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ve bu defa kendisinin Hz. Muhammed’e
gönderilmesini istedi; ancak Hz. Muham-
med’le barýþ yapýlmasýna karþý çýkan bazý
Kureyþliler müslümanlarýn tarafýný tuta-
caðý endiþesiyle onun bu isteðine rýza gös-
termedi. Fakat Urve gönderilen elçilerin
temsil gücünün bulunmadýðýný, ayrýca ken-
disinin de annesi vasýtasýyla Kureyþli oldu-
ðunu söyleyerek onlarý ikna etti.

Urve, Resûlullah’ýn yanýna gidince onu
umre yapma düþüncesinden vazgeçirmek
için, Mekkeliler’in müslümanlarý þehre sok-
mamaya yemin ettiklerini ve kendileriyle
savaþmaya kararlý olduklarýný bildirdi. Ay-
rýca yanýnda bulunan kimselerin Mekkeli-
ler’le karþý duramayacaklarýný ve ilk vuruþ-
mada kendisini terkedip gideceklerini id-
dia etti. Buna öfkelenen Hz. Ebû Bekir ona
aðýr bir söz söyleyince Urve zor durumda
kaldý. Urve, Hz. Peygamber’le konuþurken
Arap geleneðine göre ona iltifat amacýy-
la arada bir sakalýný tuttukça Resûl-i Ek-
rem’in yanýnda duran bir sahâbînin her
defasýnda kýlýcýnýn kýnýyla eline vurarak bu
davranýþýna devam ettiði takdirde elini
koparacaðý tehdidinde bulunmasý ve bu
kiþinin de kendisinin yeðeninin oðlu Mu-
gýre b. Þu‘be olduðunu öðrenmesi canýný
çok sýktý. Müslümanlarýn Resûlullah’a gös-
terdikleri sevgi ve saygýdan son derece et-
kilenen Urve, Mekkeliler’in yanýna dönün-
ce bunu dile getirdi. Elçi sýfatýyla birçok
kralýn yanýna gittiðini, krallarýna bu dere-
ce sevgi ve saygý gösteren baþka bir top-
luluk görmediðini söyledi (Buhârî, “Þürût”,
15). Mekkeliler’e Resûl-i Ekrem’le iyi ge-
çinmelerini, onun ve arkadaþlarýnýn Kâ-
be’yi ziyaret etmelerine izin vermelerini,
aksi halde kendilerinin zararlý çýkacaðýný
belirtti. Mekkeliler’in onun tavsiyelerine
önem vermemesi üzerine oradan ayrýlýp
Tâif’e gitti.

8 (629) yýlýnda Hz. Peygamber’in Tâif’i
kuþatmasý esnasýnda Urve b. Mes‘ûd, müs-
lümanlara karþý kullanmak üzere mancý-
nýk yapmayý öðrenmek için Yemen taraf-
larýndaki Cüreþ’te bulunuyordu. Resûl-i
Ekrem kuþatmayý kaldýrýp Medine’ye dön-
dükten sonra memleketine gelen Urve’-
nin gönlüne Ýslâm sevgisi düþtü ve Resû-
lullah daha Medine’ye ulaþmadan ona ye-
tiþip Ýslâmiyet’i kabul etti. Hz. Peygamber,
Urve’nin itibarlý bir kiþiliðe sahip olmasý,
aralarýnda akrabalýk bulunmasý, Hudeybi-
ye görüþmeleri sýrasýnda insaflý bir tutum
sergilemesi dolayýsýyla onun Müslümanlý-
ðý benimsemesine çok sevindi. Bu arada
Urve, kabilesine dönüp halký Ýslâmiyet’e
davet etmek için izin istediyse de Resûl-i

