
AMR b. UBEYD 

Amr. zahid ve müttaki olduğu halde, ka
deri reddetmesi sebebiyle olacak ki ha
dis otoritelerince sika * kabul edilme
miş, hatta yalancılıkla itharn edilmiştir 
(b k Buhar!, VI, 352-353; İbn Hibban. ll, 
69-7 ı ı Bununla birlikte Süfyan b. Uyey
ne ve Süfyan es-Sevri ondan hadis nak
letmişlerdir. Kıyasın mahiyeti ve hara
mın tarifi konusunda kendisinden nak
ledilen görüşlerle, ne biz* in mubah, çal
gının haram olduğu vb. konularda ver
diği fetvalardan. onun fıkıhla da ilgilen
diği anlaşılmaktadır (bk Elr., ı. 992). 

Amr b. Ubeyd, Hasan- ı Basri'nin vefa
tından sonra ekolünün liderliği konu
sunda Katade b. Diame ile yarışmış, Va
sıl'ın yanında yer aldığı için bu mücade
leyi kaybetmiş, fakat i 'tizali f ikirleri be
nimsedikten sonra da sadık bir talebe 
olarak hocasının görüşlerini rivayet et
mekten geri durmamıştır. Nitekim Ha
san-ı Basri' nin tefsirle ilgili görüşlerini 
Amr'ın rivayeti yoluyla öğrenebilmekte
yiz. V asıl'ın ölümünden sonra Mu 'tezi
le 'nin görüşlerini yaymaya çalışan en 
yaşlı temsilci olması, mezhebin kurucu
su kabul edilmesine yol açmışsa da kay
naklar bu görüşleri Vasıl'dan öğrendiği 
konusunda birleşmektedir. İ bn Teymiy
ye, Amr b. Ubeyd'in bilhassa kader ve 
vaid konularında Mu'tezile'ye tesir etti
ğini kaydeder (Mecma 'u {etaua, XII, 311 ı 

Bazı kaynaklar Amr b. Ubeyd' in Deh
riyye'den olduğunu zikrederse de bunu 
doğru kabul etmek mümkün değildir. 

Onun gerek Dehriyye'ye nisbet edilmesi 
gerekse hadiste sikadan sayılmaması, 

muhafazakar görüşlerden ayrılıp Mu'te
zili fikirleri benimsernesi sebebiyle hak
kında tarafsız davranılmadığının bir işa
reti sayılmalıdır. Zira cerh ve ta'dil* ki
tapları dahil olmak üzere bütün kaynak
lar Amr'dan ittifakla zahid, abid ve müt
taki diye bahsetmektedir. İbn Hacer' in 
de onun hakkında söylenen menfi sözle
rin asılsızlığına dikkati çekmesi bu kana
ati destekleyici mahiyettedir. ömrünün 
sonlarında Mu ' tezili fikirlerinden dön
düğü nakledilirse de (bk. Hatib, Xl! , 170 
vd.), görüşlerini kendisinden sonra Am
riyye fırkasının devam ettirmesi bu ri
vayetin 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. sa
dece Hasan-ı Basri'den rivayet ettiği bir
kaç tefsir sahifesinden ibarettir [bk. Sez
gin. ı. 597) Kaynaklarda kendisine nis
bet edilen eserler ise şunlardır: er-Red 
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'ale'l -~aderiyye, Kitdbü'l- 'A.dl ve't
tevl}.id, Eczd, ü şeldşemi, e ve sittıln. 
Ayrıca birçok hutbe ve risalesinin bu
lunduğu da kaydedilmektedir. 

Darekutni Amr ' ın görüşlerini Al]bd
ru 'Amr b. 'Ubeyd ve keldmuhu fi'l
~ur'dn (Zahiriyye Ktp ., nr. 106/ 107) ad
lı eserde toplamıştır. 
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AMR b. UTBE 

( ~~~ ) 

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

İlk ziihidlerden. 
_j 

Küfe'de doğdu. Babası. 17 (638) yılın
da Küfe'ye yerleşen sayılı Arap zengin
lerinden olup Hz. Ömer devrinde birçok 
sefere katılmış, Tekrit, Şehrizor ve Sam
gan gibi bazı şehirlerin fethinde kuman
dan 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 baba
sı Utbe'nin hoşuna gitmedi. Amr, mu
hadramOndan olan yakın dostu Mi 'zad 
( .....a.... ) b. Yezid el-İcli ile birlikte Küfe 
yakınlarında bir mescid yaptırdı. Bu olay 

tasawuf tarihinde "halvette ibadet" fik
rinin 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 mes
cidini yıkmaya geldim" dediği r ivayet 
edilir. 

Amr, Allah'tan üç şey istediğini, bun
lardan ikisine kavuştuğunu söylerdi. El
de ettikleri, dünyanın hiçbir varlığına de
ğer vermeyen mükemmel bir zühd ha
yatı ile namaz kılmaya elverişli güç ve 
kuwetti. Üçüncü arzusu ise şehid al
maktı. Nitekim. kendisi gibi zühd yolu
nu seçen arkadaşları Al ka me el- KOfi, 
Mi'zad el-İcli ve Yezld b. Muaviye en
Nehai ( ._F:JI) ile birlikte babası Utbe'
nin kumandasında katıldığı bir gazada 
şehid oldu. 

SOfilerin, "Halka hizmet, hakka hiz
mettir" şeklindeki görüşlerinin temelini 
Amr 'ın "sohbet" ve "dostluk" anlayışın
da bulmak mümkündür. O. dostluk için 
hizmeti şart koşar. a rkadaşlarının her 
türlü hizmetini görür, hayvanlarını otla
tır. tırnar ederdi. 

Amr, rivayetleri çok fazla olmamakla 
birlikte güvenilir bir hadis ravisi sayılır. 

Abdullah b. Mes'Od ile Sübey'atü'l-Esle
miyye'den kitabet* yoluyla hadis almış, 
Şa'bi ve daha başka muhaddisler ondan 
rivayette bulunmuşlardır. Bazı kaynak
lar onun az hadis rivayet etmesini iba
detle fazla meşgul olmasıyla açıklar. 
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AMR b, ÜMEYYE 

( ~~ ~ J__r$- ) 

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

(ö. 60/679-SO'den önce) 

Sahabi, 
Hz. Peygamber'in elçilerinden. 

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


