
yet'i kabul ettiği zaman. Mekkeli müş
rikler müslümanlara huzur vermediği 

için karısı Fatıma bint Safvan ile ikin
ci muhacir kafilesine katılarak Habeşis
tan'a hicret etti; karısı Fatıma orada ve
fat etti. İlk müslümanlardan olan kar
deşi Halid b. Said, daha önce birinci ka
fileyle birlikte Habeşistan'a gitmişti. O 
zamanlar henüz müslüman olmayan di
ğer kardeşi Eban ·ın İslamiyet'i kabul 
eden bu iki kardeşi hakkında üzüntü
sünü dile getirmek üzere söylediği şiire 
Amr b. Said'in cevap mahiyetindeki mıs
raları hemen bütün kaynaklarda mev
cuttur. 

İki kardeş hicretin 7. yılında, diğer sa
habllerle birlikte Medine'ye döndükle
rinde Peygamber'in Hayber'de bulun
duğunu öğrenerek oraya gittiler. Amr, 
"Muhammed Resulullah" yazılı bir yü
züğü Hz. Peygamber'e takdim etti. Ve
fat ettiği sırada Peygamber'in parma
ğında bulunan bu yüzüğü ilk üç halife 
de kullanmış, fakat Hz. Osman Eris Ku
yusu'na düşürmüştür. 

Mekke'nin fethi nde, Huneyn, .. Ta if ve 
Tebük gazvelerinde bulunan Amr, Hz. 
Peygamber tarafından Hayber. Tebük, 
Fedek ve Vadilkura gibi yerlere zekat 
memuru ve vali olarak gönderildi. Hali
fe Ebu Bekir devrinde her üç kardeş Su
riye savaşiarına katıldılar ve Bizanslılar'a 
karşı yapılan Ecnadeyn Savaşı'nda şe

hid oldular. Bu savaşta Amr üstün hita
betiyle müslümanları teşvik etmiş, ken
disi de kahramanca dövüştükten son
ra otuzdan fazla yara alarak şehid düş
müştü. Bazı kaynaklarda şahadetiyle il
gili ayrıntılı bilgi mevcuttur. 
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li M. yAŞAR KANDEMiR 

AMRb. sALiM 

( ~L... 0:~) 

Amr b. Salim b. Husayn el-Huzal 

Şair sahabi. 
_j 

Şair Küseyyir Azze'nin akrabası olan 
Amr'ın ne zaman müslüman olduğu bi
linmemektedir. Hudeybiye Antiaşması'n
dan dönerken Hz. Peygamber'e bir ko
yun ve bir deve hediye ederek onun du
asını aldı. 

Kinane kabilesinden Enes b. Züneym. 
müslüman olmadan önce Hz. Peygam
ber'i hicveden şiirler söylemiş, onu din
leyenlerden Huzaalı bir genç dayanarna
yıp Enes'in başını yarmıştı. Kinane kabi
lesinin dostu olan Kureyşli müşrikler bu 
olay üzerine müslümanların tarafını tu
tan Huzaa kabilesine baskın yaptılar ve 
böylece Hudeybiye Antiaşması ' nı boz
muş oldular. Bunun üzerine Amr b. Sa
lim kırk kişilik bir heyetle Medine 'ye gel
di. Resulullah'ın huzuruna çıkarak kabi
lesinin uğradığı baskını okuduğu uzun 
bir recez* le ona anlattı. Olaya son de
rece üzülen Hz. Peygamber kendilerine 
yardım edeceğini söyleyerek Mekke fet
hiyle sonuçlanan savaş hazırlığını baş

lattı. 

Mütevazi ve ibadete çok düşkün bir 
sahabi olan Amr. Mekke fethi günü Hz. 
Peygamber'in Beni Ka'b kabilesine ver
diği üç bayraktan birinin alemdan idi. 
Kaynaklarda ölüm tarihiyle ilgili bir kay
da rastlanmamıştır. 
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li MücTEBA UôuR 

AMR b. SELİME 
(W-. 0': ~ ) 

Ebu Yezid (Ebu Büreyd) 
Amr b. Selime b. Kays ei-Cerml 

(ö. 85/704) 

Sahabi. 
_j 

Mensubu bulunduğu Yemen'deki Cerm 
kabilesi, kervan yolu üzerinde bir yöre
de yerleşmişti. Kabile halkı Mekke'nin 
fethine kadar müslüman olmamasına 
rağmen gelip geçen kervanlardan Hz. 
Muhammed ile ilgili haberleri ve geliş
meleri dikkatle takip ediyordu. O sıra
larda. küçük yaşına rağmen Amr b. Se
lime İslamiyet'e büyük bir ilgi duymuş, 
kabilesini ziyaret eden müslümanlardan 
öğrendiği birçok Kur'an ayetini ezberle
mişti. 

Mekke'nin fethinden sonra Cerm ka
bilesi İslamiyet'i kabul etmek üzere Hz. 
Peygamber' e bir heyet gönderdi. Amr b. 
Selime 'nin Sahi'h-i Bu{lari'deki rivaye
tine göre bu heyette Amr'ın babası Seli-

AMR b. SE'S 

me de bulunuyordu. Hz. Peygamber on
lara namaz hakkında gerekli bilgileri ver
dikten sonra içlerind~ Kur'an'ı en iyi bi
len kimseyi imam yapmalarını söyledi. 
Kabilede Kur'an ' ı en iyi bilen Amr oldu
ğu için, o sıralarda altı veya yedi (bk 
Buhari. "Megazi", 531. bir rivayete göre 
yedi veya sekiz (EbO Davod. "Salat", 60) 
yaşlarında bulunmasına rağmen imam
lığa geçirildi. Hayatı boyunca kendi ka
bilesinde imamlık görevine devam etti
ği ve cenazeleri yıkadığı kendi ifadesin
den anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber· e 
ilk gönderilen heyette onun da bulun
duğuna dair rivayetler pek sağlam de
ğildir. İbn Hacer'in de dediği gibi Amr ' ın 
bir başka heyetle, daha sonraki bir ta
rihte Hz. Peygamber'e gitmiş olması 

muhtemeldir. Bununla beraber sahabi 
olduğu konusunda şüphe yoktur. Hz. 
Ömer zamanında Basra 'ya yerleştiği bi
linmektedir. 

Kendisinden Ebu Kılabe el-Cermf. Asım 
el-Ahvel, Eyyub es-Sahtiyani vb. tabiiler 
hadis rivayet etmişlerdi r. Rivayetleri Bu
harf' nin el- Cami <u·s-şatıfh 'inde, Ebu 
Davud ve Nesaf'nin Sünen'lerinde yer 
almıştır. 
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li AHMET ÖN KAL 

AMR b. ŞE'S 

( .rL 0: J~ ) 

Ebulrar ( Jl_,<-) Amr b. Şe's 
b. Ubeyd ei- Esedi 

(ö. 20/641) 

Şair sahabi. 
_j 

Kabiliyetli bir şair olup cesareti ve yi
ğitliğiyle meşhurdur. İslamiyet'in ortaya 
çıktığı sıralarda yaşı hayli ilerlemişti. Hu
deybiye Antiaşması'nda bulundu. Hz. Ali 
ile birlikte Yemen'e gitti. Yolculuk esna
sında Hz. Ali 'nin kendine eziyet ettiğini 
Yemen dönüşü Mescid-i Nebevf'de söy
ledi. Onun bu şikayeti Hz. Peygamber'in 
kulağına gitti. Amr'ı haklı bulmayan Hz. 
Peygamber daha sonra onu yanına ça
ğırıp , "Bana eziyet ettin; zira Ali'ye ezi-

91 


