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kü’d-dü rer, III, 160). 2. Mir ½â dü’l-murâd 
fî şer ¼i taÅmîsi Bânet Su£âd.Kâ‘bb.Züheyr’inmeşhurkasidesininşerhiolupçeşitlikütüphanelerdenüshalarımevcut-tur(meselâbk.İÜKtp.,AY,nr.2577,2677;
Dârü’l-kü tü bi’l-Kut riy ye, nr. 1129; Ârif Hik-
met Ktp., nr. 28/243). 3. Şer ¼u’l-Æa ½î de-
ti’l-hem ziy ye fi’l-med ¼i’n-ne be viy ye. 
Æa½îde tü’l-bür demüellifiMuhammedb.Saîdel-Bûsîrî’nin455beyitlikdiğerünlükasidesineyazılanşerhtir.BağdatlıİsmâilPaşa’nınbueseriİbnHacerel-Heytemî’nin
el-Æa½îde tü’l-hem ziy ye’sininşerhiola-rakkaydetmesi(He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 658) doğrudeğildir.ZiraİbnHacer,kasideninmüellifiolmayıpBûsîrî’ninkasidesineel-
Mi ne¼u’l-Mek kiy ye fî şer¼i’l-Hem ziy-
yeadıylabirşerhyazmıştır(bk. DİA, XIX, 
533; XXIV, 569). 4. Şer ¼u Æa ½î de ti İbn 
ÆaŠîb el-Bân.Abdullahb.MuhammedHicâzî’ninHz.Peygamberiçinyazdığıka-sideyeşerhtir(İÜKtp.,AY,nr.1517). 5. 
el-Kâ şif li-ed£iye ti’n-ne biy yi’l-ek rem 
fî şer¼i’l-¥iz bi’l-a£¾am.BağdatlıİsmâilPaşatarafındanbuadlakaydedileneser
(He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 658)SüleymaniyeKütüphanesi’ndekinüshasında(ÂşirEfen-
di, nr. 269) Şer ¼u’l-¥iz bi’l-a£¾am ve’l-
vir di’l-efÅamdiyeadlandırılmışolupAliel-Kårî’yeaiteserinşerhidir.Ayrıcadeği-şikkütüphanelerdeyeralaner-Rem zü’l-
kâmil fî şer¼i’d-du£âßi’ş-şâ miladlırisâlede (meselâbk.SüleymaniyeKtp.,Âşir
Efendi,nr.57,1155;HasanHüsnüPaşa,
nr. 637; Nu ru os ma ni ye Ktp., nr. 2885)aynıeserolmalıdır.6. Züb de tü’l-šırâ fî şer¼i 
Üm mi’l-šurâ fî meŠ hi Åay ri’l-be riy ye 
(SüleymaniyeKtp.,HasanHüsnüPaşa,nr.
909).Mekke’ninfaziletinedairdir.UryânîOsmanEfendi’ninİmamBirgivî’-ninel-£Avâ mi lü’l-miße’sininüzerineŞer-
¼u’l-£Avâ milileŞer ¼u’l-El fiy yeveŞer-
¼u’l-¥i câ ziy yeadlırisâleleridebulun-maktadır.OsmanEfendi’ninbunlarındı-şındabaşkaeserlerinindeolduğu,ancakbunlarınçoğununoğluMustafaEfendi’nin
(Ser kîs, II, 1322)veyadiğeroğluMuham-med’in(Os man lı Mü el lif le ri, I, 367)evin-demuhafazaedilirkenİstanbul’daçıkanmeşhurÇarşamba yangınında yandığıkaydedilmektedir.

BİBLİYOGRAFYA:UryânîOsmanEfendi, ƒay rü’l-šalâßid fî Şer ¼i 
Ce vâ hi ri’l-£ašåßid, İs tan bul 1298, neşredenin tak-
dim ya zı sı, s. 1; Keş fü’¾-¾unûn, II, 1349; Murâdî, 
Sil kü’d-dü rer, III, 160; Fih ris tü’l-Kü tübÅâne ti’l-
ƒi dî viy ye, II, 199-200; Os man lı Mü el lif le ri, I, 367; Serkîs, Mu£cem, II, 1322; Î²â ¼u’l-meknûn, I, 165; 

He diy ye tü’l-£âri fîn, I, 658; Kehhâle, Mu£cemü’l-
müßel li fîn, VI, 260; Cezzâr, MedâÅilü’l-müßel li-
fîn, II, 1004; Mu£ce mü’l-maÅ¹û ¹â ti’l-mev cû de 

