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AMR b. TUFEYL 

(~l.:.r.~) 
Amr b. et-Tufeyl b. Amr ed-Devsl 

(ö. 15/ 636) 

Sahabi. 
_j 

Amr b. Zinnar diye de bilinmekte ve 
daha çok babası Tufeyl b. Amr vesile
siyle tanınmaktadır. Babasının telkini 
ile müslüman olan Amr, Hayber'in fethi 
sırasında onunla birlikte Hz. Peygam
ber'e giderek görüştü . Hz. Peygamber 
onu kendi kavmi olan Devs kabilesin
den yardım getirmek üzere görevlendir
di. Çarpışmaların iyice kızıştığı bir sıra
da savaş alanını terkedeceğine üzülen 
Amr'ı Hz. Peygamber. "Allah'ın resulü
nün elçisi olmayı istemez misin?" diye 
teselli etti ve görevinin önemini belirtti. 

Babasıyla birlikte çeşitli harplere işti
rak etti. Babasının şehid düştüğü Yerna
me savaşlarında bir elini kaybetti. Öm
rü cephelerde geçen Amr, Yermük Sa
vaşı'nda şehid oldu. 

BİBLİYOGRAFYA : 
ibn Hişam. es-Sfre, ll, 385; ibn Sa'd, et· Ta· 

bakat, IV, 237-240; ibnü'I -Esfr. Üsdü '1-gabe, 
IV, 243; ayrıca b k. lll, 78-81 ; ibn Hacer. el-işa· 
be, ll , 544; iii, 225·226. r:ı;ı . 
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AMRb. UBEYD 

(~.:.r.~) 

Ebu Osman Amr b. Ubeyd 
b. Bab el -Basri 
(ö 144/ 761) 

Mu'tezile'nin kurucularından 
ve hadis rivayet eden 

ilk kelamcılardan. 
_j 

Temim veya Ukayl kabilesinin kölele
rinden biri olup İbn Bab. İbn Keysan, İbn 
Humeyd, EbO Mervan künyeleriyle de 
anılır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Bazı kaynaklara göre İran. bazılarına gö
re ise Sind (Pakistan) menşelidir. Sind 
menşeli olma ihtimali daha kuwetli gö
rünmektedir. 80 (699) yılında Bel h 'te 
doğduğu nakledilirse de aynı tarihte 
Basra'da doğduğunu bildiren rivayetler 
de vardır ve bu ikinci görüşün tercih edil
mesi mümkündür. Çünkü dedesi Bab, 
Abdullah b. Semüre öncülüğündeki is
lam ordusunun 633 yılında fethettiği 

Kabil 'de esir alınarak Kabil mimarisi 
tarzında bir cami yapmak üzere Bas
ra 'ya gönderilen işçiler arasında bulu
nuyordu. Babası ise önceleri dokumacı-

lıkla uğraşırken daha sonra Haccac ' ın 

emrinde çalışanlar arasına katıldı. Do
kumacılık mesleğini babasından öğre

nen Amr, fikri hayatında büyük tesirler 
icra edecek olan ve Basra'da kumaş tüc
carlığı yapan Vasıl b. Ata ile bu sayede 
tanıştı. Genç yaşta Hasan-ı Basri'nin ders 
halkasına katıldı ve uzun yıllar bu ders
Iere devam ederek onun en gözde tale
beleri arasına girdi. Ayrıca Ubeydullah 
b. Enes. Ebü'l-Aliye, EbO Kılabe ve Fazı 
b. isa· dan da ders aldı. Taşköprizade 

usul ilmini EbO Haşim Abdullah b. Mu
hammed b. Hanefiyye'den okuduğunu 
naklederse de (Miftalı.u 's-sa 'ade, ll. 165) 

bu yanlıştır. Çünkü ibnü'l-Murtaza. EbO 
Haşim'den Vasıl b. Ata'nın okuduğunu. 
Amr b. Ubeyd'in de Vasıl'dan okuması 
sebebiyle E bO Haşim' in talebesi sayıldı
ğını kaydetmektedir (el·fl1ünye ue 'l·emel, 

s. ı ı). Bu rivayet, Amr'ın sadece dalaylı 
yoldan EbO Haşim'in öğrencisi sayılabi
leceğini göstermektedir. Zühd ve tak
vasıyla meşhur olan Amr b. Ubeyd, ida
reci zümre ile ilişki kurmaktan hoşlan
mamasına rağmen, tahta geçmek iste
yen. fakat devlet başkanında bulunma
sı gerekli üstün niteliklerden mahrum 
olan ll. Velid'e karşı lll. Yezid'i destek
ledi. Halife MansOr'la iyi bir dostluk kur
makla birlikte zaman zaman leraatını 

tenkit etmekten de çekinmedi ve hali
fenin ikramlarını da kabul etmedi. Ho
cası Hasan-ı Basri'nin görüşlerine bağlı 
iken büyük günah işieyenin (mürtekib-i 
kebire•) dini açıdan durumu konusun
da ders arkadaşı Vasıl b. Ata ile yaptı
ğı uzun münazaralardan sonra savun
duğu görüşten vazgeçerek Vasıl'ın fikir
lerini benimsedi. Daha sonra kız karde
şini onunla evlendirip dostluklarını pe
kiştiren Amr, Vasıl'ın ölümünden son
ra on üç yıl süreyle Mu'tezili fikirleri 
yaymaya çalıştı. Kırkıncı defa ifa ettiği 
hacdan dönerken Mekke yakınlarında
ki Merran'da umumi kanaate göre 144 

