
AMR b. AS CAMii 

ri, dört minaresi, sağ köşesinde vezir
lere mahsus kafesli bir namazgahı, sol 
köşede ise bir ziyaretgahı bulunuyordu. 
Evliya Çelebi 'ye göre minberin sağında 
Bayram Paşa tarafından tamir ettirildi
ğini bildiren 1032 ( 1623) tarihli kırk elli 
beyitlik bir tarih manzumesi görülüyor
du. Amr Camii'nin planı ilk defa İngiliz 
seyyahı R. Pococke tarafından 1737' de 
çıkarılmıştır. Fakat tekrar harap bir du
ruma giren cami, kuzey duvarındaki bir 
kitabeden öğrenildiğine göre. Osmanlı
lar zamanında 1212'de (1797-98) Mem
lüklü emirlerinden Murad Bey tarafın
dan büyük masraf edilerek geniş ölçü
de tamir ettirilmiştir. Bu sırada duvar
lar takviye edilmiş, ahşap kısımlar sö
külerek yenilenmiş, minareler yeniden 
yapılmış ve 1212 Ramazanının son cu
masında ( 15 Mart 1798) kılınan namazla 
tekrar ibadete açılmıştır. 1818-1826 yıl
ları arasında Amr Camii 'ni inceleyen ve 
planını çıkaran P. Coste, camiyi o sıra
larda yine ihmal edilmiş bir durumda 
bulmuş ve birçok kısımların çökmekte 
olduğunu yazmıştır. 1843'te Mehmed 
Ali Paşa'nın emriyle cami tekrar tamir 
edilerek bazı sahnlar ve cepheler yeni
lenmiştir. 

Amr Camii, kalınlığı 1-2 m. arasında 
değişen 9 m. yükseklikte duvarlarla çev
rili. m. yüzyıl başlarında aldığı şekliyle 
düzensiz bir kareyi andıran bir binadır 
(ll O x 120 m.). Ortasında bir şadırvanın 
yer aldığı iç avlusu bulunmaktadır. Muh
telif devirlerde inşa edilmiş kıble duvarı
na dikey inen sahnlar halinde olan esas 
mekan (harem). üzerlerinde merkezi içe
ride sivri kagir kemerler (bk. KEMER) atıl

mış olan sütunlarla ayrılmıştır. Bu sü
tunlar ve başlıklarının hiçbiri cami için 
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Amr b. As 
Camii'nin 
sütun 

baş lı klarından 

bir örnek 

işlenmiş olmayıp çevredeki eski yapılar
dan devşirilerek ikinci defa kullanıldı

ğından aralarında bir üsiOp ve ölçü bir
liği yoktur. Sütunların çoğu hakkında çe
şitli efsaneler anlatılmaktadır. Avlunun 
kuzey ve güney tarafındaki sütunlar yok 
olmuş, sadece kaideleri kalmıştır. İçeri
de bulunan sütun sayısı 1 SO kadardır. 
Kemerierin aralarında ahşap gergi ki
rişleri vardır. Düz dam ise ahşap kiriş
ler üzerine oturmaktadır. Duvarlardaki 
bazı ahşap arkitravlar üzerinde oyma 
süslemeler görülmüştür. İslam sanatın
da ilk mihrabın da Amr Camii'nde ya
pıldığı genellikle kabul edilen bir gö
rüştür. Amr Camii'nde öteden beri ders 
verildiği bilinmektedir. Yalnız Ezher'den 
farklı tarafı, burada derslerin fahri ola
rak yapılmasıydı. Camide ders yapılan 
yerlere zaviye deniliyordu. Suad Mahir 
Muhammed'in haber verdiğine göre 
haftanın iki günü kadılar burada halkın 
her türlü davalarına da bakarlardı. Yine 
ona göre halifeler, sultanlar, valiler ve 
emirler ramazan ayının son cumasını 

yalnız Amr Camii'inde kılarlardı . Nite
kim bu usulün 1952 'ye kadar devam 
ettiği bilinmektedir. 

