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 atfederek yalan söylerler. Zaten onların çoğu
nun akılları ermez" (el-Maide 5/ 103) buyurulur.
Kaynaklarda Amr'ın kısa boylu, açık
tenli ve mavi gözlü o lduğu, Huzaa kabilesi arasında büyük bir itibarı bulunduğu, herkesten saygı gördüğü ve uzun
bir ömür sürdüğü rivayet edilmektedir.
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ABDÜLKERİM ÖZAYDIN

AMR b. MA'DİKERİB
( y_} ._s.w ,y ~ )
Ebu Sevr Amr b. Ma'dikerib
b. Abdiilah ez-Zübeydi

L

Muhadramun •
_j

Yemen'deki Mezhic kabilesinin Zübeyd koluna mensuptur. Cahiliye devrinde doğdu. Kabilesinin reisi idi. İslam
öncesi hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Hz. Muhammed'in İslami
yet'! yaydığım öğrenince, durumu araş
tırmak üzere kavminden, bazı kaynaklara göre Murad kabilesinden on kişi ile
beraber hicretin 1O. yılında (631-32) Medine'ye geldi. Hz. Peygamber'le görüş
tükten sonra müslüman oldu. Medine'den dönerken yine kabilesinin reisi olarak kaldı. Ancak daha önce müslüman
olan ve Zübeyd kabilesini de içine alan
bölgeye vali tayin edilen Ferve b. Müseyk'e bağlandı.
Rivayete göre ikinci dereceden bir idareci olmak Amr'ın gücüne gittiği için.
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peygamberlerden Esved el-Ansi
Yemen'i hakimiyeti altına almaya çalış
tığı sırada irtidad etti ve Esved tarafın
dan Mezhic emirliğine tayin edildi. Fakat kısa bir süre sonra irtidad olaylarını
bastırmak üzere Hz. Ebü Bekir tarafın
dan gönderilen ordu kumandanı Muhacir b. Ebü Ümeyye'ye teslim oldu. Halifenin 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 fethinde görevlendirildi. Yermük Savaşı'nda
( 15 1 636) 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 haber verdikten sonra, onlarla istişare etmesini ve kendilerinden faydalanmasını
tavsiye etmişti. Bunlardan biri Tuleyha
b. Huveylid, diğeri Amr b. Ma'dikerib'di.
Yiğitliğinden dolayı ona "Arap cengaveri • unvanı verilmişti. Kadisiye ·de gösterdiği kahramanlık müslümanları kendisine hayran bıraktı. Nihavend Savaşı'ndaki (21 1 641) hezimeti zafere çevirenlerin başında gelen Amr'ın bu savaş
ta aldığı yara bir türlü iyileşmedi. Rey'in
Rüze kasabasında vefat etti ve Kirmanşah ·a gömüldü (b k. Yakut, ııı, 78) Kadisiye'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.

(ö. 21/641-42)

Muhadramun şairlerinden olan
cengi'l.ver sahabi.

yalancı

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 Hacer ei-Askalani IX. (XV.) yüzyılın ikinci
yarısında, Abdülkadir el- BağdMI de şer
hiyle birlikte Xl. (XVII .) yüzyılın sonların
da görmüş olmalarına rağmen eser bilindiği kadarıyla günümüze ulaşmamış
tır. Blachere tarafından derlenen şiirle
ri 225 beyit tutan on dokuz kasideden
ibarettir. Daha sonra şairin çeşitli kaynaklarda bulunan şiirleri Iraklı edebiyatçı Haşim et-Taan tarafından Divanü
cAmr b. Ma c dikeri b adıyla toplanarak
Bağdat'ta yayımlanmıştır (1970). Muta'
et- Tarabişi de taradığı 200 kadar kaynakta 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 yayınları arasında neşretmiştir ( 1972, 1985)
İbn Manzür Lisanü'l- Arab'da onun otuz
üç beytini örnek (şahid) olarak kullanmıştır.
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AMR b. MERZÜK

( ..Wr

.:.r.~)

Ebu Osman Amr b. Merzuk
el- Bahili el- Basri
(ö. 224/839)

L

Basra'nın tanınmış

muhaddisi.