Kahire,Medine,İstanbulveAnadolu’nundeğişik şehirlerindeki kütüphanelerdekayıtlınüshalarındançokmeşhurolduğuanlaşılaneserinsadeceİstanbulÜniversi-tesiKütüphanesi’ndeonuaşkınnüshasımevcuttur(meselâbk.AY,nr.97,2473,
2677).MüellifhattınüshasıNuruosmani-yeKütüphanesi’ndekayıtlıdır(nr. 2194). 
ƒay rü’l-šalâßidŞerîfPaşazâdeMehmedEsadMuhammedEsedb.Muhammed(İÜ
Ktp.,TY,nr.4386)veAbbasFevzi(İÜKtp.,
TY,nr.4665)tarafındanHay rü’l-kalâid fî 
şer hi Ce vâ hi ri’l-akåid ve ter ce me tüh adıylaTürkçe’yeçevrilmiştir.Bazıkaynak-lardaeserines-Sevâdü’l-a£¾amdiyebi-lindiğikaydedilmektevekapaksayfasında
Şer ¼u’l-Æa½îde ti’n-nûniy ye li-£O¦mân 
el-£Ur yâ nî el-mü semmâ Ki tâ bü’s-Se-
vâ di’l-a£¾ambaşlığınınyeraldığıbireserbasılmışbulunmaktadır(İstanbul1309). Ancakyapılankarşılaştırmadasözkonusueserinel-Æa ½î de tü’n-nû niy yeşerhiyleilgisininbulunmadığıveiçkapaktadaya-zıldığıüzereHakîmes-Semerkandî’yeait
es-Sevâdü’l-a£¾amadlırisâleolduğutes-bitedilmiştir.MuhammedHalîlel-Murâdî,Anadolu’dabulunurkenUryânîOsmanEfendi’ninŞer ¼u’l-Æa ½î de ti’n-nû niy ye veŞer ¼u’l-Hem ziy yegibibazıeserle-rinimütalaaettiğinibelirtmektedir(Sil-
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Halep’tedoğdu,Uryânîlakabıylameş-hurolupbabasınınadıAbdullah’tır.Med-reseöğreniminiKilis’tetamamladıktansonraözelbirdavetleİstanbul’agitti.De-rinbilgisi,güzelahlâkıvetakvâsıylabura-daçokilgigördü,öğretimdetercihedilenbirhocaoldu,kısasüredeçevresindeka-labalıkbirtalebegrubuoluştuvebunlarınbirçoğunaicâzetverdi.İstanbul’dakaldığımüddetiçindeçeşitlieserleryazdı.DahasonragittiğiMedine’desekizyılyaşadıveoradavefatederekHz.Osman’ınmeza-rınınyakınınadefnedildi.MuhammedveMustafaadlarındaikioğluvardı.UryânîOsmanEfendi,tâvizsizbirHanefîveMâ-türîdîâlimiolupdahaçokkelâm,fıkıhveArapedebiyatıalanlarındaeserlerkalemealmıştır(ƒay rü’l-šalâßid,nâşirintakdim
yazısı,s.1).

Eser le ri. 1. ƒay rü’l-šalâßid fî şer¼i 
Ce vâ hi ri’l-£ašåßid.HızırBey’inkelâmadairel-Æa½îde tü’n-nûniy ye’sininşerhi-dir(İstanbul1301).Bazıkaynaklardaadı
Ba¼ rü’l-šalâßid fî şer¼i’l-£ašåßiddiyegeçmektedir (Î²â¼u’l-meknûn, I, 165). 

Uryânî Osman Efendi’nin ƒay rü’l-šalâßid fî şer¼i Ce vâ hi ri’l-£ašåßid  adlı eserinin müellif hattı nüshasının ilk ve son sayfa-

ları  (Nuruosmaniye Ktp., nr. 2194)
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karşılamasırasındaöğrencilerinegöster-diğiilgisebebiyleyöneticiler,halkveilimçevreleri tarafından sevilmiş ve takdiredilmiştir.GünümüzSelefîliğindehocasıAbdülazîzb.Bâzilebirlikteönemlibirye resahiptir.Öteyandanyöneticilereolanyakınlığı,sosyalvesiyasalkonulardaresmîmakamlarıdestekleyenfetvalarıdolayı-sıylaçeşitligruplartarafındaneleştirile-remâruzkalmıştır.Useymîn’inhayatıvegörüşlerihakkındabirçokkitapvemakaleyazılmış(bk. bibl.),uzunsüredersverdi-ğiKasîmÜniversitesi’ndedüzenlenenbirsempozyumdailmîhayatıelealınmıştır
(“Ned ve tü cühûdi’ş-ŞeyÅ Mu ¼am med b. 
Øâ li¼ el-£U¦eymîn el-£il miyye”, Câmi atü’l-
Kasîmkülliyyetü’ş-şerîave’d-dirâsâti’l-
İslâmiyye,6-7/11/1432;tebliğleriçinbk.
http://www.csi.qu.edu.sa/Collegeevents/
othaimeen/Pages/default.aspx[sonerişim
10 Mart 2015]).

