
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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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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AMRE bint REVAHA 
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( :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) 


