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Übey b. Halef, kendisi gibi Ýslâm’ýn azý-
lý düþmanlarýndan olan yakýn dostu Ukbe
b. Ebû Muayt’ýn Resûl-i Ekrem’le oturup
konuþtuðu, bazý rivayetlere göre ise onu
yemeðe davet ettiði ve Resûlullah’ýn þe-
hadet getirmedikçe yemeðinden yemeye-
ceðini söylemesi üzerine þehadet getirdi-
ði yolunda bir haber duyunca çok öfkelen-
miþ, “Eðer gidip Muhammed’i açýkça in-
kâr etmez ve onu yüzüne karþý aþaðýlamaz-
san seninle asla konuþmayacaðým” diye-
rek kendisini tehdit etmiþti. Ukbe’nin de
Übeyy’in istediðini yaptýðý, Furkan sûresi-
nin 27-29. âyetlerinin bu olay sebebiyle
indiði nakledilir. Hicret öncesinde Dârün-
nedve’de alýnan Muhammed’i öldürme ka-
rarýnýn ardýndan geceleyin onun evini ku-
þatanlar arasýnda Übey de bulunuyordu.
Onun müslümanlara düþmanlýðý hicretten
sonra da sürdü. Bedir Gazvesi’nde esir
düþtüðüne ve fidye karþýlýðýnda serbest
býrakýldýðýna dair rivayetler mevcutsa da
kendisinin deðil oðlu Abdullah’ýn esir alýn-
dýðýný, Übeyy’in fidyesini ödeyip oðlunu
kurtarmak üzere Medine’ye geldiðini bil-
diren rivayetler daha kuvvetli görünmek-
tedir. Bazý rivayetlere göre hicretten ön-
ce, bazýlarýna göre ise oðlunu kurtarmak
için Medine’ye geldiði sýrada Hz. Peygam-
ber’e kendisini öldürmek niyetiyle bir at
beslediðini ve bu atýn üzerinde onu öldü-
receðini söyleyince Resûlullah, “Ýnþallah
sen o at üzerinde iken ben seni öldürü-
rüm” demiþtir.

Übey, Bedir’de müslümanlara esir dü-
þen ve bir daha onlara düþmanlýk yapma-
ma þartýyla serbest býrakýlan þair Ebû Az-
ze’nin Uhud Gazvesi’ne katýlmasý ve þiir-
leriyle müþrikleri teþvik etmesi hususun-
da önemli rol oynadý. Uhud’da bazý sahâ-
bîleri þehid etti. Mus‘ab b. Umeyr’i onun
öldürdüðü nakledilir. Savaþýn ikinci safha-
sýnda müslümanlarýn daðýlýp kayalýklara
doðru çekildiði esnada atýnýn üzerinde,
“Neredesin ey Muhammed, sen kurtulur-
san ben kurtulmayayým!” diye baðýra-
rak Hz. Peygamber’e saldýrdý. Resûlullah
kendisini korumak isteyen arkadaþlarýna,
“Siz onu bana býrakýn” dedi ve Hâris b. Sým-
me’nin veya Zübeyr b. Avvâm’ýn mýzraðýný
alarak Übeyy’e doðru fýrlatýp onu aðýr þe-
kilde yaraladý. Bazý rivayetlere göre ise mýz-
rak boynunu sýyýrýp geçmiþ, Übey hafif þe-
kilde yaralanmýþtý. Atýndan düþen ve ka-
burga kemikleri kýrýlan Übey, “Eyvah, Mu-
hammed beni öldürdü!” diye feryat etti.
Yanýndakiler yarasýnýn önemsiz olduðunu
belirtince, “Muhammed beni öldüreceðini
söylemiþti, onun sözü gerçekleþir” dedi.
Übey, Kureyþ ordusu Mekke yakýnlarýna