1808'de Nil 'in bir taşkınını önlemesi 
için Allah'a yalvarmak üzere müslüman
larla birlikte hıristiyan ve yahudiler de 
Amr Camii'nde dua etmişlerdir. Günü
müzde caminin kıble duvarının sol kö
şesinde bulunan üstü kubbe ile örtülü. 
etrafı ahşap maksfu'e* ile çevrili türbe
nin Amr'ın oğlu Abdullah 'a ait olduğu 
rivayet edilmektedir. Amr Camii XX. yüz
yılın başlarında çok harap bir durumda 
idi ve yalnız yılda bir defa kalabalık ce
maatle namaz kılınıyordu. 1977' de Mısır 
Evkaf İdaresi tarafından büyük ölçüde 
tamir edildiği gibi 1988 yılında da bazı 
tamir ve restorasyon çalışmaları yapılan 
cami halen ibadete açık durumdadır. 
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AMRb.AVF 
(Beni Amr b. Avf) 
(u~ 0-!~.i--1) 

Medine'deki iki büyük kabileden 
biri olan Evs'in bir kolu. 

_j 

Evs kabilesine bağlı beş kolun en bü
yüklerinden biri olan Amr b. Avf oğulla
rı, Amr b. Avf b. Malik b. Evs'in nesiin
den gelmiştir. Kahtaniler'den Ezd soyu
na mensup olup bir hayli kalabalık ve 
güçlü idiler. Çoğunluğu Medine'nin gü
neyinde Kuba ve Safine mevkilerine yer
leşmişlerdi. Hicret sırasında ashaptan 
bir kısmı Kuba'da Amr b. Avf oğullarına 
misafir olmuşlardı. Hz. Peygamber de 
Hz. E bO Bekir ile Kuba 'ya gidince on 
günden fazla onların arasında kalmış ve 
bu sırada Amr b. Avf oğulları yurdunda 
meşhur Kuba Mescidi'ni inşa etmişti. 

Amr b. Avf oğulları birçok koliara ay
rılarak soylarını uzun yıllar devam ettir
mişlerdir. 
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Iii AHMET ÖNKAL 

AMRb. CEMÜH 

< c~'J.~ ı 
Amr b. ei-CemO.h b. Zeyd 

el-Ensarl es-Seleml 
(ö. 3/ 625) 

Selemeoğulları'nın reisi, sahabi. 
_j 

Medine'nin iki büyük kabilesinden Haz
rec'in Selerne (Selime) boyunun reisi idi. 
cahiliye döneminde putlara aşırı bir bağ
lılığı vardı. Bu sebeple ensar arasında 
oldukça geç müslüman olanlardandır. 

Bazı kaynaklarda İkinci Akabe Biatı ' na 
katıldığı belirtilirse de bu husus doğru 
değildir. Ancak Akabe biatlarından son
ra bizzat kendi oğlu ve bazı akrabaları
nın. onun çok sevdiği Menaf adlı putu 
birkaç defa bir çukura atarak putların 
hiçbir güce sahip olmadığını ispatlama
larından sonra müslüman oldu. Hicretin 
ilk yılı dolmadan Medine'de yapılan en
sar ile muhacirlerin kardeş ilan edilme
si (muahat*) merasiminde Hz. Peygam
ber'in yakın akrabası Ubeyde b. Haris 



ile kardeş oldu. Bedir Gazvesi ' ne katıl
dığı söyleniyorsa da çok istemesine rağ
men, fazla topallaması sebebiyle rahat
ça savaşamayacağını söyleyen oğulları 

