
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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Vakıdf. el-Megazr, III, 973-980; İbn Hişam. 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

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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el-istr'ab, II , 523-524; İbnü'I-Esfr. el-Kamil, lll, 
179, 477 ;'a.mlf.. Üsdü'/-gabe, IV, 217-219; İbn 
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ııı!ııı AHMET ÖNKAL 

L 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Bu harf. et-Tarih u '1 -kebir, VI , 320-321; e/
Cerh u e Ha' dil, VI, 225-226; İbn Hibban. Me
şah ir, s. 187; Zehebf. Te?kiretü 'l-J:ıuf{iJ.?, 1, 183-
185; a.mlf., A'tamü'n-nübela', VI, 349-353; 
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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! 



konular yer almıştır. Hz. Peygamber'in 
vefatında Amr Necran'da bulunuyordu. 
Esved ei-Ansfnin İslam 'dan ayrılıp pey
gamberlik davasına kalkışmasına biz
zat şahit olmuştur. Hz. Osman'la kapı 

bir komşu olan Amr b. Hazm. Osman'a 
karşı ayaklananlara evinin kapısını aç
mış, halifeyi şehid edenler onun evin
den öbür tarafa geçmişlerdir (bk. Tabe
ri, IV, 383, 393) Oğlu Yezid'e biat edil
mesini isteyen Muaviye'ye de şiddetle 
karşı çıkmıştır. 

Kendisinden oğlu Muhammed, karısı 
Sevde bint Harise, Nadr b. Abdullah es
Sülemi ve Ziyad b. Nuaym ei-Hadrami 
hadis rivayet etmişlerdir . Onun vasıta
sıyla nakledilen hadisler Ebü Davüd, Ne
saL İbn Ma ce ve Darimfnin S ün en' leriy
le İmam Malik'in el-Muvatta'ında ve 
İbn Hibban'ın ŞaJ:ıiJ:ı 'inde yer almıştır. 

Ailesine Hz. Peygamber tarafından ze
hirli hayvan sokmasına karşı, ayrıca na
zar ve kulak ağrısı için nefes etme (ruk
ye) izni verilen Amr'ın Hz. Ömer devrin
de vefat ettiği ileri sürülmüşse de, Ye
zid'e biat edilmesi hususunda Muavi
ye'ye karşı çıktığı dikkate alınırsa. 51-
54 (671 -674) yılları arasında öldüğüne 

dair rivayetler kuwet kazanmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Vakıdi, el·fl1egazf, lll , 101 o; İbn Hişam, es· 
Sfre, N , 241 ·243; lll, 70; İbn Sa 'd, et· Taba~at, 
1, 267 ; lll , 486 ; V, 69 ; Belazüri, Fütah ( Rıd van). 

s. 80-81; Ta beri. Tarfl] (Ebü 'I-Fazll. lll, 128-130, 
228 ; IV, 383, 385, 393 ; İbn Abdülber. el-İstr'ab, 
ll, 517; ibnü'I-Esir, el-Kamil, lll , 496 ; a.mlf., 
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li] SELMAN BAŞARAN 

AMR b. HUREYS 

( .::...,.? .y,~ ) 

Ebu Said Amr b. Hureys 
b. Amr el-Kureşi ei-Mahzuml 

(ö. 85 / 704) 

Küfe'de yerleşen ilk Kureyşli saha bi. 
L ~ 

Hicretten yaklaşık iki yıl önce veya 
Bedir günü doğduğuna dair rivayetler 
vardır. Ancak. Medine'de Hz. Peygam
ber'in. elindeki akla bir ev yeri çizdikten 
sonra ona, "Bunu sana veriyorum" (Ebü 
Davüd, "Ij:arac ve İmare", 34) dediği dik
kate alınırsa. o zaman yaşının pek de 

· küçük olmadığı anlaşılır. Babası ve kar
deşi Said de sahabidir. Kureyş'in bir ko
lu olan Beni Mahzüm kabilesine nisbet 
edilerek ei-Mahzümi diye anılır. Hz. Pey-

gamber, çok küçük yaşta huzuruna ge
tirilen Amr'ın başını okşamış, alışverişi

nin bereketli olması için dua etmiştir. 
Bu dua bereketiyle Amr daha sonraları 
yerleştiği Küfe'nin en büyük zenginle
rinden biri olmuştur. Küfe kurulduktan 
hemen sonra oraya göç eden Amr. Küfe 
Mescidi yanında bir taraftan ibrişim ve 
elbise ticaretinin, öte yandan dini ve 
edebi sohbetlerin merkezi olan büyük 
bir bina yaptırdı. Emeviler'in Irak valisi 
Ziyad b. Ebü Süfyan. kışı geçirmek üze
re Basra'ya gittiğinde yerine Amr' ı vekil 
bırakırdı. 

