dokuz isim 
ileri sürülmüş, ayrıca künyesinin adı ol
duğu söylenmişse de Zehebr bu isimte
rin tamamını zikrettikten sonra Zebban 
adını tercih etmiştir (Ma 'ri{etü'l- 1!-urra', 
vr. 25b-26•). Ebü Amr'ın bir soru üzeri
ne adının Zebban olduğunu söylediğine 
dair rivayete (İbn Mücahid, s. 80) ve yine 
ona nisbet edilen bir beyitte kendisin
den Zebban diye söz etmesine (İbnü'I
Enbari, s. 31 ; Yakut, Xl. 158) bakılırsa Ze
hebf'nin tercihinin doğru olduğu söyle
nebilir. Temfm'in Mazin koluna mensup 
olması sebebiyle Mazinf, hayatının büyük 
bölümünü Basra'da geçirdiği için Basrr 
nisbeteriyle anılmıştır. Vekl' b. Cerrah'
tan nakledilen ve Ebü Amr'ın kabir taşın
da yazılı olduğu ileri sürülen, "Benr Hani
fe'nin mevlası Ebü Amr'ın kabridir" iba
resine dayanarak Hanffoğulları'na nisbet 
edilmişse de annesi Aişe bint Abdurrah
man'ın Hanffoğulları'na mensubiyeti veya 
kendisinin Hanffoğulları'nın halif*i olma
sı sebebiyle böyle bir ifadenin kullanıl 

mış otabileceği ileri sürülmüştür (Dani, 
Cami'u 'l·beyan {i'l·l!-ıra' ati's·seb', s . 40). 

Ebü Amr'ın çocukluk ve yetişme döne
miyle ilgili bilgiler yetersiz ve çelişkilidir. 
Henüz küçük bir çocukken kıraat dersi 
atmaya başlamış olmasının (İbn Müca
hid, s. 83) ötesinde bilinen bir şey yok
tur. Mekke'de doğup Basra'da yetiştiği 
ileri sürüldüğü gibi aksi de söylenmiş, 
ilk tahsil yıllarını Hicaz'da geçirdiği zik
redilmiştir. İbn Mücahid, kıraat ilmini 
Hicaz kurrasından öğrendiğini ve bu ilim
de onların metodunu benimsediğini söy
lemektedir (Kitabü's-Seb 'a, s. 82) . Ken
disinin antartığına göre yirmi yaşının üs
tünde bir genç iken Haccac b. Yusuf es
Sekafi'nin adamlarına yakalanmamak 
için Irak'tan kaçan babasıyla birlikte Ye
men'e gitmiş, Yemen çöllerinde Haccac'ın 
öldüğünü öğrenmeleri üzerine Basra'ya 
dönmüşlerdir. İbn Hatlikan'ın verdiği bu 
bilginin doğruluğu kabul edildiği tak
dirde çocukluğunu Mekke'de geçirdiği, 
tahsilini buradaki ve Medine'deki alim
lerden belli bir seviyeye getirdikten son
ra Basra'ya yerleştiği söylenebilir. 

Ebü Amr 1S4 (771) yılında Küfe'de ve
fat etti. Bu tarih bazı kaynaklarda 147 
(764), 148 (765), 1 ss (772), 1 S6 (773), 
157 (774) ve 1S9 (776) olarak da zikre
dilmiştir. Ölüm,ünden önce Dımaşk Valisi 
Abdülvehhab b. İbrahim'den yardım is
temek üzere bu şehre gittiği ve Küfe'ye 
dönerken yolda veya Küfe'ye utaştıktan 


