
AMR b. LUHAY 

verilen), vaslle (erkek-dişi ikizler doğuran) 
ve ham (on kere yavrulamasından dolayı 
sırtına yük vurulmayan) gibi hayvanların 
adanmasını meşrü kılmamıştır. Fakat 
kafirler -bu inançlarını- Allah· a atfede
rek yalan söylerler. Zaten onların çoğu
nun akılları ermez" (el-Maide 5/ 103) bu
yurulur. 

Kaynaklarda Amr'ın kısa boylu, açık 

tenli ve mavi gözlü olduğu, Huzaa ka
bilesi arasında büyük bir itibarı bulun
duğu, herkesten saygı gördüğü ve uzun 
bir ömür sürdüğü rivayet edilmektedir. 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

AMR b. MA'DİKERİB 
( y_} ._s.w ,y ~ ) 

Ebu Sevr Amr b. Ma'dikerib 
b. Abdiilah ez-Zübeydi 

(ö. 21/641-42) 

Muhadramun şairlerinden olan 
cengi'l.ver sahabi. 

_j 

Yemen'deki Mezhic kabilesinin Zü
beyd koluna mensuptur. Cahil iye dev
rinde doğdu. Kabilesinin reisi idi. İslam 
öncesi hayatı hakkında fazla bilgi bulun
mamaktadır. Hz. Muhammed'in İslami
yet'! yaydığım öğrenince, durumu araş
tırmak üzere kavminden, bazı kaynak
lara göre Murad kabilesinden on kişi ile 
beraber hicretin 1 O. yılında (631-32) Me
dine'ye geldi. Hz. Peygamber'le görüş
tükten sonra müslüman oldu. Medine'
den dönerken yine kabilesinin reisi ola
rak kaldı. Ancak daha önce müslüman 
olan ve Zübeyd kabilesini de içine alan 
bölgeye vali tayin edilen Ferve b. Mü
seyk'e bağlandı. 

Rivayete göre ikinci dereceden bir ida
reci olmak Amr'ın gücüne gittiği için. 
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yalancı peygamberlerden Esved el-Ansi 
Yemen'i hakimiyeti altına almaya çalış
tığı sırada irtidad etti ve Esved tarafın
dan Mezhic emirliğine tayin edildi. Fa
kat kısa bir süre sonra irtidad olaylarını 
bastırmak üzere Hz. Ebü Bekir tarafın
dan gönderilen ordu kumandanı Muha
cir b. Ebü Ümeyye'ye teslim oldu. Hali
fenin huzuruna getirildiğinde suçunu 
itiraf etti. Tövbekar olarak yeniden İs
lamiyet'e döndü ve memleketine gitti. 
Daha sonra Medine'ye geldiğinde Hz. 
Ebü Bekir tarafından Suriye'nin fethin
de görevlendirildi. Yermük Savaşı'nda 

( 151 636) bulundu ve savaş sırasında bir 
gözünü kaybetti. Hz. Ömer devrinde Sa'd 
b. Ebü Vakkas ile ırak fethine katıldı. 

Kadisiye Savaşı ( 16/ 637) öncesinde Hz. 
Ömer Sa'd'e yazdığı mektupta, 2000 
kişiye bedel iki kişi gönderdiğini ha
ber verdikten sonra, onlarla istişare et
mesini ve kendilerinden faydalanmasını 
tavsiye etmişti. Bunlardan biri Tuleyha 
b. Huveylid, diğeri Amr b. Ma'dikerib'di. 
Yiğitliğinden dolayı ona "Arap cengave
ri • unvanı verilmişti. Kadisiye ·de gös
terdiği kahramanlık müslümanları ken
disine hayran bıraktı. Nihavend Sava
şı'ndaki (21 1 641) hezimeti zafere çevi
renlerin başında gelen Amr'ın bu savaş
ta aldığı yara bir türlü iyileşmedi. Rey'in 
Rüze kasabasında vefat etti ve Kirman
şah · a gömüldü (b k. Yakut, ııı, 78) Kadi
siye'de şehid düştüğüne dair rivayetler 
güvenilir olmaktan uzaktır. Son derece 
cesur ve zeki olan Amr, aynı zamanda 
gür bir sese sahipti. Öldüğü zaman 120 
yaşlarındaydı. 

Muhadramun • şairleri arasında yer 
alan Amr b. Ma'dikerib'in şiirleri savaşa 
ve kabilesinin methine dairdir. Önce Ebü 
Amr eş-Şeybani, daha sonra İbnü ' I-A'ra
bi ve Sükkeri tarafından lll. (IX.) yüzyıl
da meydana getirilen divanını, İbn Ha
cer ei-Askalani IX. (XV.) yüzyılın ikinci 
yarısında, Abdülkadir el- BağdMI de şer
hiyle birlikte Xl. (XVII .) yüzyılın sonların
da görmüş olmalarına rağmen eser bi
lindiği kadarıyla günümüze ulaşmamış
tır. Blachere tarafından derlenen şiirle
ri 225 beyit tutan on dokuz kasideden 
ibarettir. Daha sonra şairin çeşitli kay
naklarda bulunan şiirleri Iraklı edebi
yatçı Haşim et-Taan tarafından Divanü 
cAmr b. Ma c dikeri b adıyla toplanarak 
Bağdat'ta yayımlanmıştır (1970). Muta' 
et-Tarabişi de taradığı 200 kadar kay
nakta Amr b. Ma'dikerib'e nisbet edilen 
600'den fazla beyit tesbit etmiş, ona 
ait olmayanları ayıklamak suretiyle 300 

beytini Şi cru CAmr b. Ma c dikeri b adıyla 
Dımaşk Mecmau'l-lugati'I-Arabiyye ya
yınları arasında neşretmiştir ( 1972, 1985) 
İbn Manzür Lisanü'l- Arab'da onun otuz 
üç beytini örnek (şahid) olarak kullan
mıştır. 
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AMR b. MERZÜK 

( ..Wr .:.r.~) 
Ebu Osman Amr b. Merzuk 

el-Bahili el- Basri 
(ö. 224/839) 

Basra'nın tanınmış muhaddisi. 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
130'1u (747) yıllarda doğdu. Şu'be b. 
Haccac ve Hammad b. Selerne gibi mu
haddislerden hadis öğrendi. Kendisin
den de Buhar!, Ebü Davüd, Ebü Zür'a, 
Ebü Hatim er-Razi gibi meşhur muhad
disler hadis rivayet ettiler. Yahya b. Sa
id el-Kattan. Ali b. Medini gibi münek
kitler Amr'ın pek güvenilir olmadığını, 
Darekutni ve Hakim de onun çok yanıl
dığını söylemekle beraber diğer hadis 
otoriteleri Amr'ı övmüşlerdir. İbnü'I-Me
dini'nin Amr b. Merzük'u "gevşek" bul
duğu Ahmed b. Hanbel'e söylendiği za
man o hayret etmiş ve Amr'ın makbul 
(salih) bir ravi olduğunu söylemiştir. Hat
ta İbn Hanbel, Basra'ya hadis tahsili için 
giden oğlu Salih'e Amr'ın hadislerini ni
çin yazmadığını sormuş, onun, "Yazma
mı istemediler" demesi üzerine de Af
fan b. Müslim'in Amr'ı beğendiğini söy
lemiş, Affan'ın takdir ettiği bir kişi hak
kında kimsenin bir şey diyemeyeceğini 