(761) yılında öldü. Böylesine değerli bir 
düşünürün ölümü Halife MansOr'u faz
lasıyla üzmüş, kendisi için yazdığı mer
siyeyi kabri başında okuyarak ona karşı 
duyduğu derin saygıyı dile getirmiştir. 

Hacası Hasan-ı Basri'nin, dini hayatı 
açısından meleklere benzettiği Amr'ın 
(bk. İbn Hall ikan, III , 460-462) yetiştirdi

ği talebeler arasında Süfyan b. Uyeyne. 
Yahya b. Said el-Kattan. Ali b. Asım ve 
Abdülvehhab es-Sekafl gibi değerli alim
ler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar Ebü'l
Hüzeyl ei-Allaf'ı da onun talebeleri ara
sında gösterirse de bu, tarih itibariyle 

AMR b. UBEYD 

mümkün görünmemektedir. Çünkü 135 
(752) yılında doğan Ebü'l- Hüzeyl, Amr 
b. Ubeyd'in vefat ettiği 144 (761) yılın
da henüz dokuz yaşında bir çocuktu. 

Amr b. Ubeyd, Mu'tezile kelamcıları
nın savunduğu temel meselelerden olan 
müteşabih ayet ve hadislerin te'vili. mür
tekib-i kebirenin durumu, irade hürriye
ti, bazı ilahi sıfatiarın nefye varan te'vili, 
cehenneme giren herkesin burada ebe
di olarak kalacağı ve Cenab-ı Hakk'ın 
vaid.inden dönmesinin caiz olmaması 
gibi belli başlı konularda Vasıl'la aynı gö
rüşleri paylaşır. Farklı olarak sadece, Ce
me! Savaşı'na katılanların fasık olduğu
nu ve bunların şahadetlerinin kabul edi
lemeyeceğini iddia etmiştir (bk. Bağda

di, s. 12ı ). Ayrıca o. vaid ayetlerini muh
kem. diğerlerini müteşabih kabul etmiş
tir (bk Eş'ari, s. 222). Ne var ki itikadi 
alandaki görüşlerini nasıl temellendirdi
ği konusunda kaynakların verdiği bilgi
ler pek azdır. Amr, kebire sahibinin ebe
diyen cehennemde kalacağına Nisa sü
resinin 93. ayetiyle istidlal eder. Ona gö
re, "EbO Leheb'in elleri kurusun!" (Teb
bet ı ll 1 ı) mealindeki ayet bu mana ile 
levh-i mahfOzda var idiyse, her kötülük 
değişmeyen kaderde önceden tesbit 
edilmiş olacağından, insanı yaptıkların

dan ötürü Allah'ın hesaba çekmesinin 
hiçbir anlamı kalmaz. Bundan dolayı söz 
konusu ayeti. "EbO Leheb'in yaptığı gibi 
yapanların elleri kurusun! " şeklinde an
lamak gerekir (bk. Hatib, XII . 166 vd). Al
lah kafırin küfrünü dileseydi onu bundan 
dolayı sorumlu tutmaması icap ederdi. 
Aksi takdirde bu zulüm olur, küfürde 
ısrar eden kimseye karşı da getirilebiie
cek bir delil bulunmazdı. Kaderi benim
seyen görüşe de karşı çıkarak bu konu
da nakledilen bütün hadisleri reddet
mekten çekinmemiştir (bk Zehebi. vı. 

ıo4) Esasen o, Vasıl b. Ata'ya nisbetle 
itikadi konularda akla daha fazla önem 
verme taraftarı olduğu halde kelamcı 

olarak parlak bir şöhrete sahip değildir. 
Nitekim kaynaklar yaptığı münazara
larda başarılı olmadığını kaydeder. Baş
ta Vasıl b. Ata olmak üzere EbO Hanife, 
Hişam b. Hakem ve dilci EbO Amr b. Ala 
ile yaptığı bütün münazaralarr kaybet
mesi de bunu göstermektedir (bkE/r., ı. 

99ı). Fikirlerini yayabilmesini ise Arap 
ediplerinden sayılacak derecede güçlü 
bir hatip olmasına borçludur (bk. Kadi 
Abd ülcebbar. s. 588) 

Amr b. Ubeyd adından. hadis ve fıkıh
la ilgili kaynaklarda da söz edilir. Ha
san-ı Basri' den birçok hadis rivayet eden 
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