AMR b. UBEYD
lıkla
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Sahabi.
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Amr b. Zinnar diye de bilinmekte ve
daha çok babası Tufeyl b. Amr vesilesiyle tanınmaktadır. Babasının telkini
ile müslüman olan Amr, Hayber'in fethi
sırasında onunla birlikte Hz. Peygamber'e giderek görüştü . Hz. Peygamber
onu kendi kavmi olan Devs kabilesinden yardım getirmek üzere görevlendirdi. Çarpışmaların iyice kızıştığı bir sıra
da savaş alanını terkedeceğine üzülen
Amr'ı Hz. Peygamber. "Allah'ın resulünün elçisi olmayı istemez misin?" diye
teselli etti ve görevinin önemini belirtti.
Babasıyla birlikte çeşitli harplere işti
rak etti. Babasının şehid düştüğü Yername savaşlarında bir elini kaybetti. Ömrü cephelerde geçen Amr, Yermük Savaşı'nda şehid oldu.
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kumacılık mesleğini babasından

Amr b. et-Tufeyl b. Amr ed-Devsl
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emrinde

Mu'tezile'nin kurucularından
ve hadis rivayet eden
ilk kelamcılardan.
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Temim veya Ukayl kabilesinin kölelerinden biri olup İbn Bab. İbn Keysan, İbn
Humeyd, EbO Mervan künyeleriyle de
anılır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.
Bazı kaynaklara göre İran. bazılarına göre ise Sind (Pakistan) menşelidir. Sind
menşeli olma ihtimali daha kuwetli görünmektedir. 80 (699) yılında Bel h 'te
doğduğu nakledilirse de aynı tarihte
Basra'da doğduğunu bildiren rivayetler
de vardır ve bu ikinci görüşün tercih edilmesi mümkündür. Çünkü dedesi Bab,
Abdullah b. Semüre öncülüğündeki islam ordusunun 633 yılında fethettiği
Kabil 'de esir alınarak Kabil mimarisi
tarzında bir cami yapmak üzere Basra 'ya gönderilen işçiler arasında bulunuyordu. Babası ise önceleri dokumacı-

Do-

öğre

nen Amr, fikri hayatında büyük tesirler
icra edecek olan ve Basra'da kumaş tüccarlığı yapan Vasıl b. Ata ile bu sayede
tanıştı. Genç yaşta Hasan-ı Basri'nin ders
halkasına katıldı ve uzun yıllar bu dersIere devam ederek onun en gözde talebeleri 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. Muhammed 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 EbO Haşim' in talebesi sayıldı
ğını kaydetmektedir (el·fl1ünye ue 'l·em el,
s. ı ı). Bu rivayet, Amr'ın sadece dalaylı
yoldan EbO Haşim'in öğrencisi sayılabi
leceğini göstermektedir. Zühd ve takvasıyla meşhur olan Amr b. Ubeyd, idareci zümre ile ilişki kurmaktan hoşlan
mamasına rağmen, tahta geçmek isteyen. fakat devlet başkanında bulunması gerekli üstün niteliklerden mahrum
olan ll. Velid'e karşı lll. Yezid'i destekledi. Halife MansOr'la iyi bir dostluk kurmakla birlikte zaman zaman leraatını
tenkit etmekten de çekinmedi ve halifenin ikramlarını da kabul etmedi. Hocası Hasan-ı Basri'nin görüşlerine bağlı
iken büyük günah işieyenin (mürtekib-i
kebire•) dini açıdan durumu konusunda ders arkadaşı Vasıl b. Ata ile yaptı
ğı uzun münazaralardan sonra savunduğu görüşten vazgeçerek Vasıl'ın fikirlerini benimsedi. Daha sonra kız kardeşini onunla evlendirip dostluklarını pekiştiren Amr, Vasıl'ın ölümünden sonra 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 fazlasıyla üzmüş, kendisi için yazdığı mersiyeyi 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 alimler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar Ebü'lHüzeyl ei-Allaf'ı da onun talebeleri arasında gösterirse de bu, tarih itibariyle

