AMR b. SE'S
yet eden bana eziyet etmiştir" (Müsned, ııı . 483) dedi. Kadisiye Savaşı'na katılarak bu savaşla ilgili bir de şiir söyledi.
Amr' ın bilhassa hanımı Ümmü Hasan
ve siyahi bir earlyeden olan oğlu lrar
hakkında güzel şiirleri bulunmaktadır.
Bazı şiirleri sonraları şarkı olarak da
besteleneo Amr'ın yirmi iki beyti Lisô.nü'l- 'Arab'da örnek (şahid) olarak kullanılmıştır. Gerek Cahiliye döneminde
gerekse müslüman olduktan sonra çok
şiir yazmasına ve nesiinin en çok yazanı
olarak bilinmesine rağmen (bk. Cümahf,
ı . ı 96) şiirlerini ihtiva eden divanı günümüze ulaşmamıştır. Ancak dokuz kasidesi ile bazı şiirle ri muhtelif edebi eser
ve antolojilerde yer almıştır (bk Sezgin, II , 228). Ayrıca Yahya ei-Cebbüri de
Amr'ın şiirlerini derleyerek Şi 'ru 'Amr

b.

Şe, s adıyla neşretmiştir (Necef 1976).

Amr'dan sadece yukarıda sözü edilen
hadis nakledilmiş , Ahmed b. Hanbel'den
başka Buharl (bk et- Tarftıu 'l-kebfr, VI ,
306-307). İbn Hibban ve İbn Mende de
bu hadisi rivayet etmişlerdir.
Amr b. Şe's ei-Eslemi adında bir başka
sahabinin bulunduğunu söyleyen Merzübanf'nin bu rivayeti diğer biyografi müelliflerince benimsenmemiştir.
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ŞUAYB

( ~,J.~ )
Ebu İbrahim (Ebu Abdillah)
Amr b. Şuayb b. Muhammed
ei-Kureşl es-Sehml
(ö. 118/ 736)
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Taifli fakih ve muhaddis tabii.
_j

Abdullah b. Amr b. As ' ın tarunu Şu
Said b. Müseyyeb, Tavüs,
Urve b. Zübeyr, İbn Şihab ez- Zühri gibi
muhaddislerden. en çok da babası Şu
ayb b. Muhammed'den hadis rivayet etti. Kadın sahabilerden Zeyneb bint EbQ
Selerne ve Rubeyyi' bint Muawiz'den de
hadis dinledi. Kendisinden de hocalaayb'ın oğludur.
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Zühri ve Ata b. Ebü Rebah 'tan baş
ka Katade. Mekhül. Eyyüb es-Sahtiyani,
Yahya b. Said ei-Ensarf. Abdurrahman
el-Evzai gibi o devrin pek çok muhaddis ve fakihi hadis öğrendi.

vayet eden bazı zayıf ravilerden kaynakland ı ğını söylemektedir. Zehebf Amr'ın
hadislerini hasen* , İbn Hacer ei - Askalani de kendisini saduk* olarak değer
lendirmektedir.