geldiði sýrada Serif veya Merrüzzahrân
mevkiinde öldü. “Attýðýn zaman sen at-
mamýþtýn, fakat Allah atmýþtý” meâlinde-
ki âyet (el-Enfâl 8/17) bir görüþe göre Re-
sûl-i Ekrem’in Übeyy’i yaralamasý hakkýnda
inmiþtir. Übey b. Halef, Hz. Peygamber’in
hanýmlarýndan Meymûne’nin kýz kardeþi
Esmâ ile evliydi. Oðlu Abdullah’ýn soyun-
dan gelen Muhammed b. Abdurrahman b.
Safvân Medine kadýlýðý yapmýþ, onun oðlu
Ubeydullah b. Muhammed, Halife Ebû Ca‘-
fer el-Mansûr döneminde Baðdat, Mehdî-
Billâh döneminde de Medine kadýlýðý gö-
revinde bulunmuþtur.
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Ebü’l-Münzir (Ebü’t-Tufeyl) Übey
b. Kâ‘b b. Kays el-Ensârî

(ö. 33/654 [?] )

Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan
ve Kur’an’a hizmetleriyle

tanýnan sahâbî.
˜ ™

Yesrib’de doðdu. Hazrec kabilesinin Nec-
câroðullarý kolundandýr. Annesi Suheyle
bint Esved’dir. Müslüman olmadan önce
okuma yazma öðrendi; Medineli yahudi-
lerle görüþüp Tevrat’ý inceledi ve yeni bir
peygamberin geleceðini öðrendi. Birinci
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Übey b. Halef b. Vehb el-Cumahî
(ö. 3/625)

Hz. Peygamber’in
en azýlý düþmanlarýndan biri.

˜ ™

Kureyþ’in önemli kollarýndan olan Benî
Cumah’a mensuptur. Ýslâmiyet’in zuhuru
sýrasýnda Mekke’nin ileri gelenleri arasýn-
da yer alýyordu. Nüfuzunu güçsüz ve hi-
mayesiz kimselere karþý haksýzlýk yolun-
da kullandýðý, son Ficâr savaþýnýn ardýndan
Mekke’ye hac ve ticaret için gelenlere ya-
pýlan haksýzlýklarýn yaygýnlaþtýðý yýllarda Sü-
leym kabilesinden bir kiþinin mallarýný sa-
týn aldýðý, ancak parasýný ödemediði, bu ki-
þinin Mekkeliler’den yardým istemesi üze-
rine Ebû Süfyân ile Hz. Peygamber’in am-
casý Abbas’ýn araya girip parasýný Übey’-
den aldýklarý kaydedilmektedir.

Kardeþi Ümeyye ile birlikte Übey, Ýslâ-
miyet’in doðuþunun ardýndan Resûl-i Ek-
rem’e karþý her türlü kötülüðü yapan Ku-
reyþ eþrafýnýn yanýnda yer aldý. Çürüme-
ye yüz tutmuþ bir kemiði eline alýp ufala-
dýktan sonra Resûlullah’a doðru savura-
rak, “Toz olup gittikten sonra bu kemiðin
diriltileceðini mi iddia ediyorsun?” dediði,
bunun üzerine, “Kendi yaratýlýþýný unutup
bize karþý misal vermeye kalkýþýyor ve þu
çürüyüp un ufak olmuþ kemikleri kim di-
riltecek diyor. De ki: Onlarý ilk defa yarat-
mýþ olan diriltir; çünkü O her türlü yarat-
mayý gayet iyi bilendir” meâlindeki âyet-
lerin (Yâsîn 36/78-79) indiði rivayet edilir.
Meryem sûresinde, “Ýnsan ben öldükten
sonra diri olarak mý çýkarýlacaðým diyor”
meâlindeki 66. âyetin de Übey b. Halef’in
eline bir kemik parçasý alýp ufaladýktan
sonra, “Muhammed, öldükten sonra diri-
leceðimizi zannediyor” demesi üzerine nâ-
zil olduðu belirtilmektedir (Vâhidî, s. 173).
Hz. Peygamber’den kendisiyle beraber bir
meleðin gelmesini, gözlerine görünüp pey-
gamberliðini tasdik etmek için kendileriy-
le konuþmasýný isteyen ve bu sebeple hak-
larýnda, “Muhammed’e bir melek gönde-
rilmeliydi dediler. Eðer biz bir melek gön-
derseydik elbette onlarýn iþi bitirilmiþ olur-
du. Sonra kendilerine göz bile açtýrýlmaz-
dý” âyetinin indirildiði (el-En‘âm 6/8) müþ-
rikler arasýnda Übey de vardý. Ýnfitâr sûre-
sinin, “Ey insan! Seni kerem sahibi rabbi-
ne karþý aldatan nedir?” meâlindeki âyet-
lerin de (82/6-8) Übey b. Halef veya Velîd
b. Mugýre hakkýnda nâzil olduðu nakledilir
(Kurtubî, XIX, 245).

