
EBO ALi es-sAsf 

ı EBÜ ALİ eş-ŞAŞİ ı 

L 
(bk. şAşl, Ebu Ali). 
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EBÜ ALİ et-TENÜHİ 

ı 

L 
(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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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. 
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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, 
"Feza'ilü'ş - şal,ı.abe", 165; Vakıdi. el ·Megazi, 
lll, 915·916; İbn Hişam, es·Sfre, ll, 454 ·455, 
457, 459; ibn Sa'd, et·Taba(cat, ll, 151·152; IV, 
357 ·358; Taberi, Tarih (Ebü'I-Faz]), III, 79·80; 
İbn Abdülber. el-isır'ab, Kahire, ts., III, 1019; 
IV, 1704 ·1705 ; ibnü'I-Esir, Üsdü'l ·gabe, III, 541; 
VI, 186·188; İbn Hacer. el -isabe (Bicavi), IV, 
413; VII, 252·253. G:J 
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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 



sonra Abbas! ailesinin tanınmış şahsi
yetlerinden Muhammed b. Süleyman'ın 
yanında öldüğü de rivayet edilmiştir. 

EbO Amr Mekke'de Mücahid b. Cebr, 
Said b. Cübeyr, Ata b. EbO Rebah, İkrime 
b. Halid, kurra-i seb'adan EbO Ma'bed 
İbn Keslr; Medine'de Yezld b. ROman, 
Şeybe b. Nisah ve kurra-i aşereden EbQ 
Ca'fer el-Karl; Küfe'de kurra-i seb'a
dan Asım b. Behdele; Basra'da Yahya b. 
Ya'mer. Nasr b. Asım ve Hasan-ı Basri 
gibi tanınmış alimlerden kıraat okudu. 
İbn Mücahid'in Kitiibü's-Seb ca'sında 
naklettiği bir rivayette (s 84) Basra· da 
Nasr b. Asım'dan ve talebelerinden kıra
at okumadığı, bu ilmi Hicazlı alimlerden 
tahsil ettiği ileri sürülmüşse de bu eser 
dahil çeşitli kaynaklarda hocalarıyla ilgili 
olarak verilen bilgiler karşısında onun 
kıraat tahsilini Hicaz bölgesiyle sınırla

mak mümkün görünmemektedir. Diğer 
taraftan Nasr b. Asım'a talebelik etme
miş olsa bile ondan kıraat rivayet ettiği 
yolundaki bilgiler doğru olmalıdır. Müca
hid b. Cebr ile Said b. Cübeyr'in onun kı
raat hocaları arasında önemli bir yer tut
tukları anlaşılmaktadır. Mücahid ve Said 
b. Cübeyr başta olmak üzere kıraat ho
calarının çoğu bu ilmi Abdullah b. Ab
bas'tan öğrendiğine göre EbQ Amr'ın kı
raat ilmindeki esas senedini EbQ Amr 
b. Ala-Mücahid ve Said b. Cübeyr-Ab
dullah b. Abbas-Übey b. Ka'b-Hz. Pey
gamber olarak tesbit etmek mümkün
dür. Babasından ve Enes b. Malik, Yah
ya b. Ya'mer. Mücahid b. Cebr. EbQ Reca 
ei-Utaridl. Ata b. Ebu Rebah gibi önem
li şahsiyetlerden hadis rivayet eden EbQ 
Amr nahivde Nasr b. Asım· dan fayda
landı. Kendisinden de Yahya b. Mübarek 
el- Yezldl. Abdülvehhab b. Ata el- Haf
faf, Abdülvaris b. Said ei-Anberr. İshak 
b. Yusuf ei-Ezrak, Harun b. Masa el
A'ver, Şüca' b. EbQ Nasr, Hüseyin b. Ali 
ei-Cu'fl, Ali b. Nasr ei-Cehdamr arz* ve 
sema. yoluyla kıraat öğrenirken Şeba
be b. Sivar. Ebu Ubeyde et-Teyml. As
mar ve Hammad b. Zeyd gibi alimler ha
dis rivayet ettiler ve Arap edebiyatı sa
hasında faydalandılar. HaiTI b. Ahmed 
ondan nahiv öğrendi. Sibeveyhi, Ysa b. 
Ömer ei-Hemedani ve kurra-i seb'adan 
Hamza b. Hablb ez-Zeyyat da EbQ Amr'ın 
talebeleri arasında yer alarak kendisin
den bazı kıraat vecihleri rivayet ettiler. 
Talebeleri içinde Yahya b. Mübarek ei
Yezidfnin ayrı bir yeri olmalıdır. Zira Ye
zidi onun kıraatiyle ilgili rivayetlerin baş
lıca kaynaklarından birini oluştururken 
İbn Mücahid'in Kitôbü's-Seb ca'sından 

