
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. 

.BİBLİYOGRAFYA: 

Buhar!, "Diyat", 2, "Feza'i!ü ashabi'n-ne
bl", 30 ; a.mlf., et·Tfirif].u 'l·kebir, VI , 373; İbn 
Sa'd, et·Taba"at, VII , 305; Ukayl1, edDu'a· 
fa'ü'l·kebir (nşr. Abdülmu'ti Emin Kal'aç1), 
Beyrut 1404/ 1984, lll, 292; el·Cerf1. ue'Ua 'dil, 
VI , 263·264; Zeheb1, A'lamü'n·nübela', X, 417· 
420; a.mlf., f\1izanü'f.i'tidal, III , 287·288; a.mlf., 
e1·fl1ugni[nşr. Nüreddin ltr) , Haleb 1391 / 1971, 
ll, 489; ibn Hacer. Teh?fbü 't· Teh?ib, VIII, 99· 
101 ; a.mlf., Hedyü 's·sfi ri Mukaddimetü Fet· 
hi 'l·bfirf lnşr. Taha Abdurrauf Sa'd v.dğr.), Ka· 
hi re 1398/1978, ll, 186. 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

· Buhi'ı.r1. "Feza' ilü asl;ıabi'n- ne bl", 8; a.mlf., 
et· Tarif]. u 'l·kebir, VI, 367; a.mlf.. et· Tarif]. u 's· 
sagir (nşr Mahmüd İbrahim Zayed), Kahire 
1396·97 /1976·77, I, 157, 190 ; İbn Sa 'd, et·Ta· 
bakat, VI, 117·118 ; el·Cerh ue't·ta'dfl, VI, 258; 
Ebü Nuaym, Hi/ye, IV, 148·154; İbn Abdülber, 
el·istr'ab, ll, 542·544 ; İbnü'l-Cevz1. Sı{atü 's·sa{
ue, lll, 35; İbnü'l-Es1r, Üsdü 'l·gabe, IV, 275·276; 
Nevev1. Teh?fb, I, 34·35; Zeheb1, A'lamü'n·nü· 
bela', IV, 158·161 ; a.mlf., Te?kiretü 'f.hu{{fiz, I, 
65; İbnü'l-Cezer1. Gayetü 'n·nihfiye, ı, 603; İbn 
Hacer. Teh?fbü 't- Teh?fb, VIII, 109-11 O; a.mlf .. 
el-işabe (Bicav1), V, 154·155; İbnü'I-İmad, Şe
?erat, 1, 82. 
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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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AMR b. MÜRRE 

alan f:Iikayetü Şu 'be ve 'Amr b. Mür
re adlı bir risalesi Zahiriyye Kütüphane
si 'nde (Mecmua. nr. 21 , vr. 16-21 l bulun
maktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İ bn Sa'd, et- Tabakat VI , 315 ; Halife b. Hay
yat. et- Tabakat (Zekkar). ı , 377 ; Bu harf. et- Ta
rfhu'l-kebfr, VI, 368-369; el-Cerh ue't-ta'drl, 
vı: 257·258; Ebü Nuaym. Hi/ye, v: 94 -100; Sa
fedf. 1'/ektü'l-himyan {f nüketi 'l- 'umyan, Kahire 
1329, s. 221 ; Zehebf, A'Lamü'n-nübela', V, 196-
200; ·ibn Hacer. Teh;;fbü 't-Teh;;fb, VII I, 102-103; 
Sezgin. GAS, I, 175. r;;,:I . 
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AMR b. OSMAN el -MEKKİ 

( ~\ .;,~ :.r. .J..r>- ) 
Ebu Abdiilah Amr b. Osman 

b . Küreb el-Mekk! 
(ö. 297 / 910) 

"Üstadü's-sfifiyye" unvanıyla tanınan 
ilk devir sfifilerinden. 

Aslen Yemenli olmakla birlikte daha 
çok Mekke' de oturduğundan el-MekkT 
nisbesini aldı. Cüneyd-i BağdadT'nin soh
betinde bulundu. Devrin meşhur abid*-

· lerinden EbQ Abdullah Said en-Nibaci'
den geniş ölçüde faydalandı. Bağdat 'ta 

vefat etti. Kaynaklarda vefat tarihinin 
291 (904) olduğuna dair bir rivayet de 
zikredilmektedir. 

