
ları içinde sayılmışlardır (bk. İbn Habib, 
el-Münemmak, s. 249). Bedir ve Uhud 
gazvelerinde müşriklerin safında yer aldı. 
Uhud Gazvesi'nden hemen sonra müs
lüman oldu. Birkaç ay sonra Necid'e gön
derilen kırk kişilik irşad heyeti içinde o 
da bulunuyordu (Safer 4/Temmuz 625) 
Heyet Bi'rimaüne'de pusuya düşürüldü
ğü sırada binek hayvanlarını otlattığı 

için katliamdan kurtuldu. Ancak daha 
sonra esir alındı ve baskını düzenleyen 
Amir b. Tufeyl tarafından annesinin kö
le azadı adağına karşılık olarak serbest 
bırakıldı. Amr, olayı Hz. Peygamber'e 
haber vermek için Medine'ye doğru yo
la çıktı . Amir b. Tufeyl ·in mensup oldu
ğu Beni Amir kabilesinden yolda karşı
laştığı iki kişiyi, Bi· ri ma üne şehidlerinin 
intikamını almak için gece uyurtarken 
öldürdü. Ancak Amr bunların müslüman 
olup Hz. Peygamber' in himayesine gir
diklerini bilmiyordu. Hz. Peygamber, hi
mayesine aldığı iki müslümanın öldürül
mesine son derecede üzüldü ve onların 
diyetlerini ailelerine gönderdi. 

• Amr b. Ümeyye seriyyesi" diye bili
nen diğer bir olayda ise Hz. Peygam
ber'e suikast düzenlemiş olan Ebü Süf
yan'ı öldürmek ve Reel' baskınından son
ra Mekkeliler'ce çarmıha gerilen Hubeyb 
b. Adi'nin cesedini asıldığı yerden indir
mek üzere, hicretin 4 . yılında Cebbar b. 
Sahr ei-Ensari (veya Selerne b. Eslem) ile 
birlikte Mekke'ye gönderildi. Mekkeliler 
onu tanıyıp peşine düşünce arkadaşıyla 
bir mağaraya saklandı . Ertesi gün şeh
re gizlice girip Hubeyb'in cesedini çar
mıhtan indirdi; karşısına çıkanlardan 

üçünü öldürdü. Mekkeli bir casusu da 
esir alarak Medine'ye döndü. Hz. Pey
gamber yaptıklarını kendisinden öğre
nince memnun oldu ve ona dua etti. 

Amr b. Ümeyye, eskiden beri elçilik 
hizmetleriyle tanındığı için, hicretin 5. 
yılında Hendek Savaşı'ndan sonra Mek
ke'de çıkan kıtlıkta fakiriere dağıtılmak 
üzere Ebü Süfyan'a beş yüz dinar götür
me görevini Hz. Peygamber ona verdi. 
Hicretin 7. yılı başında da iki mektubu
nu ve bazı hediyeleri Habeşistan kralına 
götürmekle onu görevlendirdi. Hz. Pey
gamber bu mektuplardan birinde Neca
şf'yi islamiyet'e davet ediyor. diğerinde 
ise Ebü Süfyan 'ın kızı Habeş muhacir
lerinden Ümmü Habibe ile nikahının kı 
yılmasını istiyordu. Müslümanlığı kabul 
eden Habeşistan kralı, parlak bir tören
le Ümmü Habibe'yi Hz. Peygamber'e ni
kahladı. Yine Peygamber'in isteği üze
rine Habeşistan'daki müslümanları iki 

yelkenli gemi ile Amr'ın retakatinde Me
dine'ye gönderdi. 

Amr Huneyn Gazvesi'ne. Taif Muhasa
rası'na ve Tebük Seferi'ne katıldı. Hicre
tin 9. yılında Halid b. Velid kumandasın
da Dümetülcendel Emiri Ükeydir'e karşı 
gönderilen seriyyede yer aldı. Ükeydir'in 
esir - alındığı haberini ve elde edilen ga
nimetleri Hz. Peygamber'e o ulaştırdı. 

Aynı yılın sonunda, Hz. Peygamber' in 
Müseylime'yi islam'a davet eden mek
tubunu Beni Hanife kabilesine götürdü 
ve onun cevabını getirdi. 

Muaviye devrinde ömrünün son yılla
rını geçirdiği Medine'nin Harratin ma
hallesindeki evinde vefat etti. Cahiliye 
devrinden beri cesareti, atılganlığı ve ze
kası ile tanınırdı. Hz. Peygamber'den ri
vayet ettiği yirmi hadis Kütüb-i Sitte 'de 
yer almaktadır. Oğulları Ca 'fer, Abdul
lah, Fazi ve diğer bazı kişiler kendisin
den hadis rivayet etmiş, talebesi Şa'bi 
de ondan öğrendiği çeşitli bilgileri ve 
siyere dair haberleri nakletmiştir. 
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~ MusTAFA FAYDA 

AMR b. ZÜBEYR b. AWAM 

( tlyl l .:r.~JI.:r.~) 

Amr b. ez-Zübeyr b. el-Awam 
el-Esedl el-Kureşi 

(ö. 60/680) 

Abdullah b. Zübeyr'in baba bir kardeşi 
ve Yezid b. Muaviye'nin 

L 

ona karşı gönderdiği ordunun 
kumandanı. 

