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dine tarih ekolünün babasý diye takdim
ettiði Urve b. Zübeyr, Ýslâm’ýn ilk yýllarýna
iliþkin bütün önemli olaylarýn, özellikle Hz.
Peygamber’in siyerine dair rivayetlerin ve
bu alanla ilgili yapýlacak araþtýrmalarýn kay-
naðý olmasý bakýmýndan büyük öneme sa-
hiptir (EI 2 [Ýng.], X, 911). Hadislerin nak-
linde vazgeçilmez kabul edilen isnad uy-
gulamasýnýn yerleþmesinde Urve ile Ýbn
Þihâb ez-Zührî’nin rolleri hem Ýslâm âlim-
leri hem þarkiyatçýlar arasýnda tartýþýlmýþ-
týr (DÝA, XXIII, 155-156).

Müslim b. Haccâc’ýn Dârü’l-kütübi’z-Zâ-
hiriyye’deki bir mecmua içinde Hatîb el-
Baðdâdî tarafýndan yazýlmýþ bulunan (nr.
55, vr. 140-147) Ricâlü £Urve b. ez-Zü-
beyr ve cemâ£atün mine’t-tâbi£în ve
gayrihim adlý risâlesini önce Sükeyne eþ-
Þihâbî (MMLADm., LIV/1-2, 1399/1979, s.
107-145), ardýndan Hüseyin Ali Hüseyin el-
Cebbûrî (Þârika 1426/2004) yayýmlamýþ,
çaðdaþ Batýlý araþtýrmacýlardan Joachim
von Stülpnagel, Tübingen Üniversitesi’nde
hazýrladýðý doktora tezinde (Urwa Ibn az-
Zubair: Sein Leben und seine Bedeutung
als Quelle frühislamischer Überlieferung,
1957) Urve’den nakledilen 315 hadisle il-
gili 2000 rivayeti toplayýp deðerlendirmiþ,
Muhammed Mustafa el-A‘zamî, Urve b.
Zübeyr’in megazîye dair Ebü’l-Esved yo-
luyla gelen rivayetlerini Me³åzî Resûlil-
lâh adýyla derleyip tahkik ederek neþret-
miþtir (Riyad 1401/1981). Ýbn Ebû Dâvûd’un
derlediði, Urve b. Zübeyr’in Hz. Âiþe’den
naklettiði 102 hadisi içeren Müsnedü
£Âßiþe de yayýmlanmýþtýr (nþr. Abdülgafûr
Abdülhak Hüseyin el-Bellûþî, Küveyt 1405/
1985). Urve’nin rivayetlerinin ilk dönem Ýs-
lâm tarihi konusundaki öneminden dola-
yý yakýn zamanlarda bir kýsým Batýlý araþ-
týrmacýlar, onun hadis ve tarih kitaplarýn-
da nakledilen rivayetlerini derleyerek ba-
zý siyer konularýyla ilgili metinler inþa et-
meye çalýþmýþtýr (bk. bibl.). Abdullah b.
Fehd el-Heccârî, Medine Ýslâm Üniversi-
tesi’nde Fýšhü’l-Ýmâm £Urve b. ez-Zü-
beyr adýyla doktora tezi (1408/1988), Has-
sân Câsim el-Hâyis, Mekke Ümmü’l-kurâ
Üniversitesi’nde Fýšhü’l-Ýmâm £Urve b.
ez-Zübeyr: Mušårenen bi-fýšhi’l-eßim-
meti’l-erba£a -šýsmü’l-£ibâdât- ismiyle
yüksek lisans tezi (1410/1989), Selvâ Ah-
med Mürsî, Amman Ürdün Üniversitesi’n-
de £Urve b. ez-Zübeyr: Bidâyetü med-
reseti’l-me³åzî adýyla yine yüksek lisans
tezi (1978) hazýrlamýþtýr. Bu son çalýþma,
Bidâyâtü’l-kitâbeti’t-târîÅiyye £inde’l-
£Arab: Evvelü sîretin fi’l-Ýslâm £Urve b.
ez-Zübeyr b. el-£Avvâm adýyla kitap ha-
linde yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1995).
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Bir Kur’an tabiri.
˜ ™

Sözlükte “istemek” anlamýndaki arv kö-
künden gelen urve, “kova ve testi kulpu,
düðme iliði, develerin baðlandýðý kök sal-
mýþ aðaç” demektir. Tutunulan nesneye
de urâ denir. Ezherî’ye göre zayýf ve yok-
sullarýn, nimetleriyle yaþamak için sarýldý-
ðý toplum liderlerine de urâ adý verilir (Li-
sânü’l-£Arab, “.arv” md.; Kåmûs Tercüme-
si, “.arv” md.). Arv kökünün aslýnda “bir
þeye tutunmak, baðlanmak” mânasýnýn
bulunduðu anlaþýlmaktadýr (Tabâtabâî, II,

olup çeþitli fýkhî konularla ilgili kendisin-
den nakledilen hadisler, gerek Kur’an ve
Sünnet’in anlaþýlmasý gerekse Medine ame-
linin tesbiti bakýmýndan büyük önem ar-
zetmektedir.