ÜBEY b. HALEF



273

rivayetleri Medine tefsir ekolünün temeli-
ni oluþturur.

Hz. Ebû Bekir döneminde meydana ge-
len Yemâme Savaþý’ndan sonra Kur’an’ý
cemetmekle görevlendirilen Zeyd b. Sâ-
bit’e yardým edecek heyette Übey de bu-
lunuyordu. Hz. Ömer, daha önce herkesin
kendi baþýna veya küçük cemaatler halin-
de kýldýðý teravih namazýný topluca kýldýr-
masý için Übeyy’i 14 (635) yýlýnda imam
tayin etti. Übey ramazanda yirmi gece te-
ravih kýldýrýr, son on gece evine çekilir ve
ibadetle meþgul olurdu. Bu dönemde kâ-
tiplik görevi de yapan Übey, Hz. Ömer’in
Kudüs halkýyla yaptýðý antlaþmayý kaleme
aldý. Hz. Osman döneminde Kur’an öðret-
menliðinin yaný sýra mushafýn çoðaltýlma-
sýyla ilgili komisyonda yer aldý. Onun kýra-
atiyle diðer bazý sahâbîlerin kýraatleri ara-
sýndaki farklýlýklar karýþýklýða yol açýnca Hz.
Osman, Ebû Bekir zamanýnda derlenen
mushafý çoðalttýrýp Ýslâm ülkesinin belli
baþlý merkezlerine gönderdi ve bunlarýn
esas alýnmasýný emretti. Übeyy’in kýraati
özellikle Þam bölgesinde meþhur oldu. 

Hayatý boyunca sýtma hastalýðýndan
mustarip olan Übey yüksek ateþli bir sýt-
ma nöbeti sýrasýnda Medine’de vefat et-
ti. Bazý kaynaklarda Dýmaþk’ta öldüðü ve
kabrinin orada bulunduðu söylenirse de
(Ahmed Fâiz Hýmsî, s. 292) ilk görüþ da-
ha meþhurdur. Vefat tarihi ihtilâflý olup bu
konuda 19 (640), 20 (641), 22 (643), 23
(644), 30 (651), 32 (653), 33 (654), 35
(656) ve 36 (657) yýllarý verilmekle birlik-
te Hz. Osman devrinde mushaflarýn çoðal-
týlmasý, Mescid-i Nebevî’nin geniþletilmesi
gibi faaliyetler ve hayatýnýn çeþitli safha-
larýyla ilgili diðer bazý rivayetler onun Os-
man döneminin son yýllarýna kadar yaþa-
dýðýný göstermektedir. Âl-i Ýmrân sûresi-
nin 92. âyeti nâzil olunca Ebû Talha’nýn
Hz. Peygamber’in tavsiyesi üzerine en kýy-
metli bahçesini yakýn akrabalarýna pay-
laþtýrdýðýnda Übeyy’e de pay vermesi (Bu-
hârî, “Vekâle”, 15; “Vesâyâ”, 10), Resûl-i
Ekrem döneminde onun maddî durumu-
nun çok iyi olmadýðýný gösterir. Ýki evlilik
yaptýðý bilinen Übeyy’in Devs kabilesinden
olan ilk hanýmý Ümmü’t-Tufeyl’den Tufeyl
ve Muhammed, diðer eþi Habîbe bint Sehl’-
den Abdullah, Rebî‘, Hazm ve Ümmü Amr
adlý çocuklarý dünyaya gelmiþtir.