Ekrem, Tâifliler’in kendisine kötülük yap-
masýndan, hatta onu öldürmesinden en-
diþe ettiðini söyleyerek buna izin vermek
istemedi. Ancak Urve hemþehrilerinin ken-
disini çok sevdiðini anlatýnca Tâif’e dön-
mesine müsaade etti. Urve Tâif’e gidip
ziyaretine gelenlere müslüman olduðunu
bildirdi, Ýslâmiyet’in mükemmel bir din ol-
duðunu anlattý. Fakat Tâifliler onu dinle-
mediler. Ertesi gün sabah namazý vaktin-
de evinin üstüne çýkýp ezan okudu ve kav-
mini Ýslâm’a davet etti. Ancak buna öfke-
lenen halk ok atarak Urve’yi aðýr þekilde
yaraladý. Urve’nin akrabalarý kendisini ya-
ralayan kimseden intikam almak isteyin-
ce Urve buna izin vermedi, þehitliði ilâhî
bir ikram kabul ederek kendisini yarala-
yanýn kanýný baðýþladýðýný belirtti. Hz. Pey-
gamber, Urve’nin þehadetine çok üzüldü
ve onun Yâsîn sûresinde kendisinden bah-
sedilen, kavmini hidayete çaðýrdýðý sýrada
onlar tarafýndan öldürülen kimseye ben-
zediðini söyledi (Ýbn Sa‘d, I, 312; Hâkim,
III, 713). Urve b. Mes‘ûd’un vefatýndan
sonra oðlu Ebü’l-Melîh Medine’ye gelerek
müslüman oldu. Resûl-i Ekrem, Ýsrâ hadi-
sesini anlatýrken Beytülmakdis’te gördüðü
peygamberlerden Hz. Îsâ’ya en çok ben-
zeyen kimsenin Urve b. Mes‘ûd olduðunu
bildirmiþtir (Müslim, “Îmân”, 271). Urve az
sayýda hadis rivayet etmiþtir (Wensinck,
VIII, 190).
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Ebû Abdillâh Urve b. ez-Zübeyr
b. el-Avvâm b. Huveylid

el-Kureþî el-Esedî
(ö. 94/713)

Medineli meþhur yedi fakihten biri,
hadis ve siyer âlimi.

˜ ™

23 (643) yýlýnda Medine’de doðdu. Ba-
basý, Hz. Peygamber’in halasý Safiyye bint
Abdülmuttalib ile Hz. Hatice’nin kardeþi
Avvâm’ýn oðlu, ilk müslümanlardan ve aþe-
re-i mübeþþereden olan Zübeyr b. Avvâm,
annesi Esmâ bint Ebû Bekir’dir. Urve’yle

þeklinde kullanýlmasý gerekir. Eðer böyle
bir örf teþekkül etmemiþse bu durumda
bunlar en azýndan belirli iþlemler açýsýn-
dan urûzdur. “Meskûk olmayan altun ve
gümüþ ile muamele beyne’n-nâs örf ve
âdet ise bunlar dahi nukud hükmünde
olurlar, deðilse urûz hükmündedirler” (Me-
celle, md. 1340). Bunun aksine bakýrdan
basýlmýþ paralarýn bazý hükümler açýsýn-
dan nakit hükmünde olup olmadýðý tartý-
þýlsa da Mecelle’de bunlarý semen / na-
kit hükmünde kabul eden görüþ benim-
senmiþtir (md. 1339).
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Ebû Mes‘ûd (Ebû Ya‘fur)
Urve b. Mes‘ûd

b. Muattib es-Sekafî
(ö. 9/630)

Sahâbî.
˜ ™

Babasý Ficâr savaþlarýnda Sakýf kabilesi-
nin kumandanlarýndandý. Annesi Sübey‘a
bint Abdüþems b. Abdümenâf Kureyþ ka-
bilesine mensuptur. Dolayýsýyla Urve, Hz.
Peygamber’le akraba olduðu gibi Ebû Süf-
yân’ýn kýzý Âmine ile evliliði dolayýsýyla da
onun bacanaðýdýr (Ýbn Hiþâm, IV, 126). Sa-
kýf kabilesinin reislerinden biri olan Urve
Mekke’de çok iyi tanýnýyordu. Hz. Muham-
med’e vahiy gelmesi üzerine Mekkeli müþ-
riklerin, vahyin ona deðil Mekke’nin veya
Tâif’in zenginlerinden birine indirilmesi ge-
rektiðini söylerken (ez-Zuhruf 43/31) Ur-
ve’yi kastettikleri nakledilmiþtir (Ýbn Ab-
dülber, III, 1067). Urve b. Mes‘ûd’un Hz.
Peygamber’le ve müslümanlarla ilk tema-
sý Hudeybiye Antlaþmasý sýrasýnda gerçek-
leþti; o, Kureyþ’in Resûlullah’a yolladýðý el-
çilerden biriydi. Kendisinden önce Resû-
lullah’a temsilci olarak gönderilen Büdeyl
b. Verka, bir sonuç alamadan dönünce Ur-
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