_j

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.
130'1u (747) yıllarda doğdu . Şu'be b.
Haccac ve Hammad b. Selerne gibi muhaddislerden hadis öğrendi. Kendi sinden de Buhar!, Ebü Davüd, Ebü Zür'a,
Ebü Hatim er-Razi gibi meşhur muhaddisler hadis rivayet ettiler. Yahya b. Said el-Kattan. Ali b. Medini gibi münekkitler 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" bulduğu Ahmed b. Hanbel'e söylendiği zaman o hayret etmiş ve Amr'ın makbul
(salih) bir ravi olduğunu söylemiştir. Hatta İbn Hanbel, Basra'ya hadis tahsili için
giden oğlu Salih'e Amr'ın hadislerini niçin yazmadığını sormuş , onun, "Yazmamı istemediler" demesi üzerine de Affan b. Müslim'in Amr'ı beğendiğini söylemiş, Affan'ın takdir ettiği bir kişi hakkında kimsenin bir şey diyemeyeceğini

AMR b. MÜRRE
belirterek Amr b. Merzük' a olan güvenini dile getirmiştir. Yahya b. Main de
ehl-i Kur'an ve faziletli bir insan olarak
nitelendirdiği Amr'ın güvenilir bir muhaddis olduğunu söylemiştir. Süleyman
b. Harb'e göre onu tenkit edenler. kendilerinde olmayan hadisleri rivayet ettiği için kıskançlıkları sebebiyle böyle davranmışlardır. Bu harf' nin, el- Cdmi c u 'sşaJ:ıih 'inde iki yerde ("Diyat", 2, "Feza 'ilü aşhabi'n-nebi", 30) "haddesena Amr"
diyerek ondan hadis rivayet etmesi, Ebü
Davüd'un ise onun birçok rivayetini Sünen 'ine alması, Amr'ın hadisteki yerini
göstermektedir. Burada şunu belirtmek
gerekir ki Buharf, Amr b. Merzük hakkındaki tenkitleri dikkate alarak. belirtilen iki yerde de, hadisleri kendilerinden aldığı güvenilir bir başka hocasının
daha ad ı nı verme ihtiyacını duymuştur.
Şu'be b. Haccac'ın rivayetlerini en iyi
Amr'ın bildiği, Basra'da onun meclislerinden daha büyük bir hadis meclisi
kurulmadığı, bu meclislerde 10.000 hadis talibinin yer aldığı ifade edilmektedir.
Amr b. Merzük'un çok hayır yapması
önemli bir özelliği de bilhassa
deniz savaşiarına katılmasıydı. Bu sebeple kitaplarını çok defa Ebü Davüd
et-Tayalisf'ye bırakırdı. Saçını , sakalım
kına ile bayar. hadis rivayetinden artakalan zamanını ibadetle geçirirdi. Safer
224'te (Ocak 839) Basra'da vefat etti.

yanında
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AMR b. MEYMÜN
(.:ı~.:.r.~)

Ebu Abdiilah (Ebu Yahya)
Amr b. Meymun ei -Evdi
(ö 74 1693 [?])

L

Muhaddis tabii.

_j

Yemen'deki Mezhic kabilesinin Evd
koluna mensuptur. Hz. Ebü Bekir devrinde Küfe'ye gelip yerleştiği için el-KOfi
nisbesiyle de anılır. Cahiliye döneminde

doğdu.

