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Cemmâîlî’nin
(ö. 600/1203)
Øa¼î¼ayn’da 

ittifakla rivayet edilen
ahkâm hadislerine dair eseri.

˜ ™

Kaynaklarda £Umdetü’l-a¼kâm min ke-
lâmi Åayri’l-enâm £aleyhi½½alâtü ve’s-
selâm, el-£Umde fi’l-a¼kâm fî me£âli-
mi’l-¼elâl ve’l-¼arâm ve el-£Umde fi’l-
a¼kâm fî me£âlimi’l-¼elâl ve’l-¼arâm
£an Åayri’l-enâm Mu¼ammed £aleyhi½-
½alâtü ve’s-selâm mimme’t-tefeša £aley-
hi’þ-ÞeyÅân gibi adlarla anýlan eser kýsa-
ca £Umdetü’l-a¼kâm ve el-£Umde fi’l-
a¼kâm isimleriyle bilinmektedir. Mütte-
fekun aleyh olan 420 kadar ahkâm hadi-
sini bir araya getiren bu eser, Cemmâîlî’-
nin çaðdaþý Ýbnü’l-Harrât’ýn (ö. 582/1186)
el-A¼kâmü’l-kübrâ, el-A¼kâmü’l-vüs¹â
ve el-A¼kâmü’½-½u³râ adlý eserleri bir
yana býrakýlýrsa, ahkâm hadislerini derle-
yen ilk müstakil eser kabul edilebilir. £Um-
detü’l-a¼kâm çok ilgi görmüþ, ders hal-
kalarýnda okunmuþ, ezberlenmiþ ve bir el
kitabý haline gelmiþtir (Bedreddin ez-Zer-
keþî, s. 68). £Umdetü’l-a¼kâm, daha son-
raki dönemlerde birçok âlimin ahkâm ha-
disleri konusuyla ilgilenmesine öncülük et-
miþ; Mecdüddin Ýbn Teymiyye el-Münte-
šå min aÅbâri’l-Mu½¹afâ, Nevevî el-ƒu-
lâ½a fî e¼âdî¦i’l-a¼kâm (ƒulâ½atü’l-a¼-
kâm), Ýbn Dakýkul‘îd el-Ýlmâm bi-e¼âdî-
¦i’l-a¼kâm, Ýbn Abdülhâdî el-Mu¼arrer
fi’l-¼adî¦ ve Ýbn Hacer el-Askalânî Bulû-
³u’l-merâm adlý eserlerini bu örnekten
esinlenerek kaleme almýþlardýr.

£Umdetü’l-a¼kâm, Hanbelî fýkýh kitap-
larýndaki konu sýralamasý esas alýnarak Bu-
hârî ve Müslim’de olduðu gibi kitap ve
bab baþlýklarýna göre tasnif edilmiþtir. Eser-
deki hadisler için Buhârî’nin metinleri esas
alýnmýþ, Müslim’in rivayetlerinde herhan-
gi bir eksiklik veya fazlalýk varsa bunlara
iþaret edilmiþ, hadis farklý bir ifade ile
nakledilmiþse bu da gösterilmiþtir. Metin-
lerden sonra yer yer kelime açýklamalarý
yapýlmýþ, gerektiðinde hadisteki þahýsla-
rýn kimlikleri belirtilmiþtir. £Umdetü’l-a¼-
kâm’ýn kitap sayýsý bazý neþirlerde on beþ
ve on dokuz, bab sayýsý altmýþ üç, altmýþ
dört ve altmýþ sekiz diye gösterilmiþtir. Bu
farklýlýðýn sebebi bazan kitap baþlýklarýnýn
bab, bab baþlýklarýnýn kitap olarak kayde-
dilmesidir. Eserin neþirleri farklý nüshala-

ra dayandýðý için hadis sayýsý 407, 410,
420, 427, 448, 459 ve 501 þeklinde deðiþ-
mektedir. Bunun asýl sebebi, Cemmâîlî’-
nin eserini þerheden âlimlerden bir kýs-
mýnýn Buhârî ve Müslim’in el-Câmi£u’½-
½a¼î¼’lerinde bulunup müttefekun aleyh
olmayan hadisleri de esere ilâve etmiþ ol-
masýdýr. Eseri on beþ yazma nüshaya da-
yanarak yayýna hazýrlayan Mustafa Ab-
dülkadir Atâ’nýn hadis sayýsýný 420 olarak
tesbit etmesi doðruya en yakýn belirleme
olarak görülmektedir.

