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ÜBEY b. HALEF
(    )
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 arasýnda yer alýyordu. Nüfuzunu güçsüz ve himayesiz kimselere karþý haksýzlýk yolunda kullandýðý, son Ficâr savaþýnýn ardýndan
Mekke’ye hac ve ticaret için gelenlere yapýlan haksýzlýklarýn yaygýnlaþtýðý yýllarda Süleym kabilesinden bir kiþinin mallarýný satýn aldýðý, ancak parasýný ödemediði, bu kiþinin Mekkeliler’den yardým istemesi üzerine Ebû Süfyân ile Hz. Peygamber’in amcasý Abbas’ýn araya girip parasýný Übey’den aldýklarý kaydedilmektedir.
Kardeþi Ümeyye ile birlikte Übey, Ýslâmiyet’in doðuþunun ardýndan Resûl-i Ekrem’e karþý her türlü kötülüðü yapan Kureyþ eþrafýnýn yanýnda yer aldý. Çürümeye yüz tutmuþ bir kemiði eline alýp ufaladýktan sonra Resûlullah’a doðru savurarak, “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 diriltecek diyor. De ki: Onlarý ilk defa yaratmýþ olan diriltir; çünkü O her türlü yaratmayý gayet iyi bilendir” meâlindeki âyetlerin (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 dirileceðimizi zannediyor” demesi üzerine nâzil olduðu belirtilmektedir (Vâhidî, s. 173).
Hz. Peygamber’den kendisiyle beraber bir
meleðin gelmesini, gözlerine görünüp peygamberliðini tasdik etmek için kendileriyle konuþmasýný isteyen ve bu sebeple haklarýnda, “Muhammed’e bir melek gönderilmeliydi dediler. Eðer biz bir melek gönderseydik elbette onlarýn iþi bitirilmiþ olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtýrýlmazdý” âyetinin indirildiði (el-En‘âm 6/8) müþrikler arasýnda Übey de vardý. Ýnfitâr sûresinin, “Ey insan! Seni kerem sahibi rabbine karþý aldatan nedir?” meâlindeki âyetlerin de (82/6-8) Übey b. Halef veya Velîd
b. Mugýre hakkýnda nâzil olduðu nakledilir
(Kurtubî, XIX, 245).
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Übey b. Halef, kendisi gibi Ýslâm’ýn azýlý 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 þehadet getirmedikçe yemeðinden yemeyeceðini söylemesi üzerine þehadet getirdiði yolunda bir haber duyunca çok öfkelenmiþ, “Eðer gidip Muhammed’i açýkça inkâr etmez ve onu yüzüne karþý aþaðýlamazsan seninle asla konuþmayacaðým” diyerek kendisini tehdit etmiþti. Ukbe’nin de
Übeyy’in istediðini yaptýðý, Furkan sûresinin 27-29. âyetlerinin bu olay sebebiyle
indiði nakledilir. Hicret öncesinde Dârünnedve’de alýnan Muhammed’i öldürme kararýnýn ardýndan geceleyin onun evini kuþatanlar 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 alýndýðýný, Übeyy’in fidyesini ödeyip oðlunu
kurtarmak üzere Medine’ye geldiðini bildiren rivayetler daha kuvvetli görünmektedir. Bazý rivayetlere göre hicretten önce, bazýlarýna göre ise oðlunu kurtarmak
için Medine’ye geldiði sýrada Hz. Peygamber’e kendisini öldürmek niyetiyle bir at
beslediðini ve bu atýn üzerinde onu öldüreceðini söyleyince Resûlullah, “Ýnþallah
sen o at üzerinde iken ben seni öldürürüm” demiþtir.
