
AMR b. EHTEM 

ridir. Abdülkadir el-Bağdactl Amr b. Eh
tem ·in divanını, faydalandığı ve seçme
ler yaptığı kaynaklar arasında zikredi
yorsa da (bk. ljizanetü'l-edeb, ı. 21) bu 
divanın günümüze ulaşmadığı anlaşıl 

maktadır (bk. Sezgin. ll. 199-200) Ancak 
başta el-Mufaddaliyyô.t olmak üzere 
muhtelif kaynaklarda yer alan 121 bey
ti Suüd Mahmüd Abdülcabir tarafından 
neşredilmiştir (bk. Şi'rü'z-Zibrikan b. Bedr 

ue 'Amr b. el-Ehtem, s. 79- 1 O 1). 
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AMR b. HAMIK 
(~l,y~) 

Amr b. el-Hamık b. K~hil 
(Kahin) el -Huzal 

(ö. 51/671) 

Hz. Osman ' ı şehid edenlerden biri. 
L ~ 

Hudeybiye Antiaşması'ndan sonra Me
dine'ye giderek müslüman oldu; Hz. Pey
gamber'in sohbetlerine katıldı ve ondan 
hadis rivayet etti. Bu hadislerden dör
dü Müsned'de yer almıştır (V. 223-224) 
Hz. Peygamber'in vefatından sonra Şam, 
Küfe ve Mısır'ı dolaştı. Hz. Osman'ın şe
hid edildiği hadisede elebaşı olarak yer 
aldığı için halifenin evini kuşatanlara 

"Amr b. Hamık'ın askerleri" denmiştir. 
Kuşatmadan sonra eve giren ve halifeyi 
şehid eden dört kişiden biridir. Kendi 
ifadesine göre elindeki kesici aletle ha
lifeye dokuz defa vurmuş, bu darbeler
den üçünü Allah rızası için. geri kalanın ı 

da ona duyduğu kin ve öfke sebebiyle 
indirmiştir. Daha sonra Hz. Ali'nin ta
raftarları arasında yer alarak Cemel. Sıf
fin. Nehrevan savaşiarına katıldı. Mu
aviye döneminde Hz. Osman'ın öldürül
mesiyle ilgili olarak takibata uğradığı 
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ıçın Musul'a kaçtı. Ölümüyle ilgili ola
rak. dağda saklandığı mağarada bir yı
lanın sokmasıyla zehirlendiği veya bu 
mağarada yakalanıp Muaviye'ye getiril
diği ve i-ız. Osman· a k.ısas olarak vuru
lan darbeler sırasında öldüğü yahut ya
kalanıp götürülürken yarı yolda korku
dan can verdiği ve başının kesilerek Mu
aviye'ye gönderildiği şeklinde çeşitli ri
vayetler zikredilmektedir. Diğer bir ri
vayete göre ise onu Muaviye'nin Musul 
arnili olan yeğeni Abdurrahman b. üm
mü'!- Hakem kati etmiştir. Bazı kaynak
larda SO (670) yılında öldüğü de kayde
dilmektedir. 
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Müsned, V, 223-224 ; İbn Sa'd, et·Tabakat, 
III , 65, 7 4; VI , 25; Halife b. Hayyat. et· Jabalcat 
(Zekkar). ı, 235, 306 ; Ta beri. Tarif] (Ebü'I-Fazl). 
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AMR b. HARİS 
( ..:..;b.ll ,y~) 

Ebu Ümeyye Amr b. el-Haris 
b. Ya'küb el-Ensa.rt 

(ö. 148/765) 

Mısır müftüsü diye tanınan 
hadis hafızı. 

_j 

90 (708-709) yılında Medine'de doğ
ması sebebiyle Medeni, meşhur sahabi 
Sa'd b. Ubacte'nin oğlu Kays'ın mevla* sı 
olduğu için de Sa'dl nisbeleriyle anılır. 