Günümüze pek çok nüshasý ulaþan eser
el-£Umde fi’l-a¼kâm fî me£âlimi’l-¼e-
lâl ve’l-¼arâm (Delhi 1895; Kahire 1342;
nþr. Ahmed Muhammed Þâkir, Kahire 1373,
1407/1986; nþr. Muhibbüddin el-Hatîb, bas-
ký yeri yok, 1376; nþr. Mustafa Abdülkadir
Atâ, Beyrut 1406/1986) ve £Umdetü’l-a¼-
kâm min kelâmi Åayri’l-enâm (Kahire,
ts.; Riyad 1385/1965; Riyad, ts.; nþr. Mu-
hammed Hâmid el-Fýký, Kahire, ts.; Medi-
ne 1395; Cidde 1406/1985; nþr. Mahmûd el-
Arnaûd – Þuayb el-Arnaûd, Dýmaþk-Bey-
rut 1408/1987) adýyla birçok defa neþredil-
miþ ve £Umdetü’l-a¼kâm ismiyle Türk-
çe’ye çevrilmiþtir (trc. Mehmet Yýlmaz –
Ayhan Kalaycý, Ýstanbul 1985). Müellifin
vefatýndan kýsa bir süre sonra meþhur
olan kitap, farklý mezheplere mensup bir-
çok âlim tarafýndan kendi mezheplerinin
esaslarýna göre þerhedilmiþ, ayrýca eser ve
þerhleri üzerine pek çok hâþiye ve ta‘lik
yazýlmýþtýr. Þerhler arasýnda en çok bili-
nenleri Ýbn Dakýkul‘îd’in Ý¼kâmü’l-a¼kâm
þer¼u £Umdeti’l-a¼kâm (Delhi 1313/1895;
Kahire 1342; nþr. Muhammed Hâmid el-
Fýký – Ahmed Muhammed Þâkir, Kahire
1372; nþr. Ahmed Muhammed Þâkir, I-II,
Beyrut 1374/1955, Beyrut 1407/1987, Ka-
hire 1418/1997; nþr. Tâhâ Sa‘d – Mustafa
el-Hevvârî, I-II, Kahire 1396/1976; nþr. Ab-
dülmu‘tî Emîn Kal‘acî, I-IV, Kahire 1410/
1990); Alâeddin Ali b. Dâvûd Ýbnü’l-Attâr
eþ-Þâfiî’nin el-£Udde fî þer¼i’l-£Umde fî
e¼âdî¦i’l-a¼kâm (nþr. Nazzâm Muham-
med Sâlih Ya‘kubî, I-III, Beyrut 1427/2006);
Fâkihânî’nin Riyâ²ü’l-efhâm fî þer¼i £Um-
deti’l-a¼kâm (nþr. Þerîfe el-Ömerî, Bey-
rut 1430/2009; nþr. Nûreddin Tâlib, Küveyt
1431/2010); Bedreddin ez-Zerkeþî’nin en-
Nüket £ale’l-£Umde fi’l-a¼kâm (nþr. Ebû
Kuteybe Nazar Muhammed el-Fâryâbî, Ri-
yad 1428/2007); Ýbnü’l-Mülakkýn’ýn el-Ý£lâm
bi-fevâßidi £Umdeti’l-a¼kâm (nþr. Ab-
dülazîz b. Ahmed b. Muhammed el-Mü-
þeykýh, I-X, Riyad 1417-1421/1997-2000);