Bazý kimseler Übeyy’in Kur’an’ý iyi bilen
sahâbîlerden oluþunu istismar etmiþ ve
onun adýna Kur’an’daki sûrelerin fazile-
tine dair birçok hadis rivayet edilmiþtir.
Übey’den bu konuda gelen bazý rivayetler
güvenilir olmakla birlikte bunlarýn çoðu uy-
durulmuþtur. Kendisine Fe²âßilü’l-Æurßân

adlý bir eser nisbet edilmiþ (Ýbnü’n-Ne-
dîm, s. 56), hatta bu konuda ilk eser ya-
zan kiþi olduðu söylenmiþtir. Ancak muh-
temelen bu eser onun adýna rivayet edi-
len, Kur’an’daki bütün sûrelerin faziletle-
rinin sayýldýðý ve Ýbnü’l-Cevzî tarafýndan
uydurma kabul edilen (el-Mev²û£ât, I, 240)
nakillerden meydana gelmektedir. Öte
yandan Übeyy’in mushafýnda Kunut du-
alarýnýn yer aldýðý belirtilmekte (Ýbnü’n-
Nedîm, s. 45), bazý rivayetlerde ise yalnýz
Übeyy’in mushafýnda bulunan âyetlerden
söz edilmektedir. Kunut dualarýyla ilgili hu-
sus, Übeyy’in diðer sahâbîlerin bilgisine ay-
kýrý yanlýþ bir kanaatinden doðmuþ olabi-
leceði gibi bunlarý mushafýnýn sonuna dua
niyetiyle yazmýþ olmasý da mümkündür.
Nitekim konu hakkýndaki araþtýrmalar, Ku-
nut dualarýnýn ve rivayetlerde sadece onun
mushafýnda bulunduðu zikredilen âyetle-
rin gerek dil ve üslûp gerekse sýhhat açý-
sýndan Kur’an’dan sayýlamayacaðýný gös-
termektedir. Ayrýca söz konusu âyetler sa-
hih kabul edilen kýraatlerde ve sahih hadis
kaynaklarýnda yer almamaktadýr. Übeyy’in
bir kýsým þâz kýraatleri sonraki dönemler-
de tartýþmalara yol açmýþ, bazý kýraat âlim-
leri þâz kýraatleri okuyanlarý engellerken
bazýlarý da bu kýraatleri okuduklarý için sor-
gulanmýþtýr (DÝA, XX, 214, 376).

Übey ayný zamanda fetva ehli altý sahâ-
bîden biri olup Resûlullah’ýn saðlýðýnda fet-
va verdiði zikredilmektedir. Ýbn Abbas’ýn,
Hz. Ömer ve Ali’den sonraki en önemli ho-
casý Übey’dir. Ýlmî birikimi sebebiyle Hz.
Ebû Bekir ile Ömer dönemlerinde Medi-
ne’deki danýþma meclisinde yer alan Übey
zaman zaman kadýlýk görevi de yapmýþ-
týr. Hz. Ömer halledemediði meselelerin
çözümünde sýk sýk onun görüþüne baþ-
vururdu. Hz. Peygamber’den 164 rivayeti
bulunan Übey’den birçok sahâbînin yaný
sýra Süveyd b. Gafele, Zir b. Hubeyþ, Ebü’l-
Âliye er-Riyâhî, Ebû Osman en-Nehdî, Ebû
Ýdrîs el-Havlânî gibi tâbiîn âlimleri hadis
nakletmiþtir. Kendisinden hadis öðrenmek
isteyenler bazan büyük kalabalýklara ulaþ-
týðý için sesini duyurabilmek amacýyla evi-
nin damýna çýkarak konuþtuðu bildirilir.