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
temel meselelerden olan
müteşabih ayet ve hadislerin te'vili. mürtekib-i kebirenin durumu, irade hürriyeti, bazı ilahi sıfatiarın nefye varan te'vili,
cehenneme giren herkesin burada ebedi olarak kalacağı ve Cenab-ı Hakk'ın
vaid.inden dönmesinin caiz olmaması
gibi belli başlı konularda Vasıl'la aynı görüşleri paylaşır. Farklı olarak sadece, Ceme! Savaşı'na katılanların fasık olduğu
nu ve bunların şahadetlerinin kabul edilemeyeceğini iddia etmiştir (bk. Bağda 
di, s. 12ı ). Ayrıca o. vaid ayetlerini muhkem. diğerlerini müteşabih kabul etmiş
tir (bk E ş'ari, s. 222). Ne var ki itikadi
alandaki görüşlerini nasıl temellendirdiği konusunda kaynakların verdiği bilgiler pek azdır. Amr, kebire sahibinin ebediyen cehennemde kalacağına Nisa süresinin 93. ayetiyle istidlal eder. Ona göre, "EbO Leheb'in elleri kurusun!" (Tebbet ı ll 1 ı) mealindeki ayet bu mana ile
levh-i mahfOzda var idiyse, her kötülük
değişmeyen kaderde önceden tesbit
nın savunduğu

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 anlamak gerekir (bk. Hatib, XII . 166 vd). Allah kafırin küfrünü dileseydi onu bundan
dolayı sorumlu tutmaması icap ederdi.
Aksi takdirde bu zulüm olur, küfürde
ısrar eden kimseye karşı da getirilebiiecek bir delil bulunmazdı. Kaderi benimseyen görüşe de karşı çıkarak bu konuda nakledilen bütün hadisleri reddetmekten 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 münazaralarda 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 kaybetmesi 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. Hasan-ı Basri' den birçok hadis rivayet eden
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AMR b. UBEYD
Amr. zahid ve müttaki olduğu halde, kaderi reddetmesi sebebiyle olacak ki hadis otoritelerince sika * kabul edilmemiş, hatta yalancılıkla itharn edilmiştir
(b k Buhar!, VI, 352-353; İbn Hibban. ll,
69-7 ı ı Bununla birlikte Süfyan b. Uyeyne ve Süfyan es-Sevri ondan hadis nakletmişlerdir. Kıyasın mahiyeti ve haramın tarifi konusunda kendisinden nakledilen görüşlerle, ne biz* in mubah, çal gının haram olduğu vb. konularda verdiği fetvalardan. onun fıkıhla da ilgilendiği anlaşılmaktadır (bk Elr., ı. 992).
Amr b. Ubeyd, Hasan - ı Basri'nin vefasonra ekolünün lide rliği konusunda Katade b. Diame ile yarışmış, Vasıl'ın yanında yer aldığı için bu mücadeleyi kaybetmiş, fakat i 'tizali f ikirleri benimsedikten sonra da sadık bir talebe
olar ak hocasının görüşlerini rivayet etmekten geri durmamıştır. Nitekim Hasan-ı Basri' nin tefsirle ilgili görüşlerini
Amr'ın rivayeti yoluyla öğrenebilmekte
yiz. Vasıl'ın ölümünden sonra Mu 'tezile ' nin görüşlerini yaymaya çalışan en
yaşlı temsilci olması, mezhebin kurucusu kabul edilmesine yol açmışsa da kaynaklar bu görüşleri Vasıl'dan öğrendiği
konusunda birleşmektedir. İ bn Teymiyye, Amr b. Ubeyd'in bilhassa kader ve
vaid konularında Mu'tezile'ye tesir ettiğini kaydeder (Mecma 'u {etaua, XII, 311 ı
tından