Amr b. Hureys ticaretin yanı sıra ha
dis rivayetiyle de meşgul olmuştu . Doğ

rudan Hz. Peygamber'den. ayrıca Hz. 
Ebü Bekir. Ömer. Ali, İbn Mes'üd ve kar
deşi Said'den rivayetleri vardır. Kendi
sinden başta oğlu Ca 'fer olmak üzere 
Küfe hadis ekolünün tanınmış muhad
disleri rivayette bulunmuşlardır. Rivayet
leri Kütüb-i Sitte'de ve Ahmed b. Han
bel ' in Müsned'inde (IV, 306-307) yer al
maktadır. 
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liJ MücTEBA UcuR 

AMR b. KAYS el-MÜı.Aİ 
( .)~\~ .y,~ ) 

Ebu Abdiilah 
Amr b. Kays ei -Mülal 

(ö. 146/ 763 ) 

İlk devir Kı1fe muhaddis ve 
sı1filerinden. 

~ 

Küfe'nin beş büyüğünden biri olarak 
tanınır. Hayatı hakkında yeterli bilgi yok
tur. Dokumacılık yaptığı için Bezzaz, çar
şaf sattığı için de Mülai lakabı ile meş
hur oldu. Süfyan es-Sevri'yi yetiştirdi. 

Hayatını zikir. ilim. ibadet ve mezarlık
larda ağlamakla geçirdiği rivayet edilir. 
Vefat yeri hakkında kaynaklarda farklı 
bilgiler (iran. Şam . Sicistan, Küfe. Bağda t) 
bulunmaktadır. "Nefsinle meşgul oldu
ğunda insanları, insanlarla meşgul ol
duğunda da nefsini unutursun .. diyen 
Amr ' ın abdal* lardan olduğu söylenir. 
Ebü İshak es-SebiT. Semmak b. Harb. 
Atıyye ei-Avfı, Ata b. Ebü Rebah ve İkri-

AMR b. KÜLSÜM 

me gibi tabiilerden rivayette bulunmuş, 

Bağdat'a gittiğinde Ahmed b. Hanbel ile 
görüşerek güvenini kazanmıştır. Süfyan 
es-Sevri, Ebü Halid el-Ahmer ve Muha
ribi kendisinden hadis rivayet etmiş , sa
yıları fazla olmayan bu hadisler Şafıifı-i 
Müslim ile dört meşhur Sünen'de yer 
almıştır. Buhari ise onun rivayetlerine 
el-Edebü'l-müfred'inde yer vermiştir. 

Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel, Ebü 
Hatim er-Razi ve N esai güvenilir bir ravi 
olduğunu söylemişlerdir. Zahid ve mu
haddis vasfının yanında kari* olarak da 
tanınmıştır. Kıraatteki hocalarından biri 
Asım b. Behdele'dir. Süfyan es-Sevri ona 
büyük değer verir. adını hürmetle anar. 
Kur 'an okumayı ve dini bilgileri ondan 
öğrendiğini söylerdi. 

BİBLİYOGRAFYA : 

el-Cerh ueHa'dfl, VI, 254·255 ; Sülemi, Taba· 
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ımı I RFA N G ü N DÜZ 

L 

AMR b. KÜLSÜM 

( t_,JS .y, ~ ) 

Ebü'I-Esved (Ebu Abbad) Amr b. 
Külsum b. Malik 

(ö. 584 veya 600 m.) 

Muallaka şairlerinden . 
~ 

Irak topraklarında bulunan Tağlib ka
bilesinin Cüşem koluna mensuptur. Ba
bası Araplar' ın tanınmış süvarİlerinden 

Külsüm b. Malik, annesi ise Arap şairle
rinden Mühelhil b. Rebia ' nıri kızı Ley
la'dır. Kaynakların müştereken kaydet

. tiğine göre daha on beş yaşında iken 
kabile reisi olan Amr Arap yarımada-
sı. Şam. Irak ve Necid 'de dolaştı. Bu
lunduğu bölgelerde gösterdiği cesaret 
ve kahramanlıklarla tanındı. Bu sebep
le. "Amr b. Külsüm'dan daha atılgan " · 
( tft .y, .Jr>- .f ..!.1:!1 ) sözü Araplar ara
sında darbımesel haline geldi. Son de
rece gururlu olan Amr'ın Hire Hüküm
dan Amr b. Hind'i öldürdüğü de bilin
mektedir. Rivayete göre bu olay şöyle 
cereyan etmiştir: Amr b. Külsüm, Bekr 
ve Tağlib kabileleri arasındaki bir anlaş
mazlığın halli için Hire Hükümdan Amr 
b. Hind'i ziyarete gelmiş, bu münase
betle inşad ettiği bir kasidesinde şair. 

hükümdara Bekr kabilesine yakınlık gös
termekten sakınmasını tavsiye etmiş, 

hatta bu hususta tehditkar bir ifade 
kullanmıştır. Buna kızan Amr b. Hind. 
kendisine arzedilen meselede Bekr ka
bilesi lehinde hüküm vermişti. Amr b. 
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