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explicaçöes Molana Zabir adlý bir okul ile
1968’de resmen tanýnan Comunidade Islamica de Lisboa adlý bir Ýslâm merkezi bulunmaktadýr.
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Ebü’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Muhammed
b. Îsâ b. Yûsuf el-Üþmûnî
(ö. 918/1513)
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Arap dili, fýkýh ve mantýk âlimi.

™

Aslen Mýsýr’ýn Üþmûn (Üþmûneyn) þehrinden olup 838 (1435) yýlýnda doðdu. Kur’an’ý
ezberledikten sonra Nevevî’nin Þâfiî fýkhýna dair Minhâcü’¹-¹âlibîn, Tâceddin esSübkî’nin fýkýh usulüne dair Cem£u’l-cevâmi£ adlý eserlerini ve Ýbn Mâlik’in el-Elfiyye’sini ezberledi. Celâleddin el-Mahallî,
Yahyâ b. Muhammed el-Münâvî ve Sâlih
b. Ömer el-Bulkýnî’den fýkýh okudu. Usûl-i
fýkýh, usûlü’d-dîn, Arap dili ve edebiyatý ile
ferâiz ilmini de Muhyiddin el-Kâfiyecî, Ýbn
Kutluboða ve Takýyyüddin eþ-Þümünnî’den
tahsil etti. Þemseddin es-Sehâvî, Muhammed b. Ahmed el-Bâmî, Ebû Bekir Muhammed b. Þâzî el-Haskefî, Muhammed
b. Abdülmün‘im el-Cevcerî ve Ahmed b.
Ali eþ-Þârimsâhî gibi âlimler de onun hocalarý arasýnda sayýlmaktadýr. Fýkýh, nahiv,
mantýk, matematik, kýraat ve ferâiz ilminde öne çýktý. 864 (1460) yýlýndan itibaren
bu konularda ders vermeye baþladý, birçok kimse onun talebesi oldu, böylece þöhreti yayýldý. Kendisinden Bedreddin el-Gazzî kýraat, sûfî Þa‘rânî dinî ilimler tahsil et-

ti. Hayatýný mahkemelerde þahitlik yaparak kazandýðý nakledilmiþtir. Dimyat’ta üç
yýl kadýlýk yaptýktan sonra bilinmeyen bir
sebeple görevinden alýndý. Sehâvî bir süre
kâtiplik yaptýðýný, ardýndan eski görevine
döndüðünü kaydetmektedir (eŠ-™avßü’llâmi£, VI, 5). 885’te (1480) hacca gitti.
Þâfiî mezhebine mensup bulunan Üþmûnî’nin fýkýh, fýkýh usulü ve kýraati iyi bilen, ilmiyle âmil, zühd ve takvâ sahibi bir
kiþi olduðu kaydedilmektedir (Ýbnü’l-Ýmâd,
VIII, 162). Kendi döneminde Mýsýr dil âlimlerinin en meþhurlarýndan biri kabul edilmiþ, el-Elfiyye üzerine yaptýðý þerh bu
eserin en önemli þerhi ve nahiv kitaplarýnýn en hacimlisi sayýlmýþtýr (M. Abdülmecîd et-Tavîl, s. 13). Kaynaklarda Üþmûnî’nin vefatýyla ilgili farklý tarihlere yer verilmekte, bu konuda en eski kaynak olan Ýbnü’l-Ýmâd 929 yýlýný zikretmekte, Þevkânî
ise 17 Zilhicce 918 (23 Þubat 1513) tarihini kaydetmektedir; Ömer Ferrûh da buna
uymuþtur (Me£âlimü’l-edebi’l-£Arabî, I, 197).