Übey b. Kâ‘b hakkýnda yapýlan çalýþma-
lardan bazýlarý þunlardýr: Durak Pusmaz,
Übey Ýbn Kâ‘b’ýn Tefsirdeki Yeri (dokto-
ra tezi, 1992, MÜ Sosyal Bilimler Enstitü-
sü); Safvân Adnân Dâvûdî, Übey b. Kâ£b:
Øâ¼ibü Resûlillâh ve seyyidü’l-šurrâ fî
zemânih (Dýmaþk 1994); Abdülkadir Kara-
kuþ, Übey b. Kâ‘b, Ýlmî Þahsiyeti, Kýra-
ati ve Tefsirdeki Metodu (doktora tezi,
1999, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Þah-
hât Seyyid Zaðlûl, Übey b. Kâ£b: er-Recül

Akabe Biatý’nýn ardýndan Ýslâm’ý teblið et-
mek üzere Medine’ye gönderilen Mus‘ab
b. Umeyr vasýtasýyla Ýslâmiyet’i kabul etti.
Ertesi yýl Ýkinci Akabe Biatý’na katýldý. Hic-
retten sonra Talha b. Ubeydullah veya Saîd
b. Zeyd ile kardeþ ilân edildi. Hz. Peygam-
ber’e vahiy kâtipliði yapan ilk Medineli müs-
lümandýr. Ayný zamanda Resûl-i Ekrem’in
sýr kâtibi olduðu için ona gelen mektup-
larý okur, gönderilecek mektuplarý yazar-
dý. Bunlarýn sonuna, “Übey b. Kâ‘b tarafýn-
dan yazýlmýþtýr” cümlesini eklemek sure-
tiyle kâtiplerin mektuplara imza atma ge-
leneðini baþlatmýþtýr (Muhammed Hamî-
dullah, s. 152-153, 162, 238-239). Resûlul-
lah tarafýndan zekât toplamakla görevlen-
dirilen Übey bütün gazvelere ve bazý se-
riyyelere katýldý, Hendek Gazvesi’nde yara-
landý. Vahiy kâtibi oluþu dolayýsýyla Kur’an
sahasýnda büyük bir yetkinlik kazandý. Ye-
ni nâzil olan âyetleri yazýp ezberler ve Hz.
Peygamber’e okurdu. Ashabýn sayýlý hâfýz-
larý arasýnda yer alýyordu. Resûl-i Ekrem’in
emriyle hem Medineli müslümanlara hem
de þehre gelen yabancý heyet mensupla-
rýna Mescid-i Nebevî’de Kur’an öðretirdi.
Resûlullah kendisini “seyyidü’l-kurrâ” ve
“seyyidü’l-ensâr” gibi lakaplarla övmüþ,
sahâbîlere Kur’an’ý Übey’den öðrenmeleri-
ni tavsiye etmiþtir. Hz. Peygamber bir gün
Übeyy’i çaðýrarak, “Allah sana Beyyine sû-
resini okumamý emretti” demiþ, Übey he-
yecanla, “Allah size benim adýmý mý andý
yâ Resûlellah?” diye sormuþ, “Evet” ceva-
býný alýnca da sevinçten aðlamýþtýr (Bu-
hârî, “Menâkýbü’l-ensâr”, 16; Müslim, “Fe-
çâ,ilü’s-sahâbe”, 122). Bu þeref sahâbîler-
den sadece Übeyy’e nasip olmuþtur.