Übey, Bedir’de müslümanlara esir düþen ve bir daha onlara düþmanlýk yapmama þartýyla serbest býrakýlan þair Ebû Azze’nin Uhud Gazvesi’ne katýlmasý ve þiirleriyle müþrikleri teþvik etmesi hususunda önemli rol oynadý. Uhud’da bazý sahâbîleri þehid etti. Mus‘ab b. Umeyr’i onun
öldürdüðü nakledilir. Savaþýn ikinci safhasýnda müslümanlarýn daðýlýp kayalýklara
doðru çekildiði esnada atýnýn üzerinde,
“Neredesin ey Muhammed, sen kurtulursan ben kurtulmayayým!” diye baðýrarak Hz. Peygamber’e saldýrdý. Resûlullah
kendisini korumak isteyen arkadaþlarýna,
“Siz onu bana býrakýn” dedi ve Hâris b. Sýmme’nin veya Zübeyr b. Avvâm’ýn mýzraðýný
alarak Übeyy’e doðru fýrlatýp onu aðýr þekilde yaraladý. Bazý rivayetlere göre ise mýzrak boynunu sýyýrýp geçmiþ, Übey hafif þekilde yaralanmýþtý. Atýndan düþen ve kaburga kemikleri kýrýlan Übey, “Eyvah, Muhammed 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 atmamýþtýn, fakat Allah atmýþtý” meâlindeki âyet (el-Enfâl 8/17) bir görüþe göre Resûl-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 soyundan gelen Muhammed b. Abdurrahman b.
Safvân Medine kadýlýðý yapmýþ, onun oðlu
Ubeydullah b. Muhammed, Halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr döneminde Baðdat, MehdîBillâh döneminde de Medine kadýlýðý görevinde bulunmuþtur.
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Ebü’l-Münzir (Ebü’t-Tufeyl) Übey
b. Kâ‘b b. Kays el-Ensârî
(ö. 33/654 [?] )
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Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan
ve Kur’an’a hizmetleriyle
tanýnan sahâbî.

™

Yesrib’de doðdu. Hazrec kabilesinin Neccâroðullarý kolundandýr. Annesi Suheyle
bint Esved’dir. Müslüman olmadan önce
okuma yazma öðrendi; Medineli yahudilerle görüþüp Tevrat’ý inceledi ve yeni bir
peygamberin geleceðini öðrendi. Birinci

ÜBEY b. KÂ‘B

Akabe Biatý’nýn ardýndan Ýslâm’ý teblið etmek üzere Medine’ye gönderilen Mus‘ab
b. Umeyr vasýtasýyla Ýslâmiyet’i kabul etti.
Ertesi yýl Ýkinci Akabe Biatý’na katýldý. Hicretten sonra Talha b. Ubeydullah veya Saîd
b. Zeyd ile kardeþ ilân edildi. Hz. Peygamber’e vahiy kâtipliði yapan ilk Medineli müslümandýr. Ayný zamanda Resûl-i Ekrem’in
sýr kâtibi olduðu için ona gelen mektuplarý okur, gönderilecek mektuplarý yazardý. Bunlarýn sonuna, “Übey b. Kâ‘b tarafýndan yazýlmýþtýr” cümlesini eklemek suretiyle kâtiplerin mektuplara imza atma geleneðini baþlatmýþtýr (Muhammed Hamîdullah, s. 152-153, 162, 238-239). Resûlullah tarafýndan zekât toplamakla görevlendirilen Übey bütün gazvelere ve bazý seriyyelere katýldý, Hendek Gazvesi’nde yaralandý. Vahiy kâtibi oluþu dolayýsýyla Kur’an
sahasýnda büyük bir yetkinlik kazandý. Yeni nâzil olan âyetleri yazýp ezberler ve Hz.
Peygamber’e okurdu. Ashabýn sayýlý hâfýzlarý arasýnda yer alýyordu. Resûl-i Ekrem’in
emriyle hem Medineli müslümanlara hem
de þehre gelen yabancý heyet mensuplarýna 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 öðrenmelerini tavsiye etmiþtir. Hz. Peygamber bir gün
Übeyy’i çaðýrarak, “Allah sana Beyyine sûresini okumamý emretti” demiþ, Übey heyecanla, “Allah size benim adýmý mý andý
yâ Resûlellah?” diye sormuþ, “Evet” cevabýný alýnca da sevinçten aðlamýþtýr (Buhârî, “Menâkýbü’l-ensâr”, 16; Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 122). Bu þeref sahâbîlerden sadece Übeyy’e nasip olmuþtur.
