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UMDETÜ’l-AHKÂM

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).

˜ ™

– —
UMDETÜ EHLÝ’t-TEVFÎK

	�����א������ )�� )

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
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Umeyr b. Sa‘d b. Ubeyd el-Ensârî

Sahâbî.˜ ™

Medine’nin iki büyük kabilesinden biri
olan Evs’e mensuptur. Babasý Ebû Zeyd
Sa‘d ilk müslümanlardan olup Bedir Gaz-
vesi’ne katýlmýþtýr. Ebû Zeyd’in ensarýn
meþhur hâfýzlarýndan Ebû Zeyd ile karýþ-
týrýldýðý anlaþýlmaktadýr (Ýbn Sa‘d, IV, 374-
375). Enes b. Mâlik’in ifadesine göre hâ-
fýz Ebû Zeyd Hazrec kabilesindendir (Ýb-
nü’l-Esîr, IV, 293). Umeyr, babasýnýn vefa-
týndan sonra annesinin evlendiði Cülâs b.
Süveyd’in evinde büyüdü. Cülâs münafýk-
lardan olmakla birlikte Umeyr’e iyi davra-
nýyordu. Hz. Peygamber’in Tebük Gazve-
si’nde bulunduðu sýrada münafýklar hak-
kýnda inen bazý âyetler üzerine Cülâs, “Mu-
hammed’in dedikleri doðru ise biz eþek-
lerden beter durumdayýz” deyince Umeyr,
“Ben Resûlullah’ýn doðru söylediðine, se-
nin de eþekten beter olduðuna þahitlik
ederim” diye karþýlýk verdi. Cülâs bu söz-
lerini Hz. Muhammed’e bildirmemesi için
Umeyr’i uyardýysa da Umeyr, Resûl-i Ek-
rem’e haber vermediði takdirde vahiy ge-
lip durumun açýða çýkacaðýný, böylece ken-
disinin de suçlu kabul edileceðini düþüne-
rek olayý Resûlullah’a anlattý. Bunun üze-
rine Resûlullah, Cülâs’ý çaðýrýp olayýn iç
yüzünü sordu, fakat Cülâs söylediklerini
inkâr etti. Zor durumda kalan Umeyr ken-
disinin doðru söylediðini tekrarlayýnca,
“Din ve peygamber aleyhinde olumsuz bir
þey söylemedik diye Allah’a yemin ediyor-
lar; halbuki dinden çýkmalarýna sebep olan
o kelimeyi söylediler, Ýslâm’a girdikten
sonra tekrar tekrar kâfir oldular ve elle-
rinin eriþemeyeceði þeye yeltendiler. On-
lar, Allah ve resulü müminleri Allah’ýn lut-

fuyla maddî-mânevî zenginliðe eriþtirdiði
için intikam almaya kalktýlar. Eðer tövbe
ederlerse haklarýnda hayýrlý olur; etmez-
lerse Allah onlarý dünyada da âhirette de
acý bir azaba uðratýr” meâlindeki âyet indi
(et-Tevbe 9/74). Cülâs hemen tövbe ede-
rek iman etti. Resûl-i Ekrem doðruluðu
vahiyle teyit edilen Umeyr’in kulaðýný tu-
tarak, “Doðru duymuþsun yavrum, rabbin
seni tasdik etti” þeklinde iltifatta bulun-
du (Ýbn Abdülber, III, 1216). Bu olayýn ar-
dýndan kavmi içinde itibarý artan Umeyr
yaþý küçük olduðundan herhangi bir gaz-
veye katýlamadý. Medine’de duyduklarýný
Hz. Peygamber’e haber verdiði için mü-
nafýklar ona “kulak” diyerek alay ederler-
di. Bunun üzerine þu âyet nâzil oldu: “On-
lardan bazýlarý ‘O her söylenene kulak ve-
riyor’ diyerek Peygamber’i incitirler. De ki:
O sizin iyiliðinize olanlarý dinleyen hayýrlý
bir kulaktýr. O Allah’a inanýr, müminlerin
sözlerine güvenir. Ýman edenleriniz için bir
rahmettir” (et-Tevbe 9/61).