Urve, Peygamber ailesine yakýnlýðý se-
bebiyle dinî konular yanýnda siyer ve me-
gazî alanýnda da ilk elden güvenilir bilgi-
lere sahip olmasý bakýmýndan akranlarý ara-
sýnda bir ayrýcalýk elde etmiþti. Vâkýdî’nin
belirttiðine göre megazî konusunda ilk
eseri yazan (Ýbn Kesîr, IX, 101; ayrýca bk.
Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm, s. 424) ve bu ilmin
kurucusu kabul edilen Urve’nin günümüze
ulaþan herhangi bir eseri bilinmemektedir.
Ýbnü’n-Nedîm, el-Me³åzî müellifi Vâkýdî’-
nin önde gelen talebelerinden kadý Hasan
b. Osman ez-Ziyâdî’nin kitaplarý arasýnda
Me³åzî £Urve b. ez-Zübeyr’in varlýðýn-
dan (el-Fihrist, s. 123; Yâkut, IX, 18; krþ.
DÝA, XXXVII, 321), Zehebî, Ebü’l-Esved’in
Mýsýr’da Urve’nin Me³åzî’sini rivayet et-
tiðinden (A£lâmü’n-nübelâß, VI, 150), Ýbn
Hacer, Urve’nin ve talebesi Ebü’l-Esved’in
ondan naklettiði birer Me³åzî’den (Fet-
¼u’l-bârî, I, 33; V, 393), Sehâvî de talebe-
leri Ebü’l-Esved ve Zührî’nin Urve’den ri-
vayet ettikleri el-Me³åzî’den (el-Ý £lân, s.
159) söz eder. Onun, Halife Abdülmelik’in
ve daha sonra Velîd’in isteði üzerine Ýslâm’ýn
ilk dönemleriyle ilgili çeþitli olaylar hakkýn-
da kendilerine bilgi gönderdiði kaynaklar-
da zikredilir. Hz. Peygamber’in hayatýna
dair en eski metinleri teþkil eden bu mev-
suk rivayetler Ýbn Ýshak, Ýbn Hiþâm, Vâký-
dî, Belâzürî, Taberî, Ýbn Seyyidünnâs ve
Ýbn Kesîr’in siyer ve tarihleriyle Abdürrez-
zâk es-San‘ânî ve Ýbn Ebû Þeybe’nin el-
Mu½annef’lerinde, Øa¼î¼ayn ve el-Mu-
va¹¹aß gibi hadis kitaplarýnda mevcuttur.
Urve, savaþlarýn ayrýntýlarýna girmemekle
birlikte Resûl-i Ekrem’in hayatýnýn çeþitli
yönleriyle iliþkili rivayetleri derlemiþ, tari-
he olan ilgisi Asr-ý saâdet’le sýnýrlý kalma-
mýþ, ridde, Kadisiye ve Yermük savaþlarý
gibi Hulefâ-yi Râþidîn dönemine ait olay-
larý da kapsamýþtýr (Dûrî, s. 24-25, 74-85).
Tarih malzemesini gerçekçi ve abartýdan
uzak bir yaklaþýmla, son derece sade ve
açýk bir üslûpla sunmuþtur (Faruqi, s. 226;
Dûrî, s. 25, 29, 88). Gerek Urve gerekse
ondan daha kapsamlý ve düzenli bir tarih
bakýþýna sahip bulunan talebesi Ýbn Þi-
hâb ez-Zührî, Ýslâm’da ilk tarih yazýcýlýðý
ve siyer/megazî türünün kurucularý olarak
öne çýkmýþ, Urve’nin baþlattýðý çalýþmalarý
Zührî bir bütünlüðe kavuþturmuþtur (Dû-
rî, s. 28-29, 89). Bazý Batýlý araþtýrmacýla-
rýn hadis/isnad metodunu esas alan Me-
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Cemâleddîn-i Efganî ile
Muhammed Abduh tarafýndan
1884’te Paris’te yayýmlanan 