Müslüman olmakla birlikte Hz.
Peygamber'i göremedi, bu sebeple muhadramfın * dan sayıldı. İslamiyet' i kabul edişi, Yemen Valisi Muaz b. Cebel'in
tesiriyle oldu. Bundan dolayı ona karşı
gönlünde derin bir muhabbet uyandı ve
yanından hiç ayrılmadı. Muaz'ın vefatından sonra ashab - ı kiramın en fakihi
olarak gördüğü Abdullah b. Mes'Qd'un
peşini bırakmadı ve kıraat ilmini ondan
arz* usulüyle tahsil etti. Kendilerinden
hadis rivayet ettiği diğer sahabiler Hz.
ömer, Ali, Sa'd b. Ebü Vakkas. Ebü Hüreyre. Aişe ve Ebü Eyyüb ei-Ensarf'dir.
Amr'dan da Şa'bi. Said b. Cübeyr. Amr
b. Mürre. Ebü İshak es-SebiT gibi tanın
mış muhaddisler rivayette bulundular.
Ebü İshak ondan ayrıca kıraat da öğ
rendi. Bütün münekkitler Amr'ın güvenilir bir muhaddis olduğunu kabul etmişlerdir. Rivayetleri çok olmamakla beraber Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Hz.
Ömer'in çeşitli uygulamalarını rivayet etmiş, EbO Lü 'lü' tarafından şehid edilişini bizzat görmüş, onun suikasttan
sonraki halini ve Hz. Osman'ın halife
seçilişini bütün teferruatıyla anlatmış
tır (bk Buhar!, "Feza'ilü asha.bi'n-nebi", 8)
Talebesi Ebü İshak'ın söylediğine göre Amr b. Meymün. çevresindeki müslümanların. hatta ashab-ı kiramın takdirini kazanmıştır. Yaşadığı uzun yıllar boyunca hac ve umre münasebetiyle birçok defa Irivayete göre 60 veya I 00 defa) Kabe'yi ziyaret etmiştir. Çok yaşlan
masına rağmen ölümü hiç temenni etmemiş, ancak Emevf valilerinden Yezfd b. Ebü Müslim'in rahatsız edici muamelelerine maruz kalınca. Allah 'tan
kendisini kötülerle bir arada bulundurmamasını dilemiştir. Ölüm tarihi kesin
olarak bilinmemekte. 74 (693) veya 75
(694) yılında vefat ettiği rivayet edilmektedir.
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AMRb.MÜRRE
( •r.:.r.~)

Ebu Abdiilah Amr b. Mürre
b. Abdiilah el-Muradi ei-Cemeli
(ö. 116 / 734 [?])
L

meşhur

Kufe'nin
hadis hafızı ve zahidi.

_j

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Abdullah b. Ebü Evfa, Ebü Vail, Said b. Müseyyeb, Said b. Cübeyr gibi muhaddislerden hadis öğrendi. Kendisinden de
Ebü İshak es-SebiT, A'meş, Şu'be b. Haccac, Süfyan es-Sevrf gibi hadis hafızla
rı rivayette bulundular. İbn Abbas 'tan
mürsel* olarak hadis rivayet eden Amr
b. Mürre'nin güvenilir bir ravi olduğu
hususunda münekkitler ittifak halindedir. Bazı kaynaklarda 118 ·de (736) vefat ettiği de ileri sürü lmektedir.
Talebesi meşhur muhaddis Şu'be. Amr
b. Mürre'nin çok hadis bildiğini. rivayetlerinde tedlis* yapmayan nadir şahsi
yetlerden biri olduğunu . ama olduğu için
onu mescide bizzat kendisinin götürdüğünü ve derin bir huşü içinde namaz kı
lan hocasının. onu görenlere. ibadeti kabul edilene kadar Allah· ın huzurundan
ayrılmayacakmış intibaını verdiğini söylemektedir. Talebelerinden Mis'ar b. Kidam. son derece güvenilir biri diye övdüğü ve çok sevdiğini söylediği hacası
Amr gibi bir fazilet timsalinin benzerine Küfe'de rastlamadığını ifade etmektedir. Meşhur muhaddis Abdurrahman
b. Mehdi. o devirde Küfe'de rivayetleri
şüpheyle karşılanamayacak dört büyük
hadis hafızı bulunduğunu. Amr b. Mürre'nin de bunlardan biri olduğunu kaydeder. Mürcil görüşü tasvip ettiği de
söylenen Amr'ın benimsediği irdi*, günahların mümine zarar vermeyeceğini
iddia edenlerin görüşü değil. selef alimlerinin kabul ettiği manada, günahkar
müslümanların cennete mi yoksa cehenneme m i gideceğini Allah'a havale etmek şeklindeki irca anlayışı olmalıdır.
Zira gençliğinde yabancı bir kadına hayranlıkla baktığı için hala ıstırap çektiği
ni, gözlerini kaybetmesinin bu günaha
kefaret olmasını ümit ettiğini söyleyen
bir zahidin Mürcie mezhebini benimsernesi uzak bir ihtimaldir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan Amr b. Mürre'nin
meşhur sözlerinden biri şöyledir : "Ahireti kazanmaya çalışanlar dünyayı, dünya menfaatleri peşinde koşanlar ahireti
kaybederler. Ebedf olanı elde etmek için
fa ni olanı gözden çıkarmaya bakın ...

Ebü'I-Kasım ei-Begavf'nin iö 3 ı 7/ 929).
Amr ile talebesi Şu'be b. Haccac'ı konu
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