Umeyr, Hz. Ömer döneminde önce Fi-
listin bölgesine, daha sonra Humus’a yer-
leþti. Umeyr Humus’a gelen ilk sahâbîler-
dendir. Bu sýrada Suriye bölgesindeki fe-
tihlere katýldý. Bizans’a karþý yaz aylarýn-
da yapýlan seferlerin (savâif) ilkinde ve Sin-
car’ýn fethi gibi bazý seferlerde kuman-
danlýk yaptý; Dýmaþk ve Humus valiliði gö-
revlerinde bulundu. Hz. Ömer, onu sýna-
mak amacýyla valilik yaptýðý dönemlerde
zaman zaman kendisine hediyeler gönde-
rir, Umeyr de bunlarý ihtiyaç sahiplerine
daðýtýrdý. Âdil bir yönetici olan Umeyr’in
idareciliðini çok beðenen Hz. Ömer kendi-
sini “nesîcü vahdihî” (eþi benzeri bulunmaz
kiþi) diye nitelendirir ve onun gibi yöneti-
cilerin çok olmasýný temenni ederdi. Umeyr,
Hz. Osman zamanýnda valilikten alýndý, ye-
rine Muâviye b. Ebû Süfyân getirildi. Ay-
ný dönemde bir süre el-Cezîre valiliði de
yaptý (DÝA, XXVIII, 44). Umeyr, zühd ve tak-
valarý ile tanýnan Ebü’d-Derdâ ve Þeddâd
b. Evs ile birlikte ensarýn üç meþhur zâhi-
dinden biridir. Umeyr Hz. Ömer zamanýn-
daki Humus valiliði sýrasýnda bu þehirde
(Mizzî, XXII, 374), diðer bir rivayete göre
ise Hz. Osman döneminde (Ýbn Hacer, el-
Ý½âbe, III, 32) vefat etti. Abdullah b. Ömer
Umeyr’in vefatý sýrasýnda oðlu Abdurrah-
man’a, “Resûlullah’ýn Dýmaþk’taki ashabý
içinde senin babandan daha faziletlisi yok-
tur” demiþtir. Umeyr’den oðullarý Abdur-
rahman ve Mahmûd ile Kesîr b. Mürre,
Habîb b. Ubeyd er-Rehabî, Râþid b. Sa‘d,
Züheyr b. Sâlim el-Ansî, Saîd b. Süveyd,
Ebû Ýdrîs el-Havlânî ve Ebû Talha el-Hav-
lânî hadis rivayet etmiþtir.

çünkü Uhud’da þehid olan Umeyr deðil kar-
deþi Hâris’tir (Ýbn Hacer, III, 33).

Umeyr b. Adî, Ýslâmiyet hakkýnda aðýr
sözler söyleyen, Hz. Peygamber’i hicveden
ve Medine halkýný onu öldürmeleri için kýþ-
kýrtan Asmâ bint Mervân’ý katletmesine
dair bir rivayetle tanýnýr. Asmâ, Umeyr’in
kabilesinden Yezîd b. Zeyd’in karýsý olup
kaynaklarda anlatýlan olay Bedir Gazvesi’n-
den birkaç gün sonra gerçekleþmiþtir. Bu-
na göre Asmâ’nýn tavrýndan çok incinen
Resûl-i Ekrem’in, “Bu kadýna hak ettiði ce-
vabý verecek bir kimse yok mu?” þeklin-
deki sözünü duyan Umeyr, “Allahým! Eðer
Resûlullah Bedir’den sað salim dönerse
bu kadýný öldüreceðim” diyerek adakta bu-
lunur. Bedir Gazvesi’nin ardýndan rama-
zan ayýnýn bitimine beþ gün kala bir gece
Asmâ’nýn evine girerek onu öldürür ve ay-
ný gün sabah namazýný Mescid-i Nebevî’-
de kýlar. Hz. Peygamber onu mescidde gö-
rünce durumu tahmin eder. Yaptýðý iþin
Resûl-i Ekrem tarafýndan nasýl karþýlana-
caðýný bilmeyen ve Asmâ’nýn ailesinden çe-
kinen Umeyr, Resûlullah’ýn, “Endiþe etme,
Benî Hatm’de onun için iki keçi bile to-
kuþmaz” demesi üzerine rahatlar. Hz. Pey-
gamber, “Allah’a ve resulüne gýyabýnda
yardým eden bir adam görmek isterseniz
Umeyr b. Adî’ye bakýn” sözleriyle ona il-
tifat eder. Orada bulunan Hz. Ömer, “Þu
âmâya bakýn, Allah’a taat konusunda ne
kadar da hassas!” deyince Resûl-i Ekrem,
“Ona âmâ deme, o basîrdir” karþýlýðýný ve-
rir (Vâkýdî, I, 173). Umeyr ayný gün kabi-
lesine döndüðü sýrada Asmâ’nýn cenazesi
kaldýrýlýyordu. Asmâ’nýn çocuklarý annele-
rinin kendisi tarafýndan mý öldürüldüðünü
sorduklarýnda, “Evet ben öldürdüm; eðer
Hz. Peygamber hakkýnda ayný þekilde ko-
nuþursanýz sizi de öldürünceye yahut ken-
dim ölünceye kadar çarpýþmaya devam
ederim” dedi. Böylece onun müslüman
olduðu anlaþýlýnca kabilesinden daha ön-
ce Ýslâm’ý benimsedikleri halde kendilerini
gizleyenler de inançlarýný açýkça dile getir-
diler. Resûl-i Ekrem’in bu olay münasebe-
tiyle söylediði, “Onun için iki keçi bile to-
kuþmaz” sözü darbýmesel haline gelmiþ-
tir. Daha sonra Umeyr, kabilesine Kur’an
öðretmek ve imamlýk yapmakla görevlen-
dirildi. Onun, hanýmlarýndan Ümmü’l-Hâ-
ris bint Abdullah’tan Hâris, Adî, Abdur-
rahman ve Ümmü Saîd adlý çocuklarý; Ne-
sîbe bint Ebû Talha’dan da Abdullah ve
Münzir isimli iki oðlu dünyaya geldi. Ken-
disinden sonra imamlýk görevini oðlu Ab-
dullah devam ettirdi. Ýbn Hacer’e göre
Umeyr’in Hz. Peygamber döneminde ve-
fat etmiþ olmasý muhtemeldir.

UMEYR b. SA‘D