Þevkânî’nin vefat ayý ve gününü belirtmesi onun görüþünün tercih sebebi sayýlabilir. Bunun yanýnda Brockelmann’ýn kaydettiði 872 (1467-68) (GAL, I, 361; Suppl., I,
524), Kâtib Çelebi’nin gösterdiði 900 (1495)
(Keþfü’¾-¾unûn, I, 153) ve bunun etkisiyle
Mu£cemü’l-ma¹bû£ât, Mu£cemü’l-müßellifîn, Hediyyetü’l-£ârifîn gibi müteahhir
kaynaklarda yer alan 900 yýlý isabetli deðildir. Çünkü bu yýllarda vefat etseydi 902’de (1497) ölen hocasý Sehâvî, Üþmûnî için
yazdýðý biyografide ölümünden söz ederdi (krþ. eŠ-™avßü’l-lâmi£, VI, 5).
Eserleri. 1. Menhecü’s-sâlik ilâ Elfiyyeti’bni Mâlik (Bulak 1270, 1294; Kahire 1315, 1390/1970; I-V, Beyrut 1498). Müellif bu eserini Ýbn Ümmü Kasým el-Murâdî, Ýbrâhim b. Mûsâ eþ-Þâtýbî, Ýbn Hiþâm en-Nahvî ve Süyûtî gibi âlimlerin elElfiyye þerhlerinden istifade ederek meydana getirmiþ, ancak onlara göre daha
çok ilgi görmüþtür. Özellikle bu þerh üzerine Muhammed Ali es-Sabbân’ýn yazdýðý
¥âþiyetü’½-Øabbân (Kahire 1288, 1344/
1925; Beyrut 1955) sayesinde Üþmûnî þerhine fazla alâka gösterilmiþtir (diðer hâþiyeleri için bk. Abdullah Muhammed el-Habeþî, I, 243). Ayrýca ¥âþiyetü’½-Øabbân,
Üþmûnî’nin þerhiyle (I-IV, Kahire 1947)
ve Bedreddin el-Aynî’nin Þer¼u’þ-Þevâhid’i ile birlikte (I-IV, Ýstanbul, ts. [Kahraman Yayýnlarý]) yayýmlanmýþtýr. Menhecü’s-sâlik, Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd tarafýndan iki ve dört cilt halinde
neþredilmiþtir (I-IV, 1933-1955). Muhammed Abdülmecîd et-Tavîl, el-Üþmûnî ve

kitâbühû Menhecü’s-sâlik adlý eserinde Üþmûnî’nin metodunu ve kaynaklarýný
geniþ biçimde ele almaktadýr. Murâdî’nin
Tav²î¼u’l-mašå½ýd adlý el-Elfiyye þerhini neþreden Abdurrahman Ali Süleyman
(I-VI, Kahire 1975-1977) bu þerhin Üþmûnî þerhinin temel kaynaklarýndan olduðunu ve ona çok benzediðini söylerken iki
þerhi karþýlaþtýran Abdulah b. Uveykýl esSülemî, Üþmûnî þerhinin bazý küçük deðiþiklik ve tasarruflar dýþýnda Murâdî þerhinin bir kopyasý niteliði taþýdýðýný örnekleriyle kanýtlamaya çalýþmýþtýr (£Âlemü’lkütüb, s. 287). 2. Þer¼u Teshîli’l-Fevâßid
ve tekmîlü’l-Mašå½ýd. Ýbn Mâlik’in nahve dair eserinin bir kýsmýnýn þerhidir (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 3312). 3. Urcûze fi’²-²arûreti’þ-þi£riyye (Sâlim Abdürrezzâk Ahmed, III, 180). 4. Þer¼u’l-Envâr
li-£ameli’l-ebrâr (Bas¹ü’l-envâr £ale’l-Envâr li-£ameli’l-ebrâr). Yûsuf b. Ýbrâhim elErdebîlî’nin Þâfiî fýkhýna dair el-Envâr li£ameli (a£mâli)’l-ebrâr adlý eserine yazýlan þerhtir (Kahire 1310, 1328). 5. el-Bedrü’l-lâmi£ fî na¾mi Cem£i’l-cevâmi£. Tâceddin es-Sübkî’nin usûl-i fýkha dair eserinin manzum þerhidir (Kahire 1332). Mahfûz b. Abdullah et-Termesî bu esere Ýs£âfü’l-mu¹âli£ adýnda bir þerh yazmýþtýr. 6.