Hz. Peygamber'in de müdahalesiyle Be
dir Savaşı'na katılmasına engel olmuş
lardı. Ancak Uhud Gazvesi sırasında 

oğulları yine engel olmaya kalkınca , "Siz 
beni Bedir Seferi'nde cenneti kazan
maktan alıkoymuştunuz" diyerek onları 
Hz. Peygamber'e şikayet etti. Sakat ol
duğu için savaşa katılması gerekınediği 
halde onu çok istekli gören Hz. Peygam
ber Uhud'a iştirak etmesine izin verdi. 
Amr b. Cemüh cesaretle çarpıştı. Sava
şın sonlarına doğru müslüman safların
da dağılma başladığı zaman bile o se
bat edip düşmanla mücadeleye devam 
etti ve sonunda hep arkasında savaşa
rak onu korumaya çalışan oğluyla bir
likte şehid oldu. Yeteri kadar kefen bu
lunamadığı için çok sevdiği arkadaşı ve 
kayınbiraderi Abdullah b. Amr b. Haram 
ile aynı kefene sarıldı ve aynı kabre kon
du. Hz. Peygamber bir hadisinde onun 
cennette sapasağlam ayaklarla yürüdü
ğünü haber vermiştir (bk. Müsned, V, 299). 

Amr b. Cemüh uzun boylu, cömert, ce
sur ve şair ruhlu bir zat idi. 
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AMRb. DiNAR 
(J~J.:_r.~) 

Ebu Muhammed Amr b. Dinar 
el-Mekki el-Cumahi 

(ö. 126 / 744 [?]) 

Tabiin devri Mekke fukahasından, 
müctehid, muhaddis. 

_j 

Aslen İranlı olup 45 (665) veya 46 (666) 
yılında doğdu. Arap kabilelerinden Cu
mah'ın himayesine girmiş olmasından 

dolayı vela* yoluyla mevali* dendir. Biri 
dışında bütün dişleri dökülmüş olduğu 
için el-Esrem lakabıyla anılır. Abadile* 
başta olmak üzere Ali b. Ebü Talib, Cabir 
b. Abdullah, Ebü Hüreyre, Sera b. Azib 
gibi önde gelen sahabilerden; Said b. 
Müseyyeb, Said b. Cübeyr. Tavüs, Müca
hid, ikrime. Vehb b. Münebbih, Ata b. 
Ebü Rebah. Ata b. Yesar ve Salim b. Ab
dullah gibi tabiin nesiinin büyüklerin-

den hadis dinledi. Fıkıh ve hadiste te
mayüz etti. 

Ata b. Ebü Rebah'tan sonra Mekke'de 
fetva mercii olan ve Ali b. Medini'nin. 
hadis sahasında eser veren ilk altı kişi
den (İbn Şihab, Amr b. Dinar, Katade b. 
Diame, Yahya b. Ebü Kesir, Ebu İ shak, Sü
leyman b. Mihran el -A'meş) biri olarak 
zikrettiği Amr b. Dinar ' ın sika* oluşu ve 
rivayetlerinin sıhhati konusunda hadis 
otoriteleri ittifak etmişlerdir. Süfyan b. 
Uyeyne ondan duyduğu bir hadisi baş
kasından duyacağı yirmi hadise tercih 
ettiğini söylerdi. Amr b. Dinar eksik bı
rakılmaması şartıyla hadislerin mana 
olarak naklini caiz görmüştür. Diğer ta
raftan, daha sonra değiştirebileceği en
dişesiyle kendi görüşlerinin yazılmasını 
istemezdi. Ca'fer es-Sadık, imam Malik. 
Şu ' be, Katade, İbn Cüreyc. İbn Ebü Ne
cm, Eyyüb es-Sahtiyani, Süfyaneyn (Süf
yan es-Sevri ve Süfyan b. Uyeyne). Hamma
deyn (Hammad b. Selerne ve Hammad b. 
Zeyd) gibi büyük alimler kendisinden ri
vayette bulunmuşlardır. 