dergi.
˜ ™

1882’de Mýsýr’ýn Ýngilizler tarafýndan iþ-
gali üzerine buna karþý oluþan direniþ ha-
reketlerine basýn ve yayýn organlarý da ka-
týlmýþtý. Bunlarýn önde gelenlerinden biri
de el-£Urvetü’l-vü¦šå olmuþtur. el-£Ur-
vetü’l-vü¦šå kendini her ne kadar cerî-
de (gazete) olarak tanýtsa da yayýn formatý
dikkate alýndýðýnda dergi sayýlmasý daha
isabetlidir. Cemâleddîn-i Efganî’nin tem-
sil ettiði bir grup âlim ve aydýn önce el-
Urvetü’l-vüska adýyla gizli bir cemiyetin ku-
rulmasýna karar verdi (cemiyetin tüzüðü
ve iþleyiþi hakkýnda bk. Reþîd Rýzâ, I, 283-
288; el-Menâr, XXXI/1 [1349/1930], s. 6-10).
Kurulduðu yer hakkýnda farklý bilgiler var-
sa da Abduh cemiyetin Efganî’nin Hayda-
râbâd’da bulunduðu sýrada kurulduðunu
ve çeþitli þehirlerde þubeler açtýðýný belir-
tir (Kedouri, VII/2 [1971], s. 262). Efganî,
Mýsýr’da Ýngilizler’e karþý direnen Urâbî ve
taraftarlarýyla irtibatýný önlemek için mec-
buri ikamete tâbi tutulduðu Kalküta’dan
ayrýlmasýna izin verildikten sonra Avrupa’-
ya gitti, yayýmlamayý düþündüðü derginin
hazýrlýklarýný yaptý. Ardýndan Urâbî ayak-
lanmasýný desteklediði gerekçesiyle sür-
gün cezasýndan dolayý Beyrut’ta olan Mu-
hammed Abduh’u yanýna davet etti. Ab-
duh’un Paris’e gitmesinden sonra hazýr-
lýklar tamamlanýp Mart 1884’te dergi el-
£Urvetü’l-vü¦šå lâ infi½âme lehâ ismiy-
le yayýmlanmaya baþlandý. Perþembe gün-
leri çýkarýlmasý planlanan derginin ilk sa-
yýsý 15 Cemâziyelevvel 1301 (13 Mart 1884)
tarihini taþýr. Birinci sayfada Cemâleddîn-i

Efganî derginin siyasî müdürü, Muham-
med Abduh baþyazar olarak zikredilir. Arap-
ça baþlýðýn üzerinde derginin Fransýzca adý
Le lien indissoluble yer almaktadýr. el-
£Urvetü’l-vü¦šå’nýn yazar kadrosu hak-
kýnda bu sayfada bilgi yoktur. Asýl kadro
Efganî, Abduh ve yabancý dildeki yayýnlarý
tercüme eden bir mütercimden oluþmak-
tadýr. Yazýlarýn altýnda isim bulunmamak-
la birlikte Emîr Þekîb Arslan dergideki fi-
kirleri Efganî’ye, bunlarý yazýya dökme iþi-
ni Abduh’a mal eder; ancak Reþîd Rýzâ fi-
kirlerin her iki düþünüre ait olduðunu be-
lirtmekte (TârîÅu’l-üstâ×, II, 215, 289), son-
raki bazý araþtýrmalar da bu görüþü destek-
lemektedir (Vatikiotis, Arabica, IV/1 [1957],
s. 55-72; Keddie, s. 220).

el-£Urvetü’l-vü¦šå Ýslâm dünyasýnýn
her tarafýna ücretsiz gönderilmekteydi.
Derginin basýmý ve daðýtýmý için gereken
malî kaynaklarýn nereden saðlandýðý hak-
kýnda kesin bilgi bulunmamakla birlikte
bunun dergiyle ayný adý taþýyan cemiyet
tarafýndan karþýlandýðý, ayrýca Efganî ve
Abduh’un finansman konusunda farklý
çevrelerle irtibata geçtiði anlaþýlmaktadýr
(a.g.e., s. 215 vd.). Derginin 4 Receb 1301
(1 Mayýs 1884) tarihli nüshasýnda nâþirle-
rin, derginin parasýz daðýtýlmasýnýn belli
bir devlet veya kiþi tarafýndan saðlandýðýný
söylemenin yanlýþ olacaðýný, böyle bir der-
gi çýkarmanýn müslümanlar için zor olma-
dýðýný belirtme ihtiyacýný hissetmeleri fi-
nans konusunda bazý spekülasyonlarýn ya-
pýldýðýný göstermektedir (el-£Urvetü’l-vü¦-
šå, nþr. Seyyid Hâdî Hüsrev Þâhî, s. 321).