Eser le ri.Useymîn’ineserlerininçoğu,TakıyyüddinİbnTeymiyyeveMuhammedb.Abdülvehhâb’ınanlayışınauygunbiçim-deSelefiyyeakaidiveHanbelî-Selefîçer-çevesindefıkıhlailgilirisâlelerolupMec-
mû£u fetâvâadıylabirarayagetirilmiştir.Bunlarınekserisiyabancıdillereçevrilmiş,ayrıcabantvb.yollarlakayıtaltınaalınandersleri6000saateulaşmıştır.Birkısımeserlerinikenditelifetmiş,büyükbirkıs-mınıiseöğrencileriyazıpkendisitashihetmiş,bazılarıdatashihgörmedenba-sılmıştır.eş-ŞeyhMuhammedb.Sâlihel-UseymînHayırMüessesesi,Useymîn’inöğrencilerindenmeydanagelenkomis-yonlarkurarakbueserlerindüzgünbiçim-debasılmasınısağlamayaçalışmaktadır.130civarındakieserininçoğubasılmıştır,bazılarıiseyayımahazırlanmaktadır.Ay-rıcaeserlerineinternetüzerindenulaşı-labilmektedir(www.ib not ha ime en.com, 
sonerişim10Mart2015).Bazıçalışmalarışunlardır:Mec mû£u fe tâ vâ ve resâßili’ş-
ŞeyÅ Mu ¼am med b. Øâ li¼ el-£U¦eymîn 
(der.Fehdb.Nâsıres-Süleyman,I-XXIX,
Ri yad 1413-1431; bü tün eser le ri nin der-
len me si ne izin ve ren Usey mîn’in risâle-
lerinibaşkalarıdabirarayagetirmeye
çalışmış[meselâFetâva’ş-ŞeyÅ Mu ¼am-
med b. Øâli¼ el-£U¦ey mîn,der.Eşrefİbn
Abdürrahîm,Riyad1991],ancakbunların
içindeengenişiFehdb.Nâsır’ınderle-
mesiolmuştur), Fet¼u Rab bi’l-be riy-
ye bi-telÅî½i’l-¥ame viy ye (Ri yad 1380, 
1404;nşr.EbûMuhammedEşrefb.Ab-
dül maksûd, Ri yad 1416/1995, el-Æa vâ£i-
dü’¹-¹ay yibât fi’l-esmâß ve’½-½ı fâtiçinde,
s.94-197;İbnTeymiyye’ninakaidleilgili
eserininözetidir,dinîliselerdederskitabı

yordu.BuderslereKasîmbölgesinden,çe-şitliülkelerdenüniversiteöğretimüyeleriveöğrencileri,memurlar,diğerokultale-belerigibifarklıseviyedegruplarkatıldı.Uneyze’dekicamidenbaşka1972’deniti-barenramazanvehacaylarında,yazta-tilindeMekke’dedersokuttu.Bantlarakaydedilenbuderslerindenayrıcapekçokkişifaydalandı.Bununyanında1954-1978 yıllarındaUneyze’deel-Ma‘hedü’l-ilmî’de,
1978’denvefatınakadarKasîm’deİmamMuhammedb.SuûdİslâmÜniversitesiŞe-riatveUsûlüddinFakültesi’ndedersver-di,doçentunvanınıaldıveakîdebölümübaşkanlığınagetirildi.İmamMuhammedb.SuûdÜniversitesi’nebağlıel-Ma‘hedü’l-ilmîokullarınınprogramkomisyonlarındayeraldı,bazıderskitaplarınıyazdı.KendisineteklifedilenkadılıkgörevinikabuletmeyenUseymîn,1987’denvefa-tınakadarSuudiArabistanYüksekÂlimlerHeyeti’ndeüyeolarakbulundu.1985’tekuruluşundanitibarenyineölümünekadarUneyze’deKur’ân-ıKerîmHâfızlığıCemi-yeti’ninbaşkanlığınıyaptı;el-Câmiü’l-ke-bîr’dehocasıSa‘dî’ninvefatındanitibarenKasım2000tarihinekadarcumahutbele-riniokudu.Radyoprogramlarındasorulansorularacevapverdi,“Ahkâmünmine’l-Kur’âni’l-Kerîm”adlıprogramıyürüttü.
1994’teUluslararasıKralFaysalİslâm’aHizmetödülünüaldı.KralHâlidb.Abdü-lazîztarafındankendisinebağışlananbirapartmanıodaöğrencileriiçinyurtolarakvakfetti.10Ocak2001tarihindeCidde’devefatedenUseymîn,cenazenamazıMes-cid-iHarâm’dakılındıktansonraMakbe-retü’l-adl’dehocasıAbdülazîzb.Bâz’ınyanınadefnedildi.Useymîn,Hanbelî-Selefîekolünemen-supolmaklabirliktefıkıhtaHanbelîmez-hebineveİbnTeymiyye’yebirçokkonudamuhalefetetmiştir.Gösterişeönemver-memesi,güzelahlâkı,hayırişlerinekatkı-sı,genişkitleleredersvefetvalarıylaulaş-ması,gerekderslerindegerekihtiyaçlarını