sonra kıraat-i seb'a konusunda telif edi
len pek çok eserde EbQ Amr'ın kıraati 
için tercih edilen iki ravi DO ri ve Süsi'
nin de hocaları olmuş, talebelerinden 
Tayyib b. İsmail'in söylediğine göre EbQ 
Amr'ın muhtemelen ders takrirlerinden 
10.000 varaklık yazılı bir metin meyda
na getirmiştir (Zehebi, Aclamü'n·nübe· 
la,, VI , 41 0). 

EbQ Amr'ın kıraatini beğenen hoca
sı Said b. Cübeyr bu okuyuşunu koru
masını ondan istemiş, Ahmed b. Hanbel 
de kendisine sorulan bir soru üzerine 
EbQ Amr'ın kıraatini tavsiye ettiğini 

söylemiştir. İbn Mücahid, Basralılar'ın 
çoğunun EbO Amr kıraatini benimsedi
ğini belirtmekte, Enderabl de (ö . 470 / 

ı 077), "Ta biilerden sonra günümüze ka
dar Basra'da halk kıraatte ona uymuş
tur" demektedir. İbnü'I-Cezerr ise (ö . 

833 / 1429) Şam'da V. (Xl.) yüzyılın son
larına kadar İbn Amir'in kıraatinin okun
makta olduğunu, Irak'tan gelip Şam'da 
birkaç yıl ikamet eden Hibetullah b. Ah
med b. Tavüs'un. imamı bulunduğu Eme
viyye Camii'nde halkı EbQ Amr kıraati
ne yönlendirmesi üzerine bu çevrede 
onun kıraatinin meşhur olduğunu, ken
di asrında ise Şam. Hicaz, Yemen ve Mı
sır gibi bölgelerde yine EbQ Amr'ın kı

raatinin yaygın olarak okunduğunu zik
retmektedir. Bugün de EbQ Amr'ın kı
raati bazı İslam ülkelerinde bu işin uz
manlarının gayretiyle veya bazı öğretim 
kurumlarının programları içinde diğer 

meşhur kıraatlerle birlikte okutulmak
taysa da Sudan. NUerya ve bazı Orta Af
rika ülkeleri istisna edilecek olursa yay
gın bir tilavet metodu olarak İslam dün
yasında varlığını koruyamamıştır. IX. (XV.) 
yüzyıla kadar geniş bir coğrafi alanda 
okunmakta olan bu kıraatin asırlar için
de yerini daha çok Asım b. Behdele'nin 
Hafs rivayetine terketmesinin çeşitli se
bepleri olmalıdır. Mesela Mısır'da daha 
çok bu kıraatin DOri rivayeti okunmak
ta iken Osmanlılar'ın bu ülkeye hakimi
yetinden sonra Asım'ın Hafs rivayetinin 
yaygınlaşarak onun yerini aldığı bilin
mektedir (Lebib es-Said, s. 114). 