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Amr b. Şuayb'ın hadis rivayetindeki
yeri konusunda kaynaklarda çeşitli görüşler vardır. Yahya b. Said el-Kattan.
güvenilir ravilerin kendisinden hadis rivayet etmeleri halinde Amr'ın da sika *
sayılacağını, aksi takdirde rivayetlerine güvenilemeyeceğini söyler. Ahmed
b. Hanbel Amr'ın rivayetlerinin delil olarak kullanılamayacağını, zira bunlar arasında münker* olanlar bulunduğunu ve
ancak i'tibar• için yazılabileceğini ifade eder. Bununla beraber muhaddislerin onun hadislerini bazan delil olarak
kullandıklarını. bazan da tereddütleri sebebiyle hadislerine iltifat etmediklerini
belirtir. İmam Buharf Amr'ın hiçbir rivayetini el-Cami 'u 'ş-şaJ:ıiJı 'ine almamakla birlikte onun babası ve dedesi vasıta
sıyla gelen rivayetlerinin makbul olduğu kanaatindedir. İmam Malik, Ahmed
b. Hanbel, Ebü Davüd. Tirmizi. Nesai,
İbn Mace, İbn Huzeyme. İbn Hibban ve
Hakim Amr'ın hadislerini kitaplarına almışlardır. Amr b. Şuayb'ın babası-dede 
si vasıtasıyla gelen rivayetlerini kabule
değer bulmayan muhaddislerin kanaatlerine göre Amr bu rivayetleri bizzat işi
terek almamış, bunlar ona yazılı olarak
intikal etmiştir . Ancak Yahya b. Main,
Nesaf. Ebü Hatim b. Hibban. İbn Adi gibi
hadis münekkitlerince güvenilir bir ravi
olarak kabul edilmektedir. Buna göre,
büyük dedesi Abdullah b. Amr b. As ' ın
meşhur eş-Şafıiietü 's-şô.dı~a·sı Amr b.
Şuayb ' a intikal etmiş, o da bu sahifeden
vicade * yoluyla hadis rivayet etmiştir.
Rivayetlerinin büyük bir kısmının babası Şuayb'dan olduğu. Şuayb'ın da babası genç yaşta öldüğü için dedesi Abdullah b. Amr' ın himayesinde yetiştiği ve
ondan hadis rivayet ettiği birçok kişi tarafından kabul edilmektedir. Şu halde
Amr ' ın bu yolla gelen rivayetlerini, dedesinden bizzat duymamıştır diye reddetmek isabetli olmasa gerektir: zira vicade. hadis tahammül* metotlarından
biridir. O devirde yazılı metinlerde nokta ve hareke bulunmadığı için hadisleri
rivayet ederken Amr'ın yanlışlıklar (tashif* ) yapabileceği ileri sürülebilir. Bu ise
sadece bir ihtimaldir. Ya'kub b. Şeybe,
kendisi sika, hadisleri sahih olan Amr
hakkındaki tenkitlerio ondan hadis ri-

Evzai' nin. kendisinden daha değerli
bir Ku reyşli görmediğini söylediği Amr
b. Şuayb , devamlı oturduğu Taif'ten sık
sık Mekke'ye gider, orada hadis rivayet
ederdi. Onun sürekli olarak Mekke 'de
kaldığı. ara sıra emlakinin bulunduğu
Taife gittiği de söylenmektedir . Amr b.
Şuayb Taif'te vefat etmiştir.
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AMR b. ŞÜRAHBİL

( J.:.:>r .:r. ~ ı
Ebu Meysere Amr b. Şürahbll
el- Hem dan! el- Kı1f1
(ö. 63/ 683 )
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Muhaddis ta bii.
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Abdullah b. Mes'Qd'un önde gelen talebelerindendir. Hz. Ömer, Ali, Huzeyfe, Selman. Aişe ve daha birçok sahabiden hadis rivayet etti. Kendisinden de
EbO Vail Şakfk b. Sel em e, EbO İshak esSebiT, Ş a'bf ve Mesrük gibi muhaddisler hadis öğrendi. Vadiaoğulları Meseldi'nde imamlık yapması sebebiyle Vadii
ni sbesiyle de anılan Amr sika • bir ravidir. Rivayetleri. İbn Mace ' nin es -Sünen'i dışında Kütüb-i Sitte 'de yer almıştır . Sıffin Savaşı'na Hz. Ali'nin safın
da katıldı.
Hayır yapmayı ve ibadet etmeyi çok
seven Ebü Meyser e'nin fazla namaz kıl
maktan dolayı dizlerinin nasır tuttuğu
rivayet edilir. Cahiliye adet ve geleneklerinden uzak ka lmaya çalışır , bilhassa
muhacirin • in yaşayış ve davranışiarına
uymaya dikkat gösterirdi. Küfe'de vefat etti.
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