Übey b. Kâ‘b, Hz. Peygamber’in belirttiðine göre ümmeti içinde Kur’an’ý en iyi
okuyan kiþi (Tirmizî, “Menâkýb”, 33), ayný zamanda Resûl-i Ekrem hayatta iken
Kur’an’ýn tamamýný ezberleyip ona arzeden sahâbîlerden biridir. Resûlullah ondan namazda âyetleri karýþtýrdýðýnda kendisini uyarmasýný istemiþtir (Ebû Dâvûd,
“Salât”, 158). Kurrânýn ilk tabakasýný teþkil eden yedi sahâbîden biri olan ve Hz.
Peygamber’in vefatýndan sonra müslümanlarýn eðitiminde büyük hizmetler ifa
eden Übeyy’in özellikle Kur’an öðretimi konusundaki faaliyetleri önemlidir. Abdullah
b. Abbas, Ebû Hüreyre, Abdullah b. Sâib,
Abdullah b. Ayyâþ gibi sahâbîler ve Ebû
Abdurrahman es-Sülemî ile Ebü’l-Âliye erRiyâhî 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

rivayetleri Medine tefsir ekolünün temelini oluþturur.
Hz. Ebû Bekir döneminde meydana gelen Yemâme Savaþý’ndan sonra Kur’an’ý
cemetmekle görevlendirilen Zeyd b. Sâbit’e yardým edecek heyette Übey de bulunuyordu. Hz. Ömer, daha önce herkesin
kendi baþýna veya küçük cemaatler halinde kýldýðý teravih namazýný topluca kýldýrmasý için Übeyy’i 14 (635) yýlýnda imam
tayin etti. Übey ramazanda yirmi gece teravih kýldýrýr, son on gece evine çekilir ve
ibadetle meþgul olurdu. Bu dönemde kâtiplik görevi de yapan Übey, Hz. Ömer’in
Kudüs halkýyla yaptýðý antlaþmayý kaleme
aldý. Hz. Osman döneminde Kur’an öðretmenliðinin yaný sýra mushafýn çoðaltýlmasýyla ilgili komisyonda yer aldý. Onun kýraatiyle diðer bazý sahâbîlerin kýraatleri arasýndaki 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 sýtma nöbeti sýrasýnda Medine’de vefat etti. Bazý kaynaklarda Dýmaþk’ta öldüðü ve
kabrinin orada bulunduðu söylenirse de
(Ahmed Fâiz Hýmsî, s. 292) ilk görüþ daha 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 birlikte Hz. Osman devrinde mushaflarýn çoðaltýlmasý, Mescid-i Nebevî’nin geniþletilmesi
gibi faaliyetler ve hayatýnýn çeþitli safhalarýyla ilgili diðer bazý rivayetler onun Osman döneminin son yýllarýna kadar yaþadýðýný göstermektedir. Âl-i Ýmrân sûresinin 92. âyeti nâzil olunca Ebû Talha’nýn
Hz. Peygamber’in tavsiyesi üzerine en kýymetli bahçesini yakýn akrabalarýna paylaþtýrdýðýnda Übeyy’e de pay vermesi (Buhârî, “Vekâle”, 15; “Vesâyâ”, 10), Resûl-i
Ekrem döneminde onun maddî durumunun 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 faziletine dair birçok hadis rivayet edilmiþtir.