NuÅbetü’l-mebâ¼i¦ fî þer¼i Bu³yeti’lbâ¼i¦. Ýbnü’l-Mütefennine’ye ait Bu³yetü’l-bâ¼i¦ £an cümeli’l-mevârî¦ manzumesinin þerhidir (bk. er-RAHBÝYYE). Þerh
Mecmû£u mühimmâti’l-mütûn içinde
basýlmýþtýr (Kahire 1273, 1276, 1281, 1310,
1390). 7. Na¾mü Minhâci’¹-¹âlibîn ve
£umdeti’l-müftîn. Nevevî’nin Þâfiî fýkhýna dair eserinin manzum þekli ve þerhidir
(Kahire 1297, 1305, 1329). 8. Mecmû£u’lmesâßil. Þâfiî fýkhýna dair bazý meseleleri
kapsayan bir külliyat olup bir nüshasý Musul Evkaf Kütüphanesi’ndedir (Sâlim Abdürrezzâk Ahmed, VIII, 113). 9. Na¾mü’lMecmû£ fî £ilmi’l-ferâßi². Þemseddin Muhammed b. Þeref el-Kellâî’ye ait eserin
manzum hale getirilmiþ þekli ve þerhidir.
10. el-Yenbû£ fî þer¼i’l-Mecmû£. Hüseyin b. Þuayb es-Sincî’nin el-Mecmû£ fî fürû£i’þ-Þâfi£iyye adlý eseri için kaleme alýnan bir þerhtir. 11. Na¾mü Minhâciddîn (el-Minhâc) fî þu£abi’l-îmân (nþr. Hilmî M. Fevde, I-III, Beyrut 1399/1979). Ebû
Abdullah el-Halîmî’nin iman esaslarý, bazý fýkýh konularý ve ahlâk kurallarýyla ilgili eserinin manzum þekli ve þerhidir (Abdullah Muhammed el-Habeþî, III, 1909).
12. er-Red £ale’l-Bišå£î fi’ntišådihî šavle’l-øazzâlî “Leyse fi’l-imkân ebda£
mimmâ kân”. Gazzâlî’nin, “Kâinatta þu
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anda olandan daha güzelinin bulunmasý
mümkün deðildir” anlamýndaki sözünü
eleþtiren Ýbrâhim b. Ömer el-Bikaî’ye yazýlan reddiyedir. 13. Na¾mü’l-Îsâ³†c¢. Esîrüddin el-Ebherî’nin mantýk ilmine dair
eserini manzum þekli ve þerhidir (Ýstanbul
1268, Kahire 1329).
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ÜVEYSÎLÝK
Bir kimsenin
zâhiren görmediði kiþi ya da kiþilerden
mânevî eðitim almasý
ve bu yolla meydana gelen
tarikat anlamýnda tasavvuf terimi.
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Tasavvufta, Hz. Peygamber zamanýnda
Yemen’de yaþayýp müslüman olan, ancak
kendisiyle bizzat görüþemeyen Üveys elKaranî’nin (Veysel Karanî) rüya veya diðer
mânevî yollarla Hz. Peygamber tarafýndan
irþat edildiði kabul edilir. Bu tür kiþilere
Üveysî, bu metoda da Üveysîlik denir. Bazý kaynaklarda Üveysîliðin Ýslâm’dan önce
de bulunduðu belirtilmektedir. Hz. Mûsâ
zamanýnda Burh (Burh-i Esved) isminde mütevazi bir kiþinin yaþadýðý, bu kiþinin Allah
katýnda çok deðerli olduðu, onun meþrebindeki insanlarýn birbiriyle kalben anlaþtýðý, bunlara Burhiyân adý verildiði, Ýslâm’400

dan sonra da böyle insanlara Üveysiyân denildiði kaydedilir.