Bazı kaynaklar Amr b. Ubeyd' in Dehriyye'den olduğunu zikrederse de bunu
doğru kabul etmek mümkün değildir.
Onun gerek Dehriyye'ye nisbet edilmesi
gerekse hadiste sikadan sayılmaması,
muhafazakar görüşlerden ayrılıp Mu'tezili fikirleri benimsernesi sebebiyle hakkında tarafsız davranılmadığının bir işa
reti sayılmalıdır. Zira cerh ve ta'dil* kitap ları dahil olmak üzere bütün kaynaklar Amr'dan ittifakla zahid, abid ve müttaki diye bahsetmektedir. İbn Hacer' in
de onun hakkında söylenen menfi sözlerin asılsızlığına dikkati çekmesi bu kanaati destekleyici mahiyettedir. ömrünün
sonlarında Mu ' tezili fikirlerinden döndüğü nakledilirse de (bk. Hatib, Xl!, 170
vd.), görüşlerini kendisinden sonra Amriyye fırkasının devam ettirmesi bu rivayetin isabetsizliğini gösterir. Bişr b.
Mu'temir de onun görüşlerin i Amriyye
fırkasının devam ettirdiğini söyler.

Birçok eseri olduğu nakledilen Amr' dan günümüze kadar intikal eden. sadece Hasan-ı Basri'den rivayet ettiği birkaç tefsir sahifesinden ibarettir [bk. Sezgin. ı. 597) Kaynaklarda kendisine nisbet edilen eserler ise şunlardır: er-Red
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'ale'l -~aderiyye, Kitdbü'l- 'A.dl ve'ttevl}.id, Eczd, ü şeldşemi, e ve sittıln.
Ayrıca

birçok hutbe ve risalesinin buda kaydedilmektedir.
Darekutni Amr ' ın görüşlerini Al]bd ru 'Amr b. 'Ubeyd ve keldmuhu fi'l~ur'dn (Zahiriyye Ktp ., nr. 106/ 107) adlı eserde toplamıştır.
lunduğu

BİBLİYOGRAFYA :

Cahiz, e/Beyan ue't-tebyfn, I, 23 ; III, 157;
İbn Kuteybe. el-Ma 'arif (Ukkaşe). s. 482-483;

Buhar!. et· Tarfl)u 'l·kebfr, VI , 352·353; İbn Sa'd,
et·Tabakat, VII , 273; Eş'arı. Ma~alat (Ritter). s.
222; Mes'üdl, Mürücü ';;·;;eheb (Abdü\hamidl.
s. 313·314; İbn Hibban. Kitabü'l-Mecrüf:ıtn, Ha·
!eb 1396, Il, 69·7 1 ; Kadl Abdülcebbar. Şerhu 'l·
Uşüli 'l-l)amse, Kahire 1384 / 1965, s. 137·138,
588, 714; a.mlf.. Failü 'l·i'tizal ve tabakatü'l·
Mu' tezile (nşr. Fuad Seyyid). Tu~us i 393 /
1974, s. 242·250 ; Bağdadl, e /Far~ (Abdülhamid), s. 121; Hatlb, Taril]u Bagdad, XII, 166·
188; İsferayini. et· Tebstr, s. 42 ; Şehristani. el·
M ile/ (Kilani), I, 48·49; İbn Haiiikan. Ve{eyat,
III, 460-462; İbn Teymiyye, Mecma 'u {e tava,
XII, 311; Zehebi, A'lamü 'n·nübela', VI, 104106 ; İbn Kesir, el-Bidaye, X, 78-80 ; Teftazani,
Şerhu '/- 'Aka ' id, s. 39 ; İbnü'I-Murtaza. Taba~atii'l-Mu'tezile, s. 35·36; a.mlf.. el-Müny~ ve'lemel (nşr. T. W. Arnold), Leipzig 1902, s. 11;
İbn Hacer. Tehzibü 't-Tehztb, VIII, 70-75; Taş
köprizade, Mi{t~hu 's-sa 'a-de, Il, 165 ; Brockelmann, GAL Suppl., I, 338; Sezgin, GAS, I, 597;
Ali Sami en-Neşşar, !'leş' etü 'l-{ikri 'l-felsefi {i'lİslam, İskenderiye 1966, I, 458-469 ; et-Ta razi,
Me usa 'atü 't-taril)i 'l-İs lami ve'l-hadarati 'l-İs la
miyye li-bilad i's-Sind ve'l-Bencab, Cidde 1403 /
1983, I, 482·484 ; Kays AI-i Kays, el-lraniyyan
ve'/-edebü 'l· 'Arabf, Tahran 1984, 1/ 1, s. 45-49 ;
Salih ei-Hamarine, "'Amr b. 'Ubeyd ve 'alakatühü bi-Eb! Ca'fer el-Mansür", el-Mü'er·
ril)u 'l·'Arabf, XXII, Bağdad 19S2, s. 205-214;
"Amr", İA, I, 415; W. MontgomeryWatt. "'Amr
b . 'Ubayd", E/ 2 (Fr.l. I, 467 ; J . Van Ess. "'Amr