İbn Mücahid'in değerlendirmesine gö
re EbQ Amr kıraatini icra ederken tekel
lüften sakınmış, cevaz ölçülerini aşma
mak şartıyla olabildiğince mübalağasız 
ve sade (tahfif ile) okumuştur. Onun kı

raatinin bazı özellikleri şunlardır: 1. Y' ve 
..Jb zamirierinin "ha"ları. kendilerinden 
önce harekeli "vav", "fa" ve "lam" bulun
duğunda sakin kılınır: ;_; • Ji! . ~ gibi. 
2. ı.s.;t....; • ~.;~l • .;~1 • .,:r-_,Jts' • 'J.:..;.f vb. 
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kelimelerde imale yapılır. 3. Bazı istis
naları olmakla birlikte sakin hemzeler. 
bir önceki harfin harekesine uygun med 
harfine ibdal edilir: ~ • .:ı., .. A • 0.f-Y.. gi
bi. 4. SQsf' nin rivayetine göre birbirinin 
aynı olan iki harf ayrı ayrı kelimelerde 
yan yana bulunduklarında istisnaları ol
makla birlikte birinci harf harekeli de ol
sa idgam yapılır. Bazı şartlarla mahreç
leri birbirine yakın harfler arasında da 
uygulanan ve diğer meşhur kıraatierin 
hiçbirinde bulunmayan bu idgama "id
gam-ı kebir" denir; ..;> r.r.!')' • ı,S.!Jı ~ • 

.;l:ll.r (..)>.) ~ gibi (Dani, et·Teysfr, s . 
20-29) 

Kıraat ilminde hüccet kabul edilen ve 
İbn Mücahid'in KiUibü 's- Se b ca 'sında 
kıraatinin kaldeleri yazılı hale getirile
rek özellikle bu ilirnde diğer altı imamla 
birlikte meşhur olan Ebü Amr'ı, Yahya b. 
Main hadiste sika * kabul ederken E bO 
Hatim er-Razı onun hakkında "la be'se 
bih" (zararı yok, hadisi alınabilir) demek
le yetinmiştir. Zehebi de rivayet ettiği 

hadislerin çok olmadığını ve Külüb-i Sit
te'de rivayeti bulunmadığını söylemiş

tir. İbn Hibban'a göre bu rivayetlerinin 
sayısı elli kadardır. 

Talebelerinden Eb O Ubeyde et-Teymi 
onun garib* kelimeleri, Kur'an'ı, şiiri. 
eyyamü'l-Arab* ı, Arap dili ve edebiya
tını en iyi bilen kişilerden biri olduğunu 
söylemiş (bk. Cahiz, I, 321 ; İbn Hallikan, 
III, 136), İbn Kuteybe ise kıraatte üstat 
olmakla birlikte garibde ve şiirde daha 
üstün olduğunu belirtmiştir. Ferezdak 
da onu övmüş, bir beytinde EbQ Amr'ı 
buluncaya kadar "çok kapı çaldığını" zik
retmiştir (bk. İbn Hibban, VI, 347) . EbQ 
Amr'ın Arap dili ve edebiyatındaki öne
mi, bu alandaki çalışmalarını Cahiliye dö
nemi üzerinde yoğunlaştırmasından ve 
derlediği bütün şiir ve haberleri bu dö
nemi idrak etmiş Araplar'a dayandırma
sından kaynaklanmaktadır. Nitekim As
mai, onun İslami döneme ait herhangi 
bir beyti delil olarak kullanmadığını söy
lemiştir (bk İbnü'l-Kıfti, IV, 133) EbQ 
Ubeyde et-Teymfnin rivayetine göre. di
li fasih Araplar'dan derleyerek meyda
na getirdiği bir oda dolusu kitabını ken
dini tamamıyla ibadete verdiği bir dö
nemde yakmıştır (b k. Ca h iz, ı. 321 ). Yap
tığının yanlış olduğunu anlayınca yeni
den ilme dönmüş, bundan sonra tale
belerine bu bilgilerden ezberinde kalan
ları aktarmaya çalışmıştır. EbQ Ubey
de'tıin bu rivayetinde geçen ve "kendini 
ibadete verdi" anlamına gelen "tekarree" 
kelimesini Brockelmann (GAL IAr.l. ll, 129; 
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iA, IV, ll) ve Blachere'in (E/ 2 !İng. 1, I, ı 06) 
"kendini Kur'an kıraatine verdi" şeklin
de anlamaları sehiv eseri olmalıdır. 