Übey b. Kâ‘b, Hz. Peygamber’in belirt-
tiðine göre ümmeti içinde Kur’an’ý en iyi
okuyan kiþi (Tirmizî, “Menâkýb”, 33), ay-
ný zamanda Resûl-i Ekrem hayatta iken
Kur’an’ýn tamamýný ezberleyip ona arze-
den sahâbîlerden biridir. Resûlullah on-
dan namazda âyetleri karýþtýrdýðýnda ken-
disini uyarmasýný istemiþtir (Ebû Dâvûd,
“Salât”, 158). Kurrânýn ilk tabakasýný teþ-
kil eden yedi sahâbîden biri olan ve Hz.
Peygamber’in vefatýndan sonra müslü-
manlarýn eðitiminde büyük hizmetler ifa
eden Übeyy’in özellikle Kur’an öðretimi ko-
nusundaki faaliyetleri önemlidir. Abdullah
b. Abbas, Ebû Hüreyre, Abdullah b. Sâib,
Abdullah b. Ayyâþ gibi sahâbîler ve Ebû
Abdurrahman es-Sülemî ile Ebü’l-Âliye er-
Riyâhî gibi tâbiîler ondan kýraat öðrendi.
Kýrâat-i aþerenin çoðunun isnadýnda Übey
b. Kâ‘b yer alýr. Ayný zamanda tefsirde de
öne çýkan Übeyy’in bu sahadaki görüþ ve
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gelen talebeler özellikle onun fýkýh, hadis
ve tasavvuf derslerine büyük ilgi gösterdi-
ler. Yaklaþýk 100 yýl yaþadýðý için çaðdaþ-
larýnýn yetiþemediði hocalardan ders alýp
âlî isnad sahibi olmasý bu ilgiyi daha da
arttýrdý. Tanýnmýþ öðrencileri arasýnda ilk
Ezher þeyhi Haraþî, Abdülbâký b. Yûsuf ez-
Zürkanî, Muhammed b. Abdülbâký ez-Zür-
kanî, Ýbrâhim b. Mer‘î eþ-Þübrâhîtî, Ebû
Ýmrân Mûsâ el-Kalyûbî, Nûreddin eþ-Þeb-
râmellisî, Þehâbeddin Ahmed el-Acemî,
Ebû Sâlim el-Ayyâþî, Ahmed b. Muham-
med el-Hamevî, Abdülâl b. Abdülmelik b.
Ömer el-Ca‘ferî el-Bûtîcî, Ahmed b. Mu-
hammed el-Bennâ ve Rûdânî sayýlabilir.
Kaynaklarda açýkça belirtilmese de Üchû-
rî’nin muhtemelen Câmiu’l-Ezher’de bir
ders halkasý vardý ve ömrünün son yýllarý-
na kadar burada ders verdi. Þahsýyla ilgili
fetvasýný beðenmeyen bir öðrencisinin sal-
dýrýsýna uðrayýp yaralandýktan sonra evi-
ne çekildiði ve ölümüne kadar derslerini
evinde sürdürdüðü anlaþýlmaktadýr. Nite-
kim Ayyâþî, kendisiyle Özbekiye semtinde-
ki evinde iki defa görüþüp 13 Þevval 1065’-
te (16 Aðustos 1655) icâzet aldýðýný nakle-
der (Ýštifâßü’l-e¦er, s. 119-120, 149). Hiç ev-
lenmemiþ olan Üchûrî 2 Cemâziyelevvel
1066’da (27 Þubat 1656) Kahire’de vefat
etti ve Ýhvetü seyyidinâ Yûsuf adýyla bili-
nen meþhed civarýndaki aile kabristanýna
defnedildi.