_j 

Annesi, ümmü Halid künyesiyle tanı
nan ve en son vefat eden sahabilerden 
biri olan Erne bint Halid 'dir. Kaynaklar
da Amr'ın çocukluk ve gençlik dönemi-

AMRE bint ABDURRAHMAN 

ne dair bilgi yoktur. Son derece katı ve 
herkesin çekindiğ i bir kimse olduğu ri
vayet edilir. Kardeşi Abdullah'tan gör
düğü iyiliklere rağmen ona düşmanca 
davranırdı. Halife Yezid'in Medine valisi 
Amr b. Said, iki kardeş arasındaki bu 
anlaşmazlıktan faydalanmayı düşünerek 

Amr b. Zübeyr'i Medine'ye şurta* tayin 
etti. Bu görevi sırasında Amr, kardeşi 
Abdullah'ın birçok taraftarını kırbaçtattı 
ve onlara çeşitli işkenceler yaptı. Daha 
sonra, Mekke haremine sığınarak hal
kın kendisine biat etmesini temine ça
lışan Abdullah' ın · üzerine gönderilecek 
orduya kendi isteğiyle kumandan tayin 
edildi. Bu görevin ona doğrudan Yezid 
tarafından verildiği de rivayet edilmek
tedir. Ancak Amr'ın ordusu yenildL ken
disi de esir düştü. Bu defa Abdullah b. 
Zübeyr, kısas uygulayarak Amr'ın Medi
ne 'de kırbaçiattığı her bir şahsa karşı
lık Mekke'de onu kırbaçlattı . Amr bir 
müddet sonra atıldığı hapishanede öldü. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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Iii AHMET ÖNKAL 

ı 
AMRE 

ı 

L 
(bk. KUSAYRU AMRE). 

_j 

ı ı 
AMRE bint ABDURRAHMAN 

( .:.--Jl~ ~ •r ı 
Amre bint Abdirrahman b. Sa'd 

b. Zürare ei-Ensariyye en-Neccariyye 
(ö. 106/ 724) 

Hadis ve fıkıh sahalarında 
otorite olan kadın tabii. 

L _j 

Hz. Aişe'nin yanında yetişen ve onun 
hadislerini çok iyi bilen Amre, Ümmü Se
leme, Hamne bint Cahş, Rafi' b. Hadic 
gibi sahabilerden de hadis rivayet etti. 
Bütün cerh ve ta'dil* alimlerince sika* 
ve hüccet* kabul edilen Amre, hadisle
rin toplanması maksadıyla Halife ömer 
b. Abdülazfz tarafından çıkarılan fer
manda rivayetlerinin yazılması özellikle 
istenen tabiidir. Urve b. Zübeyr, kız kar
deşinin oğlu Ebü Bekir b. Hazm. Abdul
lah b. Ebü Bekir, Zührf. Amr b. Dinar, 
kendi oğlu Ebü'r- Rical Muhammad b. 
Abdurrahman ve torunları Amre'den 
hadis rivayet edenlerin başında gelirler. 
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AMRE bint ABDURRAHMAN 

Zühri. ilminden çok faydalandığı Arn
re'nin bir "ilim denizi" olduğunu söyler. 

Kardeşleri, çocukları, yeğenieri ve to
runlarıyla tam bir alimler ve raviler aile
si teşkil eden Amre, hadis ve fıkıh ilim
lerine hizmetle geçirdiği yetmiş yedi yıl
lık bir ömürden sonra 106 (724) yılında 
Medine'de vefat etti. 98, 99 ve 103 yıl
larında öldüğü de söylenmektedir. 

Amre b int Abdurrahman' dan rivayet 
edilen hadisler başta Kütüb-i Sitte ol
mak üzere muteber hadis külliyatının 

hepsinde yer almaktadır. 
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M ABDULLAH AYDINLI 

L 

AMRE bint MES'ÜD 

(~.,........~·~) 

Amre bint Mes't1d b. Kays 
(ö. 5/626) 

Vefatından bir ay sonra kabri başında 
Hz. Peygamber tarafından 

cenaze namazı kılınan 
kadın sahabi. 

_j 

Ensarın ileri gelen reisierinden Sa· d 
b. Ubade'nin annesidir. Hz. Peygamber'in 
Medine'ye hicretinden hemen sonra ona 
biat etti. Hicretin 5. yılında oğlu Sa'd Hz. 
Peygamber'le birlikte DOmetül-cendel 
Gazvesi · ndeyken Medine'de vefat etti. 
Sa'd yanında olmadığı için, çok arzu et
mesine rağmen. vefatından önce kendi 
adına herhangi bir hayır yapılmasını va
siyet edemedi. Amre'nin vefatından bir 
ay sonra seferden dönen Hz. Peygam
ber kabrine giderek cenaze namazını 

kıldı {b k. Tirmizi, "Cena 'iz", 4 7). 