Übey’den bu konuda gelen bazý rivayetler
güvenilir olmakla birlikte bunlarýn çoðu uydurulmuþtur. Kendisine Fe²âßilü’l-Æurßân

adlý bir eser nisbet edilmiþ (Ýbnü’n-Nedîm, s. 56), hatta bu konuda ilk eser yazan kiþi olduðu söylenmiþtir. Ancak muhtemelen bu eser onun adýna rivayet edilen, Kur’an’daki bütün sûrelerin faziletlerinin sayýldýðý ve Ýbnü’l-Cevzî tarafýndan
uydurma kabul edilen (el-Mev²û£ât, I, 240)
nakillerden meydana gelmektedir. Öte
yandan Übeyy’in mushafýnda Kunut dualarýnýn yer aldýðý belirtilmekte (Ýbnü’nNedîm, s. 45), bazý rivayetlerde ise yalnýz
Übeyy’in mushafýnda bulunan âyetlerden
söz edilmektedir. Kunut dualarýyla ilgili husus, Übeyy’in diðer sahâbîlerin bilgisine aykýrý yanlýþ bir kanaatinden doðmuþ olabileceði gibi bunlarý mushafýnýn sonuna dua
niyetiyle yazmýþ olmasý da mümkündür.
Nitekim konu hakkýndaki araþtýrmalar, Kunut dualarýnýn ve rivayetlerde sadece onun
mushafýnda bulunduðu zikredilen âyetlerin gerek dil ve üslûp gerekse sýhhat açýsýndan Kur’an’dan sayýlamayacaðýný göstermektedir. Ayrýca söz konusu âyetler sahih kabul edilen kýraatlerde ve sahih hadis
kaynaklarýnda yer almamaktadýr. Übeyy’in
bir kýsým þâz kýraatleri sonraki dönemlerde tartýþmalara yol açmýþ, bazý kýraat âlimleri þâz kýraatleri okuyanlarý engellerken
bazýlarý da bu kýraatleri okuduklarý için sorgulanmýþtýr (DÝA, XX, 214, 376).
Übey ayný zamanda fetva ehli altý sahâbîden biri olup Resûlullah’ýn saðlýðýnda fetva verdiði zikredilmektedir. Ýbn Abbas’ýn,
Hz. Ömer ve Ali’den sonraki en önemli hocasý Übey’dir. Ýlmî birikimi sebebiyle Hz.
Ebû Bekir ile Ömer dönemlerinde Medine’deki danýþma meclisinde yer alan Übey
zaman zaman kadýlýk görevi de yapmýþtýr. Hz. Ömer halledemediði meselelerin
çözümünde sýk sýk onun görüþüne baþvururdu. Hz. Peygamber’den 164 rivayeti
bulunan Übey’den birçok sahâbînin yaný
sýra Süveyd b. Gafele, Zir b. Hubeyþ, Ebü’lÂliye er-Riyâhî, Ebû Osman en-Nehdî, Ebû
Ýdrîs el-Havlânî gibi tâbiîn âlimleri hadis
nakletmiþtir. Kendisinden hadis öðrenmek
isteyenler bazan büyük kalabalýklara ulaþtýðý için sesini duyurabilmek amacýyla evinin damýna çýkarak konuþtuðu bildirilir.
Übey b. Kâ‘b hakkýnda yapýlan çalýþmalardan bazýlarý þunlardýr: Durak Pusmaz,
Übey Ýbn Kâ‘b’ýn Tefsirdeki Yeri (doktora tezi, 1992, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Safvân Adnân Dâvûdî, Übey b. Kâ£b:
Øâ¼ibü Resûlillâh ve seyyidü’l-šurrâ fî
zemânih (Dýmaþk 1994); Abdülkadir Karakuþ, Übey b. Kâ‘b, Ýlmî Þahsiyeti, Kýraati ve Tefsirdeki Metodu (doktora tezi,
1999, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Þahhât Seyyid Zaðlûl, Übey b. Kâ£b: er-Recül
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ve’l-mu½¼af (Ýskenderiye 2003); Meþ‘ân
Suûd Abdülîsâvî, Übey b. Kâ£b ve mekânetühû beyne müfessiri’½-½a¼âbe (Beyrut 2006); Havle Ubeyd Halef Düleymî, Æýrâßatü Übey b. Kâ£b: Dirâse na¼viyye
ve lu³aviyye (Beyrut 2007); M. Kemal
Atik, “Übey b. Kâ‘b ve Kur’an Ýlmindeki Yeri” (Erciyes Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi
Dergisi, sy. 4 [1987], s. 149-177).