Bizzat kendi değerlendirmelerinden 

anlaşıldığına göre EbO Amr'ın açık söz
lülüğü devlet adamlarına yakın olmasını 
engellemiştir. Bir gün Halife Seffah · ın 
amcası Süleyman b. Ali kendisine bir so
ru sormuş, ancak verdiği cevap onun ho
şuna gitmemişti. EbO Amr bu olay üze
rine yazdığı beyitlerde melikler önünde 
eğilmeye tenezzül etmediğini , onların 

doğru konuşarak değil yalan söyleyerek 
memnun edilebileceğini ifade etmiştir 

(bk İbn Hallikan. III, 138) 

Eserleri. Bir oda dolusu kitabını yaktı
ğına dair rivayet doğru ise EbO Amr'ın 
çok sayıda telifi bulunduğunu kabul et
mek gerekir. Corci Zeydan onun yazılı 

bir şey bırakmadığını söylüyorsa da bu 
doğru değildir. Bilinen eserleri şunlardır: 
1. Kitabü Mersumi'l - Musfıai. Kur'an-ı 

Kerim'in resm-i hattı ile ilgilidir. EbO Amr 
ed -Dani tarafından Rüsumü'l-Muşfıa
fi'l- Kerim adıyla ihtisar edilmiş olup 
bu muhtasarın yazma bir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi 'nde bulunmaktadır 
(Ayasofya, nr. 4814, 14 varak). 2. Şerhu Di
vani'l-Ijırnılf-. Hırnık bint Bedr'e (ö. 50/ 
670 I?J) ait divanın şerhidir (Brockelmann, 
GAL lAri. 1, 165-166; Suppl., I, 70) 3. Ki 
tdbü'l-İdgiimi 'l-kebir (eserin yazma nüs
haları için bk. el-Fihrisü 'ş - şamil: mal].ta

tatü't-tecvfd, I, 5-7). 4. el- Vaip ve'l-ibti
da'. Bir nüshası Zahiriyye Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (Mecmua, m. ı8 L, 
128; bk. Ali Şevah İshak, I, 280). s. Ta}f.yi
dü'l-emsile. Yazma bir nüshası Rabat 
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Umumi Kütüphanesi'ndedir (nr. ı 32 ı -d, 
vr 208•-223b) 6. Kitdbü'l-Emşdl. Abdül
mecld Katamiş'in belirttiğine göre Ah
med b. Muhammed el-Meydan! (ö . 518/ 
ı 124) Mecma 'u '1- emşdl adlı eserinde 
onun bu kitabından elli sekiz yerde na
kilde bulunmuştur. 7. Kitdbü '1- Kıra' dt. 
Son iki eserin günümüze ulaşıp ulaşma
dığı bilinmemektedir (bk. ibnü'n-Nedfm, 
s. 171; Meydan!, I, 5; Sezgin, J, 17) . 

İbnü'n-Nedim, EbO Amr'dan Kitdbü'n
Nevddir adlı bir eserin rivayet edildiği
ni, İbn SenebOz'ün (ö 328/ 939) Kitdbü 
Ma l]dlefe 'bnü Keşir E bd 'Amr adın
da bir eseri olduğunu. EbO Zeyd Said b. 
Evs ei-Ensari (ö 215 / 830), İbn Mücahid 
(ö 324 / 936). EbO Zühl ve Ahmed b. Zeyd 
ei -Hulvani'nin Kitdbü Kıra' ati Ebi 'Amr 
adıyla ayrı ayrı eserler yazdıklarını zik
retmekte (el-Fihrist, s. 141, ı54, 157, ın , 

215, 405) , İbn Hallikan da Ebü Bekir es
SOii'nin (ö 335 / 946) Ahbdru Ebi 'Amr 
b. el- 'Ald' adında bir ~ser telif ettiğini 
söylemektedir (Vefeyat, lll, 477). Daha son
raki devirlerde de EbO Amr'ın kıraatini 

konu alan pek çok çalışma yapılmış ve 
müstakil eserler yazılmıştır (bu eserler
den bazılarının yazma nüshaları için bk. 
el-Fihrisü 'ş-şamil : mal].tatatü 'l-Jı:ıra'at, I, 

33, 9ı, lı4 , ıl5, 117, ı90 , 236,285,287, 

437,447: n. 472. 494. 519, 526, 537, 623, 
630,644, 648,656, 689) 
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