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(ö 870 / 1466) 

Yemen'de hüküm süren 
Beni Tahir hanedanının 

kurucularından 

L 
(bk. TAHiRILER [Yemen]). 
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(ö. 923/1517) 

Yemen'de hüküm süren 
Beni Tahir hanedanının 

son emiri 

L 
(bk. TAHiRILER [Yemen]). 
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AMiR b. ABDULlAH 
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( -.lı i-':'- ıY. .,rl.:. ) 

Ebu Amr Amir b. Abdiilah 
b. Abciiikays et-Temiml el· Basri 

(ö. 55 / 675) 

Zühd ve takvalarıyla meşhur 
sekiz tabiiden biri. 

L _j 

Sahabi olduğuna dair rivayetler bu
lunmakla birlikte genellikle tabiinden 
kabul edilir. Bazı kaynaklarda Ebü Ab
dullah künyesiyle ve Amir b. Abdülkays 
adıyla geçmektedir. Beni Temim'in bir 
kolu olan Beni Anber'e mensup olduğu 
için de Anberi nisbesiyle anılmaktadır. 
Hz. Osman. Abdullah b. Mes'ud gibi sa
habfleri görmüştür. Hz. Ömer ve Sel
man-ı Farisi'den hadis rivayet etmiş , 

Hasan-ı Basri ve Muhammed b. Sirin de 
kendisinden rivayette bulunmuşlardır. 

Hz. Ömer devrinde Medain ve Tüster'in 
fethine katıldı ve daha sonra Basra'ya 
yerleşti. Burada şehrin valisi Ebü Müsa 
ei-Eş'arf'den kıraat dersleri aldı. Zama
nının büyük bir bölümünü Kur'an-ı Ke
rim ve kıraat öğretmeye ayırırdı. Sava
şa gittiği zamanlar. üç konuda anlaştı
ğı kimselerle arkadaşlık yapardı. Buna 
göre. sefer boyunca arkadaşlarına sa
dece kendisi hizmet edecek. müezzinli
ği o yapacak ve elinden geldiğince ar
kadaşlarına bizzat ikramda bulunacak
tl. Yaşayış tarzıyla bazı kimselerin dik
katini çeken Amir. et ve yağ yemediği. 
evlenmediği. insanlardan kaçtığı ve ken
disini Hz. ibrahim seviyesinde gördüğü 
ileri sürülerek Hz. Osman·a şikayet edil
di. Bunun üzerine sorguya çekilerek ha
lifenin emriyle Dımaşk'a sürüldü ve Mu
aviye b. Ebü Süfyan devrinde orada öl-

dü. Halbuki ibadete aşırı düşkünlüğü se
bebiyle evlenmemiş olması dışındaki id
dialar asılsızdı. Kudüs 'te öldüğü de ri
vayet edilmektedir. Ölümüne sebep olan 
hastalığa yakalandığında ağladığını gö
renler. "Ölümden mi korkuyorsun?" di
ye sorduklarında . "Ben ölümden kork
tuğum veya dünyayı sevdiğim için değil, 
sıcak yaz günlerinde oruç tutmanın ve 
uzun kış gecelerinde namaz kılmanın 

sevabmdan mahrum kalacağım için ağ
lıyorum . Çünkü dünya keder ve üzün
tü. ahiret ise ceza ve mükafat yeridir" 
cevabını vermiştir. 
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AMiR b. EBÜ VAKKAS 
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Ebu Amr Amir b. Eb! Vakkas (Malik) 
b. Uheyb ei -Kureşl ez- Zührl 

(ö. 15/636) 

İslamiyet' i 
ilk kabul eden sahabilerden. 

L _j 

Aşere-i mübeşşere* den Sa 'd b. Ebü 
Vakkas'ın kardeşidir. islamiyet'e ilk gi
renler arasında on birinci kişi olduğu ka
bul edilir. Müslüman olmasından ötürü 
annesi Hamne bint Süfyan çok üzülmüş, 
oğlu tekrar eski dinine dönünceye ka
dar ağzına lokma koymayacağına. bir 
yudum su bile içmeyeceğine ve gölgede 
oturmayacağına yemin etmişti. Bunun 
üzerine, anneye ve babaya karşı iyi dav
ranmak gerektiğini. fakat çocuklarını Al
lah'a ortak koşmaya zorladıkları takdir
de bu isteklerine asla uyulmayacağını 

belirten ayet (ei-Ankebüt 29 / 8) n azil ol
du. Ancak bu hadisenin Sa'd b. Ebü Vak
kas'ın islamiyet'i kabul etmesi sırasın
da meydana geldiğine dair rivayetler de 
vardır (bk Müslim. "Feza 'ilü's-sahB.be", 

AMiR b. FÜHEYRE 

43) ve bu rivayetler birincisinden daha 
sağlamdır. Ayrıca Sa'd'ın kardeşinden 

önce müslüman olduğu dikkate alınırsa 
(bk Bu harl, "Feza 'ilü aslıabi'n-nebi" , 15 ). 
olayın onunla ilgili olduğu hususunun 
biraz daha kesinlik kazandığı anlaşılır. 

Amir Mekke'de ilk müslümanlara ya
pılan işkencelere dayanamayarak ikinci 
hicret kafilesiyle birlikte Habeşistan ' a 
gitmiş , daha sonra da Medine'ye hicret 
etmiş ve Uhud Savaşı 'na katılmıştır. Hz. 
Ömer devrinde Şam ' da vefat etmiştir . 
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AMiR b. EKVA' 
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(bk. AMiR b. SiNAN). 
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Ebu Amr Amir b. Füheyre et-Teymi 
(ö. 4 / 625) 

Hz. Peygamber 
ve Ebu Bekir'le birlikte 

L 
Medine'ye hicret eden sahabi. 

_j 

Hz. Peygamber henüz Darülerkam · a 
çekilmeden önce müslüman olan köle
lerdendir. Bu sebeple büyük işkencele
re maruz kaldı. Daha sonra Hz. Ebü Be
kir tarafından satın alınıp azat edildi ve 
onun koyunlarının çobanlığını yaparak 
geçimini sağladı. 

Hz. Peygamber hicret sırasında EbO 
Bekir'le birlikte Sevr mağarasında sakla
nınca Amir sürüsünü bu mağaraya doğ
ru sürerek onlara süt ve yiyecek götür
dü. Sonra da onlarla birlikte Medine'ye 
gitti. Ahmed b. Hanbel'in rivayetine gö
re, hicret sırasında kendilerini takibe 
koyulan Süraka 'ya verilecek emanname
yi yazmasını Peygamber ona emretmiş, 

o da bunu bir deri parçasına yazmıştı. 
Bu rivayetten. azatlı bir köle ve çoban 
olmasına rağmen. o gün için Mekke 'de 
sayıları çok az olan okuma yazma bilen
ler içinde Amir'in de bulunduğu anlaşıl
maktadır. Medine'de ensar ile muhacir
ler arasında ResOl-i Ekrem tarafından 
kurulan muahat* ta Amir, Haris b. Evs 
b. Muaz'la kardeş ilan edildi. 
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