Üveysî sýfatý dört grup sûfî için kullanýlýr. Bunlar Hz. Peygamber’den, Veysel Karanî’den, Hýzýr’dan veya bir mürþidden ruhanî yolla eðitim gören kiþilerdir. Tasavvuf
kaynaklarýnda Üveysîlik’le nitelenen ilk sûfî
Ýbrâhim b. Edhem’dir (ö. 161/778 [?]). Onun
Hýzýr’dan yahut Veysel Karanî’nin ruhaniyetinden feyiz aldýðý nakledilir. Yine ilk dönem sûfîlerinden Bâyezîd-i Bistâmî’nin Ca‘fer es-Sâdýk’tan, Ebü’l-Hasan el-Harakanî’nin Bâyezîd-i Bistâmî’den Üveysî yolla
mânevî eðitim gördüðü kabul edilir. Bazý
kaynaklarda da Ebü’l-Hasan el-Harakanî’nin müridi olduðu belirtilen Ebü’l-Kasým
Kürregânî’nin Veysel Karanî’den ruhanî yolla feyiz aldýðý ve gençliðinde “Üveys Üveys!”
diyerek zikrettiði anlatýlýr. Üveysî diye kaydedilen çok sayýda mutasavvýf vardýr. Meselâ Bahâeddin Nakþibend’i Abdülhâlik-ý
Gucdüvânî ve Hakîm et-Tirmizî’nin, Ebû
Bekir Zeynüddin Tâyebâdî’yi Ahmed-i Nâmeký-i Câmî’nin, Ahmed Fakih’i Veysel Karanî’nin bu yolla irþat ettiði belirtilir.
Üveysîlik konusuna ilk defa Ferîdüddin
Attâr’ýn 618 (1221) yýlýnda tamamladýðý
Te×kiretü’l-evliyâßda temas edilmiþtir.
Daha önce yazýlan eserlerde bir tasavvuf
ekolü veya bir meþrep ve metot olarak
Üveysîlik’ten bahsedilmemiþtir. Bu konu
sonraki yüzyýllarda birçok eserde ele alýnmýþ, Üveysî kabul edilen bazý sûfîler hakkýnda müstakil kitaplar telif edilmiþtir.
Bunlarýn daha ziyade Orta Asya ve Doðu
Türkistan’da kaleme alýndýðý görülmektedir. Bu bölgede Üveysî sûfîlere dair üç eser
yazýlmýþtýr. Nâsýr b. Kasým Türkistânî Ferganî tarafýndan XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda kaleme alýndýðý tahmin edilen ¥adâßišu’l-cinân (Heþt ¥adîša) adlý Farsça eser,
ayný yüzyýlda Mâverâünnehir’de yaþayan
Seyyid Ahmed Beþîrî adlý Üveysîmeþrep
þeyhin menkýbelerini ihtiva eder. Eserde
Seyyid Ahmed’in Hoca Ahmed Yesevî’nin
takipçileri olan Yesevî þeyhlerinden ve özellikle Seyyid Atâ’dan Üveysî yolla feyiz ve
icâzet aldýðý anlatýlýr. Kitabýn Taþkent ve
Ýslâmâbâd’da yazma nüshalarý bulunmaktadýr. Konuyla ilgili ikinci eser, Muhammed Þerîf adlý bir Üveysî þeyhinin menkýbelerini anlatan Tezkire-i Hoca Muhammed Þerîf Büzürgvâr’dýr. Muhammed
Þerîf, Ahmed Yesevî ile Satuk Buðra Han’ýn
ruhaniyetinden istifade eden Üveysî bir
þeyh olup 963 (1556) veya 973’te (1566)
Yarkend’de vefat etmiþtir. Doðu Türkistan’da Türkçe yazýlan eserin manzum ve
mensur iki versiyonu vardýr. Manzum ola-