Yaþadýðý dönemde Kahire ve dýþýnda
Mâlikîler’in þeyhi (fetva reisi) diye tanýnan
Üchûrî’nin Mâlikî fýkhýna dair çalýþmalarý,
özellikle de MuÅta½aru ƒalîl þerhi mez-
hebin daha sonraki geliþiminde etkili ol-
muþtur. IX. (XV.) yüzyýldan itibaren MuÅ-
ta½aru ƒalîl merkezli bir geliþme kayde-
den Mâlikî fýkýh literatürü içerisinde Üc-
hûrî’nin þerhiyle baþlayýp öðrencileri Ab-
dülbâký ez-Zürkanî, Haraþî ve Þübrâhîtî’-
nin þerhleriyle devam eden bir þerh gele-
neði ortaya çýkmýþtýr. Bu þerhler muhte-
va ve üslûp açýsýndan el-MuÅta½ar þerh-
leri içinde ayrý bir grup teþkil etmekte, bu
geleneðe baðlý çoðu Mýsýrlý Mâlikî fakih-
lerine de Ecâhire adý verilmektedir. XII.
(XVIII.) yüzyýldan itibaren Mýsýr Mâlikîliði
için þerhler mezhebin kaynak metinleri,
Ecâhire’nin þerhlerde ortaya koyduðu tah-
rîc ve tercihler de mezhebin râcih görüþ-
leri haline gelmiþtir. Mezhebin yaþayan di-
ðer ekolü durumundaki Maðribliler ise
hem Üchûrî ve takipçilerinin þerhlerine
hem mezhep içi rivayet ve tercihlerine
daha eleþtirel yaklaþýrlar. Onlara göre çok
yararlý katkýlar (fevâid) içermekle birlikte
özellikle mezhebin erken dönem kaynak-

larýndaki görüþlerin nakil ve deðerlendiril-
mesi bakýmýndan ciddi hatalar ihtiva eden
söz konusu þerhler dikkatle okunmalý ve
ileri sürdükleri þâz tercihlere itibar edil-
memelidir. Bu sebeple geç dönem Maðrib
Mâlikîleri’nin çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýðý
baþlýca sahalardan biri Ecâhire’nin eser-
lerinde gördükleri hatalar ve eksikler ol-
muþtur. Bu çalýþmalar arasýnda Ýbn Sûde
et-Tâvüdî, Bennânî, Muhammed b. Ah-
med er-Ruhûnî ve Muhammed b. Medenî
Cennûn’un (Kennûn) Zürkanî þerhi üzeri-
ne yazdýklarý hâþiyeler önemlidir. Mâlikî
fýkhýna dair silsilesini verirken Maðribli ho-
calarýný esas alan Ayyâþî, hocasý Üchûrî’-
nin kesintisiz bir silsile oluþturma çabasý-
na raðmen Mýsýrlýlar’ýn mezhep içi rivayet
silsilesinin zayýf kaldýðýný belirtir (a.g.e., s.
213).

Tütün kullanýmýnýn Ýslâm dünyasýnda
yaygýnlaþmaya baþladýðý bir dönemde ya-
þayan Üchûrî, Mýsýrlý çaðdaþý Ýbrâhim b.
Ýbrâhim el-Lekanî’nin tütünün haramlýðý-
ný savunan Na½î¼atü’l-iÅvân fî þürbi’d-
duÅân adlý risâlesine reddiye mahiyetin-
de øåyetü’l-beyân adýyla bir risâle yaz-
mýþ ve insan saðlýðýna zarar vermediði sü-
rece tütünün helâl olduðunu ileri sürmüþ-
tür (iki ayrý risâle yazdýðý da söylenir, bk.
Mahlûf, I, 291). Tütünün mubahlýðý konu-
sunda ilk müelliflerden sayýlan Üchûrî’nin
bu risâlesi çok tanýnmýþ ve daha sonraki
tütün savunucularýnýn temel baþvuru kay-
naklarý arasýnda yer almýþtýr. Mubahlýðýný
savunanlarýn çoðunun aksine kendisinin
de tütün içtiði kaydedilen Üchûrî’nin (Yûsî,
I, 181-182) bu görüþünden vazgeçerek tü-
tünün haramlýðýna fetva verdiðine dair öð-
rencisi Ahmed et-Türkî’den nakledilen bir
rivayet bulunmakla birlikte (Kadirî, Neþ-
rü’l-me¦ânî, II, 81) onun tütünü mubah
gören âlimler arasýnda anýlmaya devam
etmesi, bu yeni görüþünün yayýlmadýðýný
ya da bu rivayete kuþkuyla yaklaþýlmasý
gerektiðini göstermektedir. Ayný zaman-
da bir tasavvuf þeyhi olan Üchûrî, Sühre-
verdiyye tarikatýnýn Büzgaþiyye (Necîbiyye)
koluna mensuptur. Þeyhi Ebü’l-Hasan Ali
b. Ahmed el-Mutavviî el-Hýmmisânî’dir (sil-
silesi için bk. Ayyâþî, s. 151-152; Abdülhay
el-Kettânî, I, 452). Ebû Sâlim el-Ayyâþî ken-
disinden Sühreverdî zikri alan öðrencile-
rindendir (Ayyâþî, s. 120, 149).