Mümti£i gibi bir kýsmý kayýp olan eserler-
den nakillere ve Ali b. Ebü’r-Ricâl’in bazý
þiirlerine yer verilmiþ olmasý onun deðe-
rini arttýrmaktadýr. Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr,
Kifâyetü’¹-¹âlib fî našdi kelâmi’þ-þâ£ir
ve’l-kâtib adlý eserinde büyük ölçüde el-
£Umde’den yararlandýðý gibi Ýbn Haldûn
Mušaddime’sinin þiirle ilgili kýsýmlarýn-
da, Kasým es-Sicilmâsî el-Menza£u’l-be-
dî£inde ayný eserden yararlanmýþtýr. el-
£Umde’yi Ýbnü’s-Serrâc eþ-Þenterînî (Ce-
vâhirü’l-âdâb ve ×eÅâßirü’þ-þu£arâß ve’l-
küttâb, Escurial Library, nr. 352), Osman
b. Ali es-Sýkýllî (el-£Udde fi’Åti½âri’l-£Umde,
Ýskenderiye Belediye Ktp., Edeb, nr. 98),
ayrýca Muvaffakuddin Abdüllatîf el-Bað-
dâdî ihtisar etmiþtir.

el-£Umde’nin I. cildi ilk defa Tunus’ta
basýlmýþ (1282/1865), eserin tamamý Mu-
hammed Bedreddin en-Na‘sânî tarafýndan
el-£Umde fî ½ýnâ£ati’þ-þi£r ve našdih
adýyla yayýmlanmýþ (I-II, Kahire 1325/1907),
bu neþirden yararlanýlarak ayný yerde üçün-
cü baskýsý yapýlmýþtýr (1344/1925). Muham-
med Muhyiddin Abdülhamîd’in el-£Um-
de fî me¼âsini’þ-þi£r ve âdâbih ve naš-
dih adýyla hazýrladýðý neþir iki cilt halinde
basýlmýþtýr (Kahire 1353/1934, 1374/1955,
1383/1963; Beyrut 1974, 1981). Eseri zen-
gin indeksler ve inceleme kýsmý ilâvesiyle
Muhammed Karkazân da yayýmlamýþ (I-II,
Beyrut 1408/1988), yeni bir neþri Kayre-
van’ýn Ýslâm kültür baþþehri ilân edilmesi
münasebetiyle Tevfîk en-Neyfer, Muhtâr
el-Ubeydî ve Cemâl Hamâde tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir (I-III, Tunus 2009).
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hâþiye yazmýþtýr. Ýbn Hacer el-Askalânî’-
nin en-Nüket £alâ þer¼i’l-£Umde isimli
kitabý, Ýbnü’l-Mülakkýn’ýn kaleme aldýðý
þerh üzerine bazý notlar ihtiva etmekte
olup tamamlanmamýþtýr. Kâtib Çelebi’nin
£Uddetü’l-efhâm fî þer¼i £Umdeti’l-a¼-
kâm adýyla zikredip Ebû Bekir eþ-Þâþî’ye
ait el-£Umde fî fürû£i’þ-Þâfi£iyye adlý ese-
rin þerhi olduðunu söylediði kitabýn da
(Keþfü’¾-¾unûn, II, 1169-1170) Cemmâîlî’-
nin £Umdetü’l-a¼kâm’ýnýn Ali b. Muham-
med el-Hâzin tarafýndan yapýlan þerhi ol-
duðu belirtilmektedir (DÝA, XVII, 126).