Kaynaklarda, gerek fıkıh gerekse ha
dis konusunda akranlarının birçoğundan 
üstün olduğu belirtilen Amr b. Dinar'a 
Sillik isnadında bulunulmuşsa da bu is
nadın gerçekle bir ilgisi yoktur. 126 (ve
ya 125) yılında seksen yaşlarında iken 
vefat etti. 
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AMRb. EHTEM 
(~'i'l.;.r.~) 

Ebu Rib'i (Ebu Nuayrn) 
Amr b. el-Ehtem b. Sümeyy 

et-Tem!m! el -Minkar! 
(ö. 57 / 677) 

Şair sahabi. 
_j 

Hitabeti ve şairliğİyle meşhur soylu bir 
. aileden gelen Amr'ın hayatı hakkında 
kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Onunla 
ilgili olarak bilinenler, çeşitli olaylar ve 

AMR b. EHTEM 

şiirlerinden çıkarılabilen bilgilerden iba
rettir. Babasının adının Sinan olduğu da 
söylenmektedir. Hicretin 9. yılında (630) 
henüz çocuk yaşta iken kabilesinden 
yetmiş- seksen kişilik bir heyetle Medi
ne 'ye geldi. Müslümanlar tarafından esir 
alınan Temimliler'i kurtarmak ve İsla
miyet hakkında bilgi edinmek maksa
dıyla gelen heyet, devrin adetine uya
rak yanlarında hatip ve şairlerini de ge
tirmişlerdi. Bunların islam şairleriyle kar
şılaşmasını istiyorlardı. Her ne kadar Hz. 
Peygamber böyle bir karşılaşmayı uy
gun görmemişse de Temimliler'in ısrarı 
üzerine onların Zibrikan gibi meşhur şa
ir ve hatipleriyle müslümanlardan Has
san b. Sabit gibi şair sahabiler atıştılar. 
Hz. Peygamber'e karşı kaba davranışla
rı sebebiyle Peygamber'e nasıl hitap edi
leceğini öğreten ayetlerin (bk. el-Hucu
rat 49 / 2-5) nüzülüne sebep olan Temim
liler islam şairlerinin üstünlüğünü kabul 
ederek müslüman oldular. Hz. Peygam
ber bol hediyeler vererek onları uğur
ladı. 

Kabilesi içinde itibarı yüksek bir sa
habi olan Amr b. Ehtem son derece ya
kışıklı olduğu için kendisine "mükahhal" 
(sürmeli) de denirdi. Hz. Ömer' in huzu
runda aynı kabileden Ahnef'le araların
da çekilen kura sonucu kabilesinin reisii
ği ona verilmiş, aynı gün rakibi ile arala
rında geçen şiirli ve hitabeli atışmada da 
üstün gelmiştir (bk İbn Abdürabbih, ll, 
64; İbn Nübate. ı. 150-154) . Amr b. Eh
tem Fars (iran) topraklarının fethini ger
çekleştiren ve aralarında Temimli as
kerlerin de bulunduğu ordu saflarında 
yer almış, zafer haberini de manzum 
ifadeleriyle Hz. Ömer'e o duyurmuştur 
(bk. Belazüri. s. 379) . 

Amr, Cahiz'in de söylediği gibi hem 
şiir hem de hitabette başarılı olmuş sa
yılı kişilerdendir. Bir gün Hz. Peygam
ber'in huzurunda kendi kabilesinden şair 
Zibrikan' la birbirlerini tavsif etmeleri sı
rasında kullandığı sözler ResOluilah 'ın , 

" Beyanın sihirli, şiirin de hikmetli olanı 
vardır" demesine vesile olmuştur. 

Amr b. Ehtem şiirlerinde değişik ko
nuları işlemiştir. Kendi soy ve aile şere
fini anlatan, kabilesinin menkıbe ve za
ferlerini dile getiren ve yer yer hamasi 
özelliği olan şiirleri yanında. misafirper
verliğin esasını ikramdan önce güler yüz 
ve tatlı dilin teşkil ettiğini belirten. zul
mü yerip zalimi kınayan ve bazı nasihat
larını dile getiren beyitleri de vardır. Bu 
arada tabiat, gökyüzü, hayvan tasvirleri 
ve hiciv onun şiirinin değişik görüntüle-
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