Toplam on sekiz sayý çýkan el-£Urve-
tü’l-vü¦šå’nýn son sayýsý 26 Zilhicce 1301
(16 Ekim 1884) tarihini taþýr. Ömrü kýsa
sürmekle birlikte derginin Ýslâm âlemin-
deki etkisi büyük olmuþtur. Muhtemelen
Ýngiliz emperyalizminin eleþtirisine yöne-
lik yazýlar sebebiyle Mýsýr ve Hindistan’da
daðýtýmý ve bulundurulmasý yasaklanmýþ,
buna raðmen dergi çeþitli yollarla okuyu-
culara ulaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr (a.g.e., s.
345-346). Efganî’ye ait belgeler arasýnda-
ki bir listede derginin gönderildiði 900 ci-
varýnda isim vardýr; listede II. Abdülha-
mid, Mýsýr baþbakanlarýndan Riyâz ve Þe-
rif paþalar, Tunuslu Hayreddin Paþa, Ez-
her hocalarý gibi kiþilerin yer aldýðý görül-
mektedir (el-£Urvetü’l-vü¦šå, II/2 [1401],
s. 25; Keddie, s. 215). el-£Urvetü’l-vü¦-
šå’nýn ilk sayýsýndaki “el-Cerîde ve men-
hecühâ” baþlýklý yazýda derginin hedef kit-
lesinin Doðu halklarý, özellikle iþgale uðra-
yan ülkelerde çoðunluðu teþkil eden müs-
lümanlar olduðu bildirilmektedir.

344). Vüska da “saðlam olmak” anlamýn-
daki vesâkadan ism-i tafdîlin müennesidir
(Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “vþk” md.;
Lisânü’l-£Arab, “vþk” md.). Buna göre “el-
urvetü’l-vüska” terkibi “en saðlam kulp,
en saðlam tutamak” anlamýna gelmekte-
dir.

Bu tabir Kur’ân-ý Kerîm’de þu iki âyet-
te geçmektedir: “Dinde zorlama yoktur.
Çünkü doðru eðriden açýkça ayrýlmýþtýr. O
halde kim tâgutu tanýmayýp Allah’a ina-
nýrsa kopmak bilmeyen sapasaðlam bir
kulpa yapýþmýþtýr” (el-Bakara 2/256); “Ýyilik
yaparak kendini Allah’a teslim eden kim-
se þüphesiz en saðlam kulpa tutunmuþ-
tur” (Lokmân 31/22). el-Urvetü’l-vüska ter-
kibine hadislerde de rastlanmaktadýr. Ba-
zý rivayetlerde Abdullah b. Selâm’ýn gördü-
ðü bir rüya ile o rüyada tasvir edilen bir
bahçeden, ortasýnda göklere uzanan bir
direkten ve tepesinde bulunan bir kulp-
tan söz edilir. Hz. Peygamber’in o bahçeyi
Ýslâm, direði Ýslâm direði, kulpu da el-ur-
vetü’l-vüska (Ýslâm üzere kalmak) þeklinde
yorumladýðý rivayet edilmiþtir (Müsned, V,
452; Buhârî, “Menâkýbü’l-ensâr”, 19; Müs-
lim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 148). Bu terkip
birçok tefsirde “saðlam kulp” olarak tef-
sir edilmiþtir (Taberî, III, 29; Fahreddin er-
Râzî, IV, 18). Âyette bir teþbihin varlýðý ka-
bul edilmekle birlikte (Zemahþerî, III, 500)
saðlam kulptan maksadýn ne olduðu hu-
susunda farklý görüþler ileri sürülmüþtür.
Mücâhid b. Cebr’e göre bundan maksat
iman, Süddî’ye göre Ýslâm, Dahhâk b. Mü-
zâhim’e göre kelime-i tevhiddir (Taberî,
III, 29; Endelüsî, I, 344). Ýbn Abbas’a gö-
re murat “lâ ilâhe illallah”, Enes b. Mâlik’e
göre ise Kur’an’dýr (Süyûtî, II, 22). 1884’-
te Paris’te el-£Urvetü’l-vü¦šå adýyla bir
derginin yayýmlanmasýna katkýda bulunan
Muhammed Abduh el-urvetü’l-vüskaya
yapýþmayý “hak yolda istikamet üzere git-
mek” þeklinde açýklamýþtýr (Reþîd Rýzâ, III,
32), bu da söz konusu ifadeye dair tefsir-
lerde yer alan yorumlarýn veciz bir özeti
niteliðindedir.

Þîa kaynaklarýnýn bir kýsmýnda el-ur-
vetü’l-vüskanýn velâyet (imâmet), kopma-
yan saðlam ipin de Hz. Ali ve ondan son-
raki imamlar olduðu ileri sürülmüþse de
(Kummî, I, 84-85) meþhur Þîa tefsirlerin-
de konuyla ilgili sadece Allah’a imandan
söz edilmektedir (Tabersî, I, 631; Tabâta-
bâî, II, 344-345). Esasen Kur’an’ýn bütünü
kurtuluþ için imaný ve sâlih ameli öngör-
mektedir. Söz konusu terkibin Bakara sû-
resinde iman, Lokmân sûresinde ihsan
formülüyle birlikte yer almasý da bu temel
yaklaþýmý teyit etmektedir.