fî mek te bâ ti İs tânbûl ve Ânâ¹û lî (haz.AliRıza
Ka ra bu lut), [baskıyerivetarihiyok], II, 876; Hüse-yinb.KåsımM.en-Nuaymî–Hamzab.Hüseyinb.Kåsımen-Nuaymî, İs tid râ kât £alâ tâ rî Åi’t-tü râ ¦i’l-
£Ara bî, Cid de 1422, VII, 88; AbdullahMuhammedel-Habeşî, Câ mi£u’ş-şü rû¼ ve’l-¼a vâ şî, Ebû za bî 
1425/2004, I, 389; CengizKallek,“İbn Ha cer el-
Hey te mî”, DİA, XIX, 533; MahmutKaya,“el-Ka-
sî de tü’l-Hem ziy ye”, a.e., XXIV, 569.
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( محّمد بن صالح العثيمين )
Ebû Abdillâh Muhammed

b. Sâlih b. Muhammed b. Süleymân
el-Useymîn et-Te mîmî

(1929-2001)

SuudiArabistanlýSelefîâlimi.
˜ ™

9 Mart 1929’da Necid bölgesindekiKasîmvilâyetinebağlıUneyzeşehrindedoğdu.Temîmkabilesinemensuptur.AdıOsmanolandördüncüdedesineUseymîn
(Os man cık)denildiğiiçinailebuadıalmış-tır.KüçükyaştaannetarafındandedesiAbdurrahmanb.Süleymaned-Dâmiğ’inyanındaKur’an’ıezberledi.Uneyze’debazımedreselerdekihocalardandersaldı.Ab-durrahmanb.Nâsıres-Sa‘dî’nintalebesivedahasonraUneyzekadısıolanMuham-medb.Abdülazîzel-Mutavvi‘denakaid,fıkıh,nahiv,sarf;KadıAbdurrahmanb.Alib.Ûdân’danfıkıhveferâiz;AbdürrezzâkAfîfî’denArapdili veedebiyatı okudu.Buradakiasılhocasıonaltıyılboyuncakendisinden akaid, tefsir, hadis, fıkıhgibidersleraldığıAbdurrahmanb.Nâsıres-Sa‘dî’dir.Riyad’da1952’deaçılanliseseviyesindekiel-Ma‘hedü’l-ilmî’yi1954’tebitirdi,ardındandöndüğüUneyze’deaynıadıtaşıyanokuldamüderrisliğebaşladı,birtaraftandaSa‘dî’ninderslerinede-vametti.BuaradaİmamMuhammedb.SuûdÜniversitesiŞeriatFakültesi’ndenmezunoldu(1957).Riyad’daikenØa¼î¼-i 
Bu Åâ rî’yivebazıfıkıhkitaplarıileİbnTey-miyye’nineserleriniokuduğuAbdülazîzb.Bâz,MuhammedEmînb.MuhammedMuhtâreş-Şink¢tî,aynızamandaSa‘dî’nintalebesiolanAlib.Muhammedes-Sâlihî,Abdülazîzb.Nâsırb.ReşîdveAbdurrah-manel-İfrîk¢dehocalarındandır.İlkdershalkasını1951’deoluşturanUseymîn,hocasıSa‘dî’nin1956’davefatı-nınardındanimamlığınıüstlendiğiUney-ze’dekiel-Câmiu’l-kebîr’deyaklaşıkelliyılboyuncaderslerinidevamettirdi.1985yı-lınakadaronkişiyiaşmayantalebegrubu-nadersverirkenöğrencisayısıgiderekarttı,bazıcamiderslerine600kişikatılı-
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