Herevi, Amr b. Osman'ın usul ve haki-. 
katler sahasında geniş bilgi sahibi oldu
ğunu, semaa önem verdiğini. ince mana
lı sözler söylediğini , sekr* halinden uzak 
kalmaya ve tasawufi hayatını sahv* ha
line dayandırmaya dikkat ettiğini söy
ler. İbn Hafif'in şeriatla hakikati birleş
tirdikleri için safilere örnek almalarını 
tavsiye ettiği mutasawıflardan biri olan 
Amr b. Osman. Allah'ı tanıma konusunda 
daha çok selbi sıfatlar üzerinde durur. 
İnsan Allah'ı ne kadar yüce ve mükem
mel olarak tahayyül ve tasawur ederse 
etsin yine de Allah' ın tahayyül ve tasav
vur edilen şeyden çok daha yüce ve çok 
daha mükemmel olduğunu , Allah'la il
gili en yüce ve en mükemmel tahayyül 
ve tasawurların O olmadığını , O'ndan 
başka olduğunu söyler. Herevi, çağdaşı 
sQfilerle mektuplaşmasıyla tanınan Mek
kT'nin bazı sözlerinden dolayı suçlanıp 

Mekke'den kovulduğunu. bunun üzeri
ne Cidde 'ye gittiğini ve Cidde halkının 
kendisini kadı yaptığını haber verir. 

Zühdü, "gönülde dünyaya yer verme
mektir" şeklinde tarif eden Amr b. Os
man el-Mekki. Hallac'ın üstadıdır. An
cak meşrepleri farklı olan bu iki süff 
birbirleriyle anlaşamad ıklarından bera
berlikleri fazla sürmemiştir. Amr b. Os-
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man, bir gün Hallac'ın bir şeyler yazdı
ğını görünce ne yaptığını sormuş, o da 
Kur 'an'a nazire (muaraza) yazdığım söy
leyince kendisini yanından kovmuş ve 
beddua etmişti. Bu bedduanın Hallac'ın 
idam edilmesinin manevi sebebi olduğu 
ileri sürülmektedir. Diğer bir rivayete 
göre, MekkT' nin Genename adlı gizli bil
giler ihtiva eden bir risalesi vardı. Genc
name'de İblis'in Adem'e secde etme
mesi, Adem'e emanet edilen sırrı gör
me arzusuyla izah edilmekte ve İblis ila
hi sırra aşina bir arif olarak tanıtılmak

taydı (bk. Attar, Tezkiretü 'l-evliya, s. 487) 

Hallac' ın bu risaleyi çalarak içindekileri 
halka açıklaması , asılmasına sebep ol
muştu. Hücviri, Mekkf'nin Kitabü'l-Ma
J:ıabbe adlı bir eseri olduğunu , bu risa
lede sır. ruh, kalp ve bedenin yedişer bin 
senelik aralıklarla yaratıldıklarını, yara
tı lışa sevgi ve güzelliğin esas alındığı

nı, dünyaya gelen ruhların ancak aşkla 
mi'rac yaparak ilahi aleme yükselecek
lerinin anlatıldığını bildiri r. 

Tasawuf konusundaki derin görüşleri 

ni temkinli ifadelerle ortaya koyan Amr 
b. Osman el-Mekkf'ye bütün süfiler hür
met göstermiş ve onu kendilerine ör
nek almışlardır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sülemf. Tabakat, s. 202 ; Ebü Nuaym, Hi/ye, 
X, 291; Kuşeyrf Risalesi (tre . Süleyman Ulu
dağ) , İstanbul 1981 , s. 146; Hucvfrf. Keş{ü 'l
maheüb: Hakikat Bilgisi (t re. Süleyman Ulu
d ağ), İstanbul 1982, s. 241 ; Herevf, Tabakat, s. 
232 ; Attar. Tezkiretü 'l-euliya (tre. Süleyman 
Uludağ). İstanbu l 1985, s. 487 ; a.mlf .. Mantı
ku 't-tayr (tre. Abdülbaki Gölpınarlı) . İstanbul 
1962, II, 91 ; İbnü'I-Cevzf. Şı{atü 'ş- şa{ue, II, 
440 ; Baklf, Şerf:ı-i Şatf:ıiyyat, s. 263; Lam if. 1'/e
{ehat Tercümesi, s. 136; Şa 'ranf. et-Tabakat, I, 
134 ; İbnü ' I-İmad. Şe;;erat, II, 225; Münavf. el
Keuakib, I, 259 ; Ebü'I-Hasan ed-Deylemf. Sire
tü şeyl)i'l-ekber EbQ 'Abdillah ibnü '1-lja{f{ eş
Şfrazf (nşr . A. Sehimmel). Ankara 1955, s. 37. 

