
belirterek Amr b. Merzük' a olan güve
nini dile getirmiştir. Yahya b. Main de 
ehl-i Kur'an ve faziletli bir insan olarak 
nitelendirdiği Amr'ın güvenilir bir mu
haddis olduğunu söylemiştir. Süleyman 
b. Harb'e göre onu tenkit edenler. ken
dilerinde olmayan hadisleri rivayet etti
ği için kıskançlıkları sebebiyle böyle dav
ranmışlardır. Bu harf' nin, el- Cdmi c u 's
şaJ:ıih 'inde iki yerde ("Diyat", 2, "Feza 'i
lü aşhabi'n-nebi", 30) "haddesena Amr" 
diyerek ondan hadis rivayet etmesi, Ebü 
Davüd'un ise onun birçok rivayetini Sü
nen 'ine alması, Amr'ın hadisteki yerini 
göstermektedir. Burada şunu belirtmek 
gerekir ki Buharf, Amr b. Merzük hak
kındaki tenkitleri dikkate alarak. belir
tilen iki yerde de, hadisleri kendilerin
den 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 meclisle
rinden daha büyük bir hadis meclisi 
kurulmadığı, bu meclislerde 10.000 ha
dis talibinin yer aldığı ifade edilmek
tedir. 

Amr b. Merzük'un çok hayır yapması 
yanında önemli bir özelliği de bilhassa 
deniz savaşiarına katılmasıydı. Bu se
beple kitaplarını çok defa Ebü Davüd 
et-Tayalisf'ye bırakırdı. Saçını , sakalım 

kına ile bayar. hadis rivayetinden arta
kalan zamanını ibadetle geçirirdi. Safer 
224'te (Ocak 839) Basra'da vefat etti. 
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AMR b. MEYMÜN 

(.:ı~.:.r.~) 

Ebu Abdiilah (Ebu Yahya) 
Amr b. Meymun ei -Evdi 

(ö 74 1693 [?]) 

Muhaddis tabii. 
_j 

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

doğdu. Müslüman olmakla birlikte Hz. 
Peygamber'i göremedi, bu sebeple mu
hadramfın *dan sayıldı. İslamiyet' i ka
bul edişi, Yemen Valisi Muaz b. Cebel'in 
tesiriyle oldu. Bundan dolayı ona karşı 
gönlünde derin bir muhabbet uyandı ve 
yanından hiç ayrılmadı. Muaz'ın vefa
tından 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 Hü
reyre. 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 güve
nilir bir muhaddis olduğunu kabul et
mişlerdir. Rivayetleri çok olmamakla be
raber Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Hz. 
Ömer'in çeşitli uygulamalarını rivayet et
miş, E bO Lü 'lü' tarafından şehid edi
lişini bizzat görmüş, onun suikasttan 
sonraki halini ve Hz. Osman'ın halife 
seçilişini bütün teferruatıyla anlatmış
tır (bk Buhar!, "Feza'ilü asha.bi'n-ne
bi", 8) 

Talebesi Ebü İshak'ın söylediğine gö
re Amr b. Meymün. çevresindeki müslü
manların. hatta ashab-ı kiramın takdiri
ni kazanmıştır. Yaşadığı uzun yıllar bo
yunca hac ve umre münasebetiyle bir
çok defa Irivayete göre 60 veya I 00 de
fa) Kabe'yi ziyaret etmiştir. Çok yaşlan
masına rağmen ölümü hiç temenni et
memiş, ancak Emevf valilerinden Ye
zfd b. Ebü Müslim'in rahatsız edici mu
amelelerine maruz kalınca. Allah 'tan 
kendisini kötülerle bir arada bulundur
mamasını dilemiştir. Ölüm tarihi kesin 
olarak bilinmemekte. 74 (693) veya 75 
(694) yılında vefat ettiği rivayet edil
mektedir. 
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AMR b. MÜRRE 

AMRb.MÜRRE 

( •r.:.r.~) 

Ebu Abdiilah Amr b. Mürre 
b. Abdiilah el-Muradi ei-Cemeli 

(ö. 116 / 734 [?]) 

Kufe'nin 
meşhur hadis hafızı ve zahidi. _j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ab
dullah b. Ebü Evfa, Ebü Vail, Said b. Mü
seyyeb, Said b. Cübeyr gibi muhaddis
lerden hadis öğrendi. Kendisinden de 
Ebü İshak es-SebiT, A'meş, Şu'be b. Hac
cac, 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 halinde
dir. Bazı kaynaklarda 118 ·de (736) ve
fat ettiği de ileri sürü lmektedir. 

Talebesi meşhur muhaddis Şu'be. Amr 
b. Mürre'nin çok hadis bildiğini. rivayet
lerinde tedlis* yapmayan nadir şahsi
yetlerden biri olduğunu . ama olduğu için 
onu mescide bizzat kendisinin götürdü
ğünü ve derin bir huşü içinde namaz kı
lan hocasının. onu görenlere. ibadeti ka
bul edilene kadar Allah· ın huzurundan 
ayrılmayacakmış intibaını verdiğini söy
lemektedir. Talebelerinden Mis'ar b. Ki
dam. son derece güvenilir biri diye öv
düğü ve çok sevdiğini söylediği hacası 
Amr gibi bir fazilet timsalinin benzeri
ne Küfe'de rastlamadığını ifade etmek
tedir. Meşhur muhaddis Abdurrahman 
b. Mehdi. o devirde Küfe'de rivayetleri 
şüpheyle karşılanamayacak dört büyük 
hadis hafızı bulunduğunu. Amr b. Mür
re'nin de bunlardan biri olduğunu kay
deder. Mürcil görüşü tasvip ettiği de 
söylenen Amr'ın benimsediği irdi*, gü
nahların mümine zarar vermeyeceğini 
iddia edenlerin görüşü değil. selef alim
lerinin kabul ettiği manada, günahkar 
müslümanların cennete mi yoksa cehen
neme mi gideceğini Allah'a havale et
mek şeklindeki irca anlayışı olmalıdır. 

Zira gençliğinde yabancı bir kadına hay
ranlıkla baktığı için hala ıstırap çektiği
ni, gözlerini kaybetmesinin bu günaha 
kefaret olmasını ümit ettiğini söyleyen 
bir zahidin Mürcie mezhebini benimse
rnesi uzak bir ihtimaldir. Rivayetleri Kü
tüb-i Sitte'de yer alan Amr b. Mürre'nin 
meşhur sözlerinden biri şöyledir : "Ahi
reti kazanmaya çalışanlar dünyayı, dün
ya 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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