
Ebû Hafs Ömer b. Muhammed el-Bâcî,
Ebû Ýshak Ýbrâhim b. Fâid ez-Zevâvî, Ebü’l-
Abbas Ahmed b. Muhammed b. Kuheyl
et-Tûnisî, Ebû Zeyd es-Seâlibî onun tale-
belerinden bazýlarýdýr. 808’de (1405) Cezî-
re-i Kýbeliyye (Kuzeydoðu Tunus) kadýlýðýna
tayin edilen Übbî, Ebû Fâris Azzûz’un ida-
reciliði döneminde Tunus þehri müftülü-
ðüne getirildi ve ölünceye kadar bu görev-
de kaldý. Übbî hem naklî hem aklî ilimle-
re vâkýf çok yönlü bir âlim olup kaynaklar-
da “Maðrib âlimi, hâfýz, müdekkik ve mu-
hakkik” gibi nitelikleriyle zikredilmiþtir. Da-
ha çok hadis yönü ön plana çýkmakla bir-
likte ayný zamanda hocasýnýn tefsirine not-
lar ilâve edecek derecede tefsir bilgisine
ve kadýlýk yapacak derecede fýkýh ilmine
sahipti. Þiirle uðraþmýþsa da bu alandaki
eserleri baþarýlý bulunmamýþtýr.

Eserleri. 1. Ýkmâlü Ýkmâli’l-Mu£lim
bi-fevâßidi Müslim. Übbî’nin en meþhur
telifi olan bu eser Müslim’in ilk þerhlerin-
den ve fýkhü’l-hadîs literatürünün en gü-
zel örneklerinden biri olan Mâzerî’nin el-
Mu£lim’i üzerine Kadî Ýyâz tarafýndan yazý-
lan Ýkmâlü’l-Mu£lim’in þerhi olup Øa¼î¼u
Müslim ile birlikte neþredilmiþtir (I-VII,
Kahire 1327-1328/1909-1910; nþr. Muham-
med Sâlim Hâþim, I-IX, Beyrut 1415/1994).
Übbî Ýkmâlü’l-Ýkmâl’i telif ederken Mâ-
zerî, Kadî Ýyâz, Ahmed b. Ömer el-Kurtu-
bî ve Nevevî’nin þerhlerini esas almýþ, ay-
rýca hocasý Ýbn Arafe’nin görüþlerine sýk
sýk atýfta bulunmuþtur. Yararlandýðý mü-
elliflerin görüþlerini nakletmekle kalmayýp
onlarý eleþtirmiþ, özellikle hadis usulüne
dair konulara yer vermiþ, dini doðru anla-
yabilmek için sünnete önem vermenin ge-
rekliliði üzerinde durmuþtur. Eserde Üb-
bî’nin kendi dönemi ve çevresi hakkýnda
baþka kaynaklarda bulunmayan bilgiler de
yer almaktadýr. Muhammed b. Yûsuf es-
Senûsî, Ýkmâlü’l-Ýkmâl üzerine Mükem-
milü Ýkmâli’l-Ýkmâl adýyla bir muhtasar

yazmýþ ve bu iki eser birlikte neþredilmiþ-
tir (Riyad, ts. [Mektebetü’t-Taberiyye]; nþr.
Muhammed Sâlim Hâþim, Beyrut 1415/
1994). Übbî’ye ve bu eserine dair Abdur-
rahman Avn tarafýndan hazýrlanan dokto-
ra tezi yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.). 2. et-
Tašyîdü’l-kebîr. Bazý kaynaklarda Tef-
sîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm þeklinde kaydedi-
len eser Übbî’nin, hocasý Ýbn Arafe’nin tef-
sir derslerinde kaydettiði notlardan mey-
dana gelmektedir. Nitekim esere Tefsîru
Ýbn £Arafe bi-rivâyeti’l-Übbî veya Taš-
yîdü’l-Übbî £alâ Tefsîri Ýbn £Arafe þek-
linde atýf yapýldýðý gibi (Abdurrahman Avn,
s. 154) eserin çoðunun Ýbn Arafe’ye ait ol-
duðu da zikredilmektedir (Sa‘d Gurâb, s.
107). Kitabýn iki cüzü Hasan Mennâî tara-
fýndan Tefsîrü’l-Ýmâm Ýbni £Arafe bi-
rivâyeti’l-Übbî adýyla yayýmlanmýþtýr (Tu-
nus 1986, 1987, 1990). 3. Þer¼u Fürû£i
Ýbni’l-¥âcib. Übbî’ye nisbet edilen eserin
(Keþfü’¾-¾unûn, II, 1256) günümüze ulaþýp
ulaþmadýðý bilinmemektedir. 4. Þer¼u’l-
Müdevvene. Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî ta-
rafýndan müellife izafe edilmektedir (Ney-
lü’l-ibtihâc, s. 487). 5. ed-Dürretü’l-vüs-
¹â fî müþkili’l-Muva¹¹aß. Ýkmâlü Ýkmâ-
li’l-Mu£lim’in nâþiri M. Sâlim Hâþim ese-
ri Übbî’ye nisbet etmekle birlikte (neþre-
denin giriþi, s. 8) aslýnda eserin Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Halef el-Ýlbîrî’ye ait
olduðu anlaþýlmaktadýr (el-Fihrisü’þ-þâmil,
II, 781).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Übbî, Ýkmâlü Ýkmâli’l-Mu£lim bi-fevâßidi Müs-
lim (nþr. M. Sâlim Hâþim), Beyrut 1415/1994,
neþredenin giriþi, s. 7-8; Ýbn Hacer, Teb½îrü’l-
müntebih, I, 21; Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, Ney-
lü’l-ibtihâc (nþr. Abdülhamîd Abdullah el-Herâ-
me), Trablus 1408/1989, s. 487-488; Keþfü’¾-
¾unûn, I, 557-558; II, 1256; Sezgin, GAS (Ar.), I,
265-266; Abdurrahman Avn, Ebû £Abdillâh el-
Übbî ve kitâbühû el-Ýkmâl, Tunus 1983, s. 121,
127-128, 154; Hasan Hüsnî Abdülvehhâb, Kitâ-
bü’l-£Ömr fi’l-mu½annefât ve’l-müßellifîne’t-Tû-
nisiyyîn (nþr. Muhammed el-Arûsî el-Matvî – Be-
þîr el-Bekkûþ), Beyrut 1990, I, 330-335; el-Fihri-
sü’þ-þâmil: el-¥adî¦ (nþr. el-Mecmau’l-melekî),
Amman 1991, II, 781; Sa‘d Gurâb, Ýbn £Arafe ve’l-
menze£u’l-£ašlî, Tunus 1993, s. 99-109; Necm
Abdurrahman Halef, Ýstidrâkât £alâ TârîÅi’t-türâ-
¦i’l-£Arabî, Cidde 1422, IV, 279-280; M. Yaþar Kan-
demir, “el-Câmiu’s-sahîh”, DÝA, VII, 126; Ahmet
Akgündüz, “Gazzî, Ahmed b. Abdullah”, a.e., XIII,
536; Hasan el-Mennâî, “el-Übbî”, Mv.AU, I, 222-
224.