b. 'Obay d", Elr., I, 991-992.

li]

AvNİ İL HAN

AMR b. UTBE
( ~~~ )

Amr b. Utbe b. Ferkad es-Süleml
(ö. 22 / 643 [?])
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İlk ziihidlerden.

tasawuf tarihinde "halvette ibadet " fikrinin ve tekke düşüncesinin ilk örneği
sayılabilir. Mescidin inşasından sonra
Amr ve Mi'zad'ı tenkit edenler de çık
mıştır . Nitekim Abdullah b. Mes'Od ' un
kendilerini ziyaret ederek, "He la k mescidini yıkmaya geldim" dediği r ivayet
edilir.
Amr, Allah'tan üç şey istediğini, bunlardan ikisine kavuştuğunu söylerdi. Elde ettikleri, dünyanın hiçbir varlığına değer vermeyen mükemmel bir zühd hayatı ile namaz kılmaya elverişli güç ve
kuwetti. Üçüncü arzusu ise şehid almaktı. Nitekim. kendisi gibi zühd yolunu seçen arkadaşları Al ka me el- KOfi,
Mi'zad el-İcli ve Yezld b. Muaviye enNehai ( ._F:JI) ile birlikte babası Utbe'nin kumandasında katıldığı bir gazada
şehid oldu.
SOfilerin, "Halka hizmet, hakka hizmettir" şeklindeki görüşlerinin temelini
Am r 'ın "sohbet" ve "dostluk" anlayışın
da bulmak mümkündür. O. dostluk için
hizmeti şart koşar. a r kadaşlarının her
türlü hizmetini görür, hayvanlarını otlatır. tırnar ederdi.
Amr, rivayetleri çok fazla olmamakla
birlikte güvenilir bir hadis ravisi sayılır.
Abdullah b. Mes'Od ile Sübey'atü'l-Eslemiyye'den kitabet* yoluyla hadis almış,
Şa'bi ve daha başka muhaddisler ondan
rivayette bulunmuşlardır. Bazı kaynaklar onun az hadis rivayet etmesini ibadetle fazla meşgul olmasıyla açıklar.
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Küfe'de doğdu. Babası. 17 (638) yılın
da Küfe'ye yerleşen sayılı Arap zenginlerinden olup Hz. Ömer devrinde birçok
sefere katılmış, Tekrit, Şehrizor ve Samgan gibi bazı şehirlerin fethinde kumandan olarak görev almış , Azerbaycan ve
Musul valiliği yapmıştır. Varlıklı bir aile
muhiti içinde doğup büyüyen Amr'ın
muhadramun *dan olduğu anlaşılmak
tadır . Onun zühd yolunu seçmesi babası Utbe'nin hoşuna gitmedi. Amr, muhadramOndan olan yakın dostu Mi ' zad
( .....a.... ) b. Yezid el-İcli ile birlikte Küfe
yakınlarında bir mescid yaptırdı. Bu olay

AMR b, ÜMEYYE
( ~~ ~ J__r$- )

Ebu Ümeyye Amr b. Ümeyye
b. Huveylid ed-Damrl

(ö. 60/679-SO'den önce)
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Sahabi,
Hz. Peygamber'in elçilerinden.

Bedir yöresinde yaşayan Beni Damre
kabilesindendir. Hz. Peygamber'in amcası Haris'in torunu Sühayle bint Ubeyde
ile evlendiği için onun soyundan gelenler
Kureyş'in Beni Abdüşems kolu mensup-