Eserleri. Fýkýh. 1. Þer¼u MuÅta½arý ƒa-
lîl. Üchûrî el-MuÅta½ar üzerine üç ayrý
þerh yazmýþtýr (on iki ciltlik eþ-Þer¼u’l-
kebîr, beþ ciltlik eþ-Þer¼u’l-vasî¹, iki ciltlik
eþ-Þer¼u’½-½a³¢r). Tamamlanmadýðý söyle-
nen Mevâhibü’l-celîl fî ta¼rîri mâ havâ-
hü MuÅta½arü’þ-ÞeyÅ ƒalîl adlý büyük

ve’l-mu½¼af (Ýskenderiye 2003); Meþ‘ân
Suûd Abdülîsâvî, Übey b. Kâ£b ve mekâ-
netühû beyne müfessiri’½-½a¼âbe (Bey-
rut 2006); Havle Ubeyd Halef Düleymî, Æý-
râßatü Übey b. Kâ£b: Dirâse na¼viyye
ve lu³aviyye (Beyrut 2007); M. Kemal
Atik, “Übey b. Kâ‘b ve Kur’an Ýlmindeki Ye-
ri” (Erciyes Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi
Dergisi, sy. 4 [1987], s. 149-177).
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Ebü’l-Ýrþâd Nûrüddîn Alî b. Muhammed
b. Abdirrahmân el-Üchûrî el-Mýsrî

(ö. 1066/1656)

Mâlikî fakihi,
muhaddis ve mutasavvýf.˜ ™

967 (1560) veya 975 (1567-68) yýlýnda Mý-
sýr’ýn Kalyûbiye vilâyetine baðlý Üchûrül-
verd köyünde doðdu. Dedesi Abdurrah-
man dönemin önde gelen âlimlerindendi,
özellikle MuÅta½aru ƒalîl dersleriyle ta-
nýnýrdý. Osmanlý döneminde Kahire’de ye-
tiþen Üchûrî, aralarýnda Þemseddin er-
Remlî, Ýbn Kasým el-Abbâdî, Nûreddin Ali
b. Ebû Bekir el-Karâfî, Bedreddin el-Karâ-
fî, Sâlih b. Ahmed el-Bulkýnî, Osman b. Ali
b. Muhammed el-Gazzî, Sâlim b. Abdul-
lah es-Senhûrî ve Muhammed Abdürraûf
el-Münâvî’nin de bulunduðu, birçoðu Câ-
miu’l-Ezher’de ders veren otuza yakýn ho-
cadan Arap dili, fýkýh, usûl-i fýkýh, hadis,
tefsir, belâgat, mantýk ve tasavvuf ders-
leri aldý. Bu ilimlerde kendini yetiþtirdi ve
devrin sayýlý âlimleri arasýna girdi. Mýsýrlý-
lar’ýn yaný sýra Kahire’ye ilim öðrenmeye