ÿÝbrahim Hatiboðlu

– —
ÜBBÎ
א�	�� ) )

Ebû Abdillâh Muhammed b. Hilfe
b. Ömer el-Veþtâtî el-Übbî

(ö. 828/1425)

Tunuslu muhaddis ve müfessir,
Mâlikî kadýsý.˜ ™

745 (1344-45) yýlý civarýnda doðduðu
tahmin edilmektedir. Berberî asýllý Veþtât
kabilesinden ve Tunus’un kuzeybatýsýnda
yer alan Kâf bölgesindeki Übbe köyünden-
dir. En önemli hocasý kendisinden naklî ve
aklî ilimler sahasýnda çok faydalandýðý Ýbn
Arafe’dir. Küçük yaþlardan itibaren Ýbn
Arafe’nin derslerine devam etti. Kelâm,
fýkýh, tefsir ve tasavvufa dair birçok konu-
da onunla tartýþtý, kendisine itirazlarda bu-
lundu ve zamanla hocasýnýn önde gelen
talebelerinden biri oldu. Talebesinin itiraz-
larýna cevap yetiþtirmek için geceleri da-
hi çalýþmak zorunda kaldýðýný belirten Ýbn
Arafe’nin, “Bir yanýmda Übbî, bir yaným-
da Burzülî gibi iki aslan varken beni uyku
tutar mý?” dediði nakledilmektedir (Ah-
med Bâbâ et-Tinbüktî, s. 488). Übbî’nin di-
ðer hocalarý arasýnda Ebü’l-Abbas Ahmed
b. Ýdrîs el-Bicâvî, Kadî Ebü’l-Abbas Ahmed
b. Haydere, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Mu-
hammed el-Kassâr, Ebû Abdullah Muham-
med b. Ýdrîs el-Muhâsibî ve Ebü’l-Hasan
Muhammed b. Ahmed el-Batranî’nin ad-
larý anýlýr.

Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, Übbî’nin bir-
çok ilmî seyahat (rihle) yaptýðýný ve hacca
gittiðini zikretmekle birlikte bir dönem
bulunduðu Mehdiye dýþýnda (Abdurrah-
man Avn, s. 121) nerelere seyahat ettiði
bilinmemektedir. Übbî’nin hacca gitmiþ ol-
masý ihtimali sonraki bazý kaynaklar tara-
fýndan zayýf görülmekle birlikte (a.g.e., s.
127-128) onun Ahmed b. Abdullah el-Gaz-
zî ile Hicaz’da görüþtüðüne dair kayýtlar
vardýr (DÝA, XIII, 536). Erken yaþlarda Med-
resetü’t-Tevfîk’te (bugün Câmiatü’z-Zey-
tûne’ye baðlý el-Ma‘hedü’l-âlî li’l-hadâre-
ti’l-Ýslâmiyye) ilim tahsiline baþlayan Übbî,
tahsilinden sonra ayný medresenin yakýn-
larýndaki Câmiu’l-hevâ, el-Câmiu’l-kebîr ve
el-Câmiu’l-a‘zam’da imamlýk yaptý. Bu gö-
revleri sýrasýnda kendisinden pek çok ta-
lebe fýkýh, hadis ve tefsir okudu. Ýbn Nâcî,
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