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ÜCHÛRÎ
( ) א
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 Mýsýr’ýn Kalyûbiye vilâyetine baðlý Üchûrülverd köyünde doðdu. Dedesi Abdurrahman dönemin önde gelen âlimlerindendi,
özellikle MuÅta½aru ƒalîl dersleriyle tanýnýrdý. Osmanlý döneminde Kahire’de yetiþen Üchûrî, aralarýnda Þemseddin erRemlî, Ýbn Kasým el-Abbâdî, Nûreddin Ali
b. Ebû Bekir el-Karâfî, Bedreddin el-Karâfî, Sâlih b. Ahmed el-Bulkýnî, Osman b. Ali
b. Muhammed el-Gazzî, Sâlim b. Abdullah es-Senhûrî ve Muhammed Abdürraûf
el-Münâvî’nin de bulunduðu, birçoðu Câmiu’l-Ezher’de ders veren otuza yakýn hocadan Arap dili, fýkýh, usûl-i fýkýh, hadis,
tefsir, belâgat, mantýk ve tasavvuf dersleri aldý. Bu ilimlerde kendini yetiþtirdi ve
devrin sayýlý âlimleri arasýna girdi. Mýsýrlýlar’ýn yaný sýra Kahire’ye ilim öðrenmeye
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gelen talebeler özellikle onun fýkýh, hadis
ve tasavvuf derslerine büyük ilgi gösterdiler. Yaklaþýk 100 yýl yaþadýðý için çaðdaþlarýnýn yetiþemediði hocalardan ders alýp
âlî isnad sahibi olmasý bu ilgiyi daha da
arttýrdý. Tanýnmýþ öðrencileri arasýnda ilk
Ezher þeyhi Haraþî, Abdülbâký b. Yûsuf ezZürkanî, Muhammed b. Abdülbâký ez-Zürkanî, Ýbrâhim b. Mer‘î eþ-Þübrâhîtî, Ebû
Ýmrân Mûsâ el-Kalyûbî, Nûreddin eþ-Þebrâmellisî, Þehâbeddin Ahmed el-Acemî,
Ebû Sâlim el-Ayyâþî, Ahmed b. Muhammed el-Hamevî, Abdülâl b. Abdülmelik b.
Ömer el-Ca‘ferî el-Bûtîcî, Ahmed b. Muhammed el-Bennâ ve Rûdânî sayýlabilir.
Kaynaklarda açýkça belirtilmese de Üchûrî’nin muhtemelen Câmiu’l-Ezher’de bir
ders halkasý vardý ve ömrünün son yýllarýna kadar burada ders verdi. Þahsýyla ilgili
fetvasýný beðenmeyen bir öðrencisinin saldýrýsýna uðrayýp yaralandýktan sonra evine çekildiði ve ölümüne kadar derslerini
evinde sürdürdüðü anlaþýlmaktadýr. Nitekim Ayyâþî, kendisiyle Özbekiye semtindeki evinde iki defa görüþüp 13 Þevval 1065’te (16 Aðustos 1655) icâzet aldýðýný nakleder (Ýštifâßü’l-e¦er, s. 119-120, 149). Hiç evlenmemiþ olan Üchûrî 2 Cemâziyelevvel
1066’da (27 Þubat 1656) Kahire’de vefat
etti ve Ýhvetü seyyidinâ Yûsuf adýyla bilinen 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 mezhebin daha sonraki geliþiminde etkili olmuþtur. IX. (XV.) yüzyýldan itibaren MuÅta½aru ƒalîl merkezli bir geliþme kaydeden Mâlikî fýkýh literatürü içerisinde Üchûrî’nin þerhiyle baþlayýp öðrencileri Abdülbâký ez-Zürkanî, Haraþî ve Þübrâhîtî’nin þerhleriyle devam eden bir þerh geleneði ortaya çýkmýþtýr. Bu þerhler muhteva ve üslûp açýsýndan el-MuÅta½ar þerhleri içinde ayrý bir grup teþkil etmekte, bu
geleneðe baðlý çoðu Mýsýrlý Mâlikî fakihlerine de Ecâhire adý verilmektedir. XII.