Abdullah b. Abbas'ın torunu ve Halife 
Mansur'un amcası olan Emir Salih b. 
Ali, çocuklarına muallimlik etmesi için 
onu Mısır'a götürdüğü ve orada yerle
şip kaldığı için de Mısrl nisbesini almış
tır. İlk zamanlar fakir iken bu görevi se
bebiyle sonraları servet sahibi olup re
faha kavuştu. 

İbn Şihab ez-Zührl. Katade b. Diame. 
Reblatürre'y, Hişam b. Urve gibi birçok 
muhaddisten hadis öğrendi ve çok geç
meden meşhur bir muhaddis oldu. Ho
calan Katade ve Bükeyr b. Abdullah on
dan hadis rivayet ettiler. Ayrıca yaşça 
kendisinden büyük olan Mücahid b. Cebr 
ve Salih b. Keysan'dan başka Malik b. 
Enes. Leys b. Sa'd'a da hadis rivayet et
ti. Talebesi meşhur muhaddis Abdullah 
b. Vehb, 370 hocadan hadis rivayet etti
ğini, fakat bunların arasında Amr b. Ha
ris'ten daha güçlü hafızaya sahip birini 
görmediğini söylemekte, hocasının bu 
emsalsiz hafızasını her gün üç hadis ez-

beriernesine bağlamaktadır. Ebu Hatim 
er- Razı de onu devrinin hafızası en güç
lü muhaddisi diye tanıtmaktadır. Mısırlı 
muhaddisler arasında Leys b. Sa'd'dan 
sonra geldiği kabul edilen Amr'ın hadis
leri hakkında Ahmed b. Hanbel müsbet 
görüşe sahip değil ise de o umumiyetle 
sika* bir muhaddis olarak bilinmektedir. 

Hadisteki otoritesinin yanı sıra güzel 
konuşmasıyla da tanınan Amr b. Haris 
geniş bir kültüre sahipti. Bir yere gider
ken saf bağlayıp yolunu bekleyen halk 
Kur'an. hadis, fıkıh. şiir, Arap dili ve hat
ta hesaba dair problemlerini ona sorar
lardı. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer 
alan Amr b. Haris'in fıkıh kültürünün 
genişliğine işaret eden hocası Reblatü'r
Re'y, o yaşadıkça Mısır'da fıkhın kaybol
mayacağını söylemiştir. Amr b. Haris Mı
sır'da vefat etmiştir. Mısır tarihine dair 
eseri günümüze ulaşmamıştır. 
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?ibü't-Teh?fb, VIII , 14-16; Süyütf, Hüsnü '/-mu
haçlara, 1, 300; Si!i:gin, GA.S, 1, 343. · 

li M. yAŞAR KANDEMİR 

ı 
AMRb. HAZM 

1 

( (.f> ,y .J~ ) 

Ebü'd-Dahhak Amr b. Hazm b. Zeyd 
~1-Ensar! el-Hazred 

( ö . 531673 [?]) 

Hz. Peygamber'in 
Necran'a muallim ve zekat memuru 

L 
olarak gönderdiği sahabi. 

~ 

On beş yaşında iken katıldığı Hendek 
Savaşı'ndan önceki hayatı hakkında bilgi 
yoktur. Bundan sonra yapılan bütün sa
vaşlara iştirak etmiştir. Hatta Tebük Se
feri'nde Hz. Peygamber hakkında. "Pey
gçımber olduğunu, gökten haber ver
diğini iddia ediyor, ama kayıp devesi
nin nerede olduğunu bilmiyor" diye söz 
eden münafığı, grup kumandan ı olan 
kardeşi Umare b. Hazm'e haber vermiş
tir. Hicretin onuncu yılında Halid b. Ve
lld'in aracılığıyla müslüman olan Nec
ran'daki Haris b. Ka'b oğullarına Hz. 
Peygamber Amr b. Hazm'i amil* olarak 
göndermiş, dini esasları. Kur'an'ı öğret
mek ve zekat toplamakla görevlendir
miştiL Orada yapacağı işleri belirten bir 
de talimatname yazdırıp kendisine ver
miştir. Bu talimatnarnede dinin emirle
ri ve yasaklarıyla zekat, diyet ve ceza! 