Sa'd b. Ubade, annesinin vefat etme
den önce hayır yapmak istediğini öğre
nince Hz. Peygamber' e giderek duru
mu arzetti ve annesi adına bir vakıf ku
rup kuramayacağını sordu. Hz. Peygam
ber'in müsbet cevap vermesi üzerine en 
üstün hayrın ne olduğunu sordu; ·su 
akıtmak" cevabını alınca bir kuyu kazdı
rarak annesi adına vakfetti. Sa'd b. Uba
de'nin annesi adına bir bostan vakfetti
ği {bk Buhar!, "Yeşaya", 15), onun hayat
ta iken yerine getiremediği bir adağı
nı Hz. Peygamber'in iznini aldıktan son
ra köle azat ederek yerine getirdiği de 
(bk. Nesa!, "Yeşaya", 8) rivayet edilmek
tedir. 
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IJlli!ll !SMAİL L. ÇAKAN 

ı 
AMRE bint REVAHA 

ı 

( :i>[,; ~ ·~ ) 
Ümmü'n-Nu'man Amre bint Revaha 

b. Sa'lebe el-Hazreciyye 

Medineli kadın sahabi. 
L _j 

Doğum ve ölüm tarihi bilinmemekte
dir. Hazrec kabilesinin Beni Haris ko
lundan olup meşhur sahabi Abdullah b. 
Revaha'nın kız kardeşidir. Annesi saha
beden Keb$e bint Vakıd'dır. Kumandan 
sahabilerden Beşir b. Sa'd el-Hazrecf ile 
evlenen Amre'nin bu evlilikten Nu'man 
ile Übeyye adlarında iki çocuğu dünya
ya geldi. Hicretten önce kocasıyla birlik
te müslüman oldu. Hicretten sonra Hz. 
Peygamber'e biat eden Medineli kadın
lar arasında o da vardı. Bir gün koca
sından oğlu Nu'man'a bir köle bağışla
masını. ResOlullah'ı da bu bağışa şahit 
göstermesini istedi. Bunun üzerine Be
şir Hz. Peygamber'e giderek bağışına 
şahit olmasını diledi. Hz. Peygamber. di
ğer çocuklarına da aynı şekilde bağışta 
bulunup bulunmadığını sordu. Beşir di
ğer çocuklarına bir şey bağışlamadığını 
belirtince Hz. Peygamber çocuklara adil 
davranmak gerektiğini söyleyerek bu ba
ğışı doğru bulmadı {bk. Buhari, "Hibe", 
ı 3). Bu hadis hibe konusunda fakihler
ce delil olarak kullanılmıştır. 

Amre bint Revaha uzun boylu ve gü
zel bir kadındı. Evs kabilesinin müşrik 
şairi Kays b. Hatim'in onun güzelliğini 

dile getiren bir şii ri vardır. Kardeşi Ab
dullah gibi şair olan Amre'nin kaynak
larda Bedir Gazvesi'ne dair şiirinden söz 
edilmektedir. Amre. Hz. Peygamber'den 
bir hadis rivayet etmiştir {bk. Müsned, 
VI, 358) 
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liJ MusTAFA FAYDA 

ı 
AMRİ 

(..S~) 

(ö. 930/1523-24 [?)) 

Divan şairi. 
_j L 

Asıl adı Amr'dır. Fatih Sultan Mehmed 
ve ll. Bayezid devirlerinde müderrislik, 
kazaskerlik ve şeyhülislamlık görevlerin
de bulunmuş olan Abdülkerim Efendi'
nin azatlı kölesi ve evlatlığıdır. Abdülke
rim Efendi onun tahsil ve terbiyesiyle 
bizzat meşgul olmuş, iyi bir şekilde ye
tişmesini sağlamıştır. Amrl tahsilini bi
tirince bir müddet mülazımlık yapmış, 
sonra kadılık mesleğine intisap ederek 
Serfiçe kadılığına tayin edilmiştir. Ders 
arkadaşı İshak Çelebi'ye yazdığı bir mek
tuptan, Amri'nin, kazancının baliuğu ve 
rahatlığı dolayısıyla kadılıkta karar kıl

dığı anlaşılmaktadır. Serfiçe'den sonra 
nerelerde görev yaptığı bilinmemekle 
beraber son olarak Vize kadılığına tayin 
edildiği ve çok geçmeden 930 ( 1523-24) 
sıralarında vefat ettiği kaynaklarda zik
redilmektedir. 

Amri'yi tasvir eden bir minyatür 
(fl1eşfiirü 'ş -şuara, Millet Ktp., Ali Emiri', nr. 772, vr. 493 b) 