£Umdetü’l-a¼kâm’ýn ricâli hakkýnda da
çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bu konuda Abdül-
kadir b. Muhammed es-Sa‘bî Ricâlü £Um-
deti’l-a¼kâm (Medine Ârif Hikmet Ktp.,
Usûlü’l-hadîs, nr. 35), Cemâleddin Abdul-
lah ez-Zevlî Ricâlü’l-£Umde, Ebû Ýshak
Ýbrâhim b. Mûsâ el-Ebnâsî el-£Udde £alâ
ricâli’l-£Umde (Rabat, nr. 3175), Ýbnü’l-
Mülakkýn el-£Udde fî ma£rifeti ricâli’l-
£Umde, Muhammed b. Abdüddâim el-
Birmâvî Ricâlü’l-£Umde ve Alevî b. Ab-
bas el-Mâlikî Ýt¼âfü’¹-¹ullâb li-terâcimi
men ×ükire fi’l-£Umde mine’r-ruvâti
ve’l-a½¼âb adýyla birer eser kaleme al-
mýþtýr. Ýbn Hacer el-Askalânî, Tesmiyetü
men £urife mimmen übhime fi’l-£Um-
de adlý kitabýnda bu eserdeki hadislerde
geçen müphem þahýslarýn kimliðini tes-
bit etmiþ (Mektebetü’l-Ezher, Mecmûa,
nr. 109, vr. 113-128), Ebû Yâsir Muham-
med b. Ammâr el-Mâlikî el-Ý¼kâm fî þer-
¼i ³arîbi £Umdeti’l-a¼kâm’ýnda eserde
yer alan garîb lafýzlarý açýklamýþ, Bedred-
din Ýbn Ferhûn, el-£Udde fî i£râbi’l-£Um-
de’sinde (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 395;
Ýskenderiye el-Mektebetü’l-belediyye, Ha-
dis, nr. 4) kitabý i‘rab açýsýndan incelemiþ-
tir (Bedreddin ez-Zerkeþî, neþredenin giri-
þi, s. 9-10, 63-64).
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Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî’nin
(ö. 895/1490)

akaide dair dört eserinin
ortak adý olan £Ašå.idü’s-Senûsî’nin

üçüncü kitabý
£Aš¢detü’s-Senûsî el-vustâ’nýn

kendisi tarafýndan yapýlan þerhi
(bk. AK…ÝDÜ’s-SENÛSÎ).
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Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî’nin
(ö. 895/1490)

akaide dair dört eserinin
ortak adý olan

£Ašåßidü’s-Senûsî’nin dördüncü kitabý
£Aš¢detü ehli’t-tev¼îd el-kübrâ’nýn
kendisi tarafýndan yapýlan þerhi

(bk. AK…ÝDÜ’s-SENÛSÎ).
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Bedreddin el-Aynî
(ö. 855/1451)

tarafýndan yazýlan
Sahîh-i Bupârî þerhi

(bk. el-CÂMÝU’s-SAHÎH).
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Umeyr b. Adî b. Hareþe
el-Hatmî el-Ensârî

Sahâbî.
˜ ™

Medine’nin iki büyük kabilesinden biri
olan Evs’in Benî Hatm koluna mensuptur.
Babasý Benî Hatm’in þairlerinden biriydi.
Annesi Ümeyye bint Vâhib’dir. Umeyr ka-
bilesinden müslüman olan ilk kiþidir. Ayný
kabileden Huzeyme b. Sâbit ile birlikte Be-
nî Hatm’in putlarýný kýrdýklarý bilinmekte-
dir. Birçok kaynakta Umeyr’in âmâ oldu-
ðu, bazýlarýnda ise gözlerinin zayýf gördü-
ðü kaydedilmektedir (Ýbn Abdülber, el-Ýs-
tî£âb, III, 1218). Bir kýsým kaynaklarda (me-
selâ bk. a.g.e., a.y.) Uhud’da ve daha son-
raki gazvelerde bulunduðu zikredilmekle
birlikte görme kusurundan dolayý savaþ-
lara katýlamadýðý bilgisi daha meþhurdur.
Ýbn Abdülberr’in diðer bir eserinde Umeyr’i
Uhud þehidleri arasýnda saymasý (ed-Dü-
rer, s. 155), bu konuda Ýbn Hazm’ýn verdi-
ði bilgiyi (Cevâmi£u’s-sîre, s. 134) sehven
tekrarlamasýndan kaynaklanmýþ olmalýdýr,