nýný Muhammed Sýddîk Zelîlî 1742-1744
yýllarý arasýnda kaleme almýþtýr. Müellifi bilinmeyen mensur versiyonun Saint Petersburg ve Lund’da yazma nüshalarý mevcuttur. Eser Masami Hamada tarafýndan Kyoto’da yayýmlanmýþtýr. Üçüncü eser, Ahmed
b. Sa‘deddin el-Özgenî en-Nemengânî’nin
muhtemelen XVII. yüzyýlda Farsça kaleme
aldýðý, XVIII. yüzyýlda Muhammed Gedâ
b. Muhammed Ýbrâhim tarafýndan Doðu
Türkistan’da Türkçe’ye çevrilen ve Te×kire-i Bu³râ Hânî (Te×kire-i Üveysiyye)
adýyla bilinen eserdir (Ýslâmâbâd 1376 hþ./
1998). Kadýn ve erkek birçok Üveysî’den söz
eden eser Julian Baldick tarafýndan geniþ bir þekilde incelenmiþ, Devin DeWeese,
Baldick’in çalýþmasýnda tesbit ettiði teknik eksiklikler üzerine bir makale yazmýþtýr (bk. bibl.). Nakþibendiyye’yi Anadolu’ya
getiren ilk Nakþibendî þeyhlerinden Abdullah-ý Ýlâhî, Üveysîliðin çok seçkin insanlarýn yolu olduðunu ve herkese nasip kýlýnmadýðýný söyler. Ona göre Veysel Karanî’nin ruhaniyetine yönelerek feyiz alan kiþilerde uzlet, riyâzet ve gönlü dünya baðlarýndan kurtarma hali görülür. Hakîm etTirmizî ve Ýbnü’l-Arabî’nin ruhaniyetine yönelen kimselere gaybî sýrlar açýlýr; Harakanî ve Bâyezîd-i Bistâmî’ye yönelenlerde
fenâ, gaybet ve kendinden geçme, Sadreddin Konevî’ye yönelenlerde ise hakikat
ilimleriyle samediyyet (ihtiyaçsýzlýk) hali zuhur eder.
Kaynaklarda Veysel Karanî’den gelen silsilelere de rastlanýr. Rivayete göre Veysel
Karanî, Hz. Ömer ve Hz. Ali’den hýrka giymiþ, kendisi de Ebû Ömer Mûsâ b. Yezîd
er-Râî’ye, o da Ýbrâhim b. Edhem’e hýrka
giydirip icâzet vermiþtir. Ni‘metullahiyye
tarikatý þeyhi Ma‘sûm Ali Þah ise Veysel
Karanî’nin sülûk görmemiþ bir meczup olduðunu, baþkalarýný irþat edip icâzet vermesinin mümkün görülmediðini söyler.
Kaynaklarda Üveysî yolla evrâd veya icâzet almaya dair örneklere de rastlanmaktadýr. Meselâ Ahmed b. Abdurrahman’ýn
Ýmam Gazzâlî’yi mânen gördüðü ve ondan eserlerini okutma hususunda icâzet
aldýðý, Ebû Bekir b. Sâlim Bâ Alevî’nin de
Ýbn Atâullah el-Ýskenderî’nin ruhaniyetinden “Hizbü’l-berr” isimli evrâdý aldýðý nakledilir. Çiþtiyye tarikatýnda Üveysîliðe büyük önem verilmiþ, þeyhten uzakta bulunan sâlikin Üveysî guslü niyetiyle yýkanýp
Veysel Karanî’nin ruhuna Fâtiha okuyarak
seyrüsülûke baþlayabileceði kaydedilmiþtir. Ayrýca receb ayýnda Veysel Karanî namazý adýyla bir tür nâfile namazýn kýlýnmasý bu tarikatýn gelenekleri arasýndadýr.

