
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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