Þemseddin es-Seffârînî’nin Keþfü’l-li¦âm
þer¼u £Umdeti’l-a¼kâm (nþr. Nûreddin
Tâlib, I-VII, Küveyt 1428/2007); Abdülka-
dir Bedrân’ýn Mevridü’l-efhâm min sel-
sebîli £Umdeti’l-a¼kâm; Abdurrahman
b. Nâsýr es-Sa‘dî’nin Þer¼u £Umdeti’l-a¼-
kâm (nþr. Enes b. Abdurrahman b. Ab-
dullah el-Akýl, I-III, Küveyt 1431/2010); Ab-
dullah b. Abdurrahman b. Sâlih Âlü Bes-
sâm’ýn Teysîrü’l-£allâm þer¼u £Umde-
ti’l-a¼kâm (I-II, Kahire 1380, 1381; Mekke
1393, 1404/1984, 1405/1985; Beyrut 1398/
1978; I-III, Cidde 1407/1987) ve ƒulâ½a-
tü’l-kelâm £alâ £Umdeti’l-a¼kâm (Kahi-
re 1382/1962); Hasan Süleyman en-Nûrî –
Alevî b. Abbas el-Mâlikî’nin Neylü’l-me-
râm þer¼u £Umdeti’l-a¼kâm (Mekke
1381, 1390); Ahmed b. Yahyâ en-Necmî’-
nin Teßsîsü’l-a¼kâm £alâ mâ sa¼¼a £an
Åayri’l-enâm bi-þer¼i e¼âdî¦i £Umde-
ti’l-a¼kâm (Câzân 1400); Muhammed b.
Sâlih b. Useymîn’in Tenbîhü’l-efhâm þer-
¼u £Umdeti’l-a¼kâm (Dübey 1426/2005);
Faysal b. Abdülazîz Âlü Mübârek’in ƒu-
lâ½atü’l-kelâm þer¼ £alâ £Umdeti’l-a¼-
kâm (Kahire 1369, Riyad 1379, 1422/2001);
Ebû Üsâme Süleym b. Îd el-Hilâlî’nin Züb-
detü’l-efhâm bi-fevâßidi £Umdeti’l-a¼-
kâm (I-II, Beyrut 2007) ve Ýsmâil b. Mu-
hammed el-Ensârî’nin el-Ýlmâm bi-þer¼i
£Umdeti’l-a¼kâm (Riyad 1400/1980) adlý
eserleridir. Ebû Kuteybe Nazar Muham-
med el-Fâryâbî £Umdetü’l-a¼kâm üzeri-
ne yazýlmýþ kýrk beþ þerh, hâþiye ve ta‘lik
tesbit etmiþtir (Bedreddin ez-Zerkeþî, neþ-
redenin giriþi, s. 59-63).

Ýbnü’n-Nakkaþ’ýn Ý¼kâmü’l-a¼kâmi’½-
½âdire min beyni þefeteyyi seyyidi’l-
enâm adlý eseri (nþr. Rif‘at Fevzî Abdül-
muttalib, Kahire 1409/1989) £Umdetü’l-
a¼kâm’ýn tekmilesi mahiyetinde olup Be-
devî Abdüssamed Tâhir Ý¼kâmü’l-a¼-
kâm’ý yüksek lisans tezi olarak tahkik et-
miþtir (1406/1986, Câmiatü Ümmi’l-kurâ,
Mekke). Ýbnü’n-Nakkaþ ayrýca £Umdetü’l-
a¼kâm üzerine sekiz ciltlik bir þerh yaz-
dýðýný belirtmektedir (Safedî, III, 98). Ýbn
Merzûk el-Hatîb’in Teysîrü’l-merâm fî
þer¼i £Umdeti’l-a¼kâm’ý Ýbn Dakýkul‘îd ve
Fâkihânî’nin þerhlerinin bazý ilâvelerle bir-
leþtirilmesinden ibarettir (yazma nüshala-
rý için bk. Brockelmann, I, 438). Emîr es-
San‘ânî, Ýbn Dakýkul‘îd’in Ý¼kâmü’l-a¼-
kâm’ýna dair el-£Udde £alâ Þer¼i’l-£Um-
de (Kahire 1960) ve el-£Udde ¼âþiye £alâ
Ý¼kâmi’l-a¼kâm (nþr. Abdülmu‘tî Emîn
Kal‘acî, I-IV, Kahire 1410/1990) adýyla iki