(XVIII.) yüzyýldan itibaren Mýsýr Mâlikîliði
için þerhler mezhebin kaynak metinleri,
Ecâhire’nin þerhlerde ortaya koyduðu tahrîc ve tercihler de mezhebin râcih görüþleri haline gelmiþtir. Mezhebin yaþayan diðer 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 deðerlendirilmesi bakýmýndan ciddi hatalar ihtiva eden
söz konusu þerhler dikkatle okunmalý ve
ileri sürdükleri þâz tercihlere itibar edilmemelidir. Bu sebeple geç dönem Maðrib
Mâlikîleri’nin çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýðý
baþlýca sahalardan biri Ecâhire’nin eserlerinde gördükleri hatalar ve eksikler olmuþtur. Bu çalýþmalar arasýnda Ýbn Sûde
et-Tâvüdî, Bennânî, Muhammed b. Ahmed er-Ruhûnî ve Muhammed b. Medenî
Cennûn’un (Kennûn) Zürkanî þerhi üzerine yazdýklarý hâþiyeler önemlidir. Mâlikî
fýkhýna dair silsilesini verirken Maðribli hocalarýný esas alan Ayyâþî, hocasý Üchûrî’nin kesintisiz bir silsile oluþturma çabasýna raðmen Mýsýrlýlar’ýn mezhep içi rivayet
silsilesinin zayýf kaldýðýný belirtir (a.g.e., s.
213).
Tütün kullanýmýnýn Ýslâm dünyasýnda
yaygýnlaþmaya baþladýðý bir dönemde yaþayan Üchûrî, Mýsýrlý çaðdaþý Ýbrâhim b.
Ýbrâhim el-Lekanî’nin tütünün haramlýðýný savunan Na½î¼atü’l-iÅvân fî þürbi’dduÅân adlý risâlesine reddiye mahiyetinde øåyetü’l-beyân adýyla bir risâle yazmýþ ve insan saðlýðýna zarar vermediði sürece tütünün helâl olduðunu ileri sürmüþtür (iki ayrý risâle yazdýðý da söylenir, bk.
Mahlûf, I, 291). Tütünün mubahlýðý konusunda ilk müelliflerden sayýlan Üchûrî’nin
bu risâlesi çok tanýnmýþ ve daha sonraki
tütün savunucularýnýn temel baþvuru kaynaklarý arasýnda yer almýþtýr. Mubahlýðýný
savunanlarýn çoðunun aksine kendisinin
de tütün içtiði kaydedilen Üchûrî’nin (Yûsî,
I, 181-182) bu görüþünden vazgeçerek tütünün haramlýðýna fetva verdiðine dair öðrencisi Ahmed et-Türkî’den nakledilen bir
rivayet bulunmakla birlikte (Kadirî, Neþrü’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 zamanda bir tasavvuf þeyhi olan Üchûrî, Sühreverdiyye tarikatýnýn Büzgaþiyye (Necîbiyye)
koluna mensuptur. Þeyhi Ebü’l-Hasan Ali
b. Ahmed el-Mutavviî el-Hýmmisânî’dir (silsilesi için bk. Ayyâþî, s. 151-152; Abdülhay
el-Kettânî, I, 452). Ebû Sâlim el-Ayyâþî kendisinden Sühreverdî zikri alan öðrencilerindendir (Ayyâþî, s. 120, 149).
Eserleri. Fýkýh. 1. Þer¼u MuÅta½arý ƒalîl. Üchûrî el-MuÅta½ar üzerine üç ayrý
þerh yazmýþtýr (on iki ciltlik eþ-Þer¼u’lkebîr, beþ ciltlik eþ-Þer¼u’l-vasî¹, iki ciltlik
eþ-Þer¼u’½-½a³¢r ). Tamamlanmadýðý söylenen Mevâhibü’l-celîl fî ta¼rîri mâ havâhü MuÅta½arü’þ-ÞeyÅ ƒalîl adlý büyük