~ S ü L EYMAN U LUDAG 

AMR b . SABİT 
( ..:., ı:: :.r. .J..r>- ) 

Amr b. Sabit b . Vakş 
(Vukayş , Ukayş) ei-Ensar! 

(ö. 3 / 625) 

Müslüman olduktan hemen sonra 
Uhud Gazvesi' nde şehid düşen sahabi .. 

L ~ 

Medine'de yerleşmiş bulunan Evs ka
bilesinin Abdüleşhel boyuna mensuptur. 
Annesi Lübbe, meşhur sahabi Huzeyfe 
b. Yernan'ın kız kardeşidi r. Amr, kabile
si arasında Üsayrım lakabıyla tanınıyor
du. 625 yılında cereyan eden Uhud Gaz
vesi'ne kadar kabilesinin tsrariarına rağ-

men müslüman olmamıştı. Bir rivayete 
göre (bk Ebu DavGd, "Cih&d", 37) faize 
verdiği parasını geri alıncaya kadar İsla
miyet'! kabul etmemişti; fakat müslü
manların Mekkeli müşriklerle çarpışmak 
üzere Uhud'a hareket etmelerinden he
men sonra İslamiyet'i kabul etti ve silah
larını kuşanarak savaş meydanına koş

tu. Burada Hz. Peygamber'i bulup müs
lüman olduğunu haber verdi ve bütün 
şiddetiyle devam eden çarpışmalara ka
tıldı. Bir müddet sonra ağır şekilde ya
ralandı. Savaş sonunda Abdüleşhel oğul 

ları cesetler arasında kabilelerine ait 
ölüleri ararken yaralı olan Amr'a rastla
dılar. Onun müslüman olduktan sonra 
savaşa katıldığını bilmedikleri için kabi
Iesini kayırma düşüncesiyle mi. Mekke
liler'e kızdığından dolayı mı. yoksa din 
gayretiyle mi savaştığını sordular. Amr. 
müslüman olduğunu ve Allah için çar
pıştığını söyleyerek son nefesini verdi. 
Durumu Hz. Peygamber 'e anlattıkları 

zaman ResOluilah Amr'ın cennetlik ol
duğunu haber verdi. EbQ Davüd'un es
Sünen 'indeki hadisin ravisi Ebü Hürey
re onun yaralı olarak evine götürüldük
ten sonra orada vefat ettiğini söylemiş

tir. ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{ıô.ri'dekl bir hadise gö
re Hz. Peygamber onun hakkında, "Az 
çalıştı, fakat çok kazandı" demiştir ("Ci
had", 13) . Buharf'nin bu r ivayetinde her 
ne kadar söz konusu sahabinin adı zik
redilmiyorsa da İbn Hacer muhtelif riva
yetler i birleşti rmek suretiyle onun Amr 
b. Sabit olduğu sonucuna varmıştır (bk. 
Fethu 'l·bari, Xl, 287). 

BİBLİYOGRAFYA: 
Bu harf, "Cihad", 13 ; Ebü Davüd, "Cihil.d", 

37 ; Vakıdf. el·MegazL I, 262, 301; ibn Hişam. 
es·Sfre, III, 90 ; İbn Abdülb.er. el-istr'ab, II, 506 ; 
İbnü'I-Esfr. Üsdü 'l-gabe, IV, 202·203; İbn Ha
cer. el-isabe, II, 526·527 ; a.mlf .. Fethu'l·barf 
(nşr. Taha Abdurraüf Sa 'd v . d ğr. ). Kahir~ 1398 / 
1978, XI, 286 -287. r;;,:I A 
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AMR b. SAİD b. As 
(bk. EŞDAK). 

AMR b. SAİD b. As 
( U"' W\ :_r. ~ :_r. .J..r>- ) 

Ebu Ukbe Amr b. Said b. el-As 
el -Kureşi el -Üm ev! 

(ö. 13 / 634) 

Ecmideyn Savaşı'nda 

~ 

iki kardeşiyle birlikte şehid olan sahabi. 
L ~ 

EbQ Ühayha diye tanınan babası Ca
hiliye devrinde Mekke'nin ileri gelenle
rinden biriydi. Annesi Safıyye bint Mugi
re, Halid b. Velid'in halasıdır. Amr İslami-


