
kil edecek derecede birbirine benzeme
si sebebiyle bunların birbirine karıştırıl
dığı anlaşılmaktadır. 

Gassani hükümdarlarından Haris b. 
Cebele ile lll. Nu'man'ın nedimi olduğu 
için O assaniler ile Lahmiler arasında ce
reyan eden savaşlar Alkame'nin şiirleri
nin başlıca konusunu teşkil etmiştir. Bir 
savaşta, aralarında kardeşi Şe's'in de 
bulunduğu Temimli yetmiş kişiyi esir 
alan Haris b. Cebele'ye onları serbest 
bırakması için sunduğu kasidesi ünlü
dür. Bu kaside üzerine hükümdar esir
leri Alkame'ye bağışlamıştır. Bedevi bir 
şair olan Alkame atları. develeri ve deve 
kuşlarını tasvir etmede çok başarılı ol
muştur. İbn Senarn el-Cumahi, onun at
Iarla ilgili çok güzel üç beytinin seviyesi
ne hiçbir şiirin ulaşamadığını söylemek
tedir. Methiye ve gazenerinin yanında 
hikmetli beyitleri de vardır. 

Alkame b. Abede'nin divanı birçok de
fa basılmıştır. İlki. Albert Socin tarafın
dan Leipzig'de 1867 yılında yapılan neşir
dir. Daha sonra A'lem eş-Şentemerfnin 
şerhiyle birlikte Kahire'de basılmış (I 293. 
1324). bu şerhi Muhammed b. Şeneb Ce
zayir- Paris'te 1925 yılında yeniden neş
retmişti r. Eser Ahmed Sakr tarafından 
Dfvanü 'Alkameti'l-Fa}ı] adıyla (Kah ire 
1353). Lutfi es-Sakkal. Dürriyye ei-Hatib 
ve Fahreddin Kabave tarafından da Df
vanü 'Alkame b. 'Abede adıyla (Halep 
1969) tekrar yayımlanmıştır. O. Rescher. 
İbn Şeneb neşrine dayanarak divanı AI
manca'ya tercüme etmiştir (istanbul 196 1-
1962). Abdürrezzak Hüseyin'in 'Alkame 
b. 'Abede el-FaJ:ıl: J:ıayatühı1 ve şi 'ru
hu adlı çalışması Beyrut'ta 1986 yılında 
yayımlanmıştır. 
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ALKAME b. KAYS 
(~.;r.A..Ak-) 

Ebu Şibl Alkame b. Kays b. Abdinah 
b. Malik en-Nehai el- Kufl 

(ö. 62/682 ) 

Abdullah b. Mes'ud'un seçkin talebesi, 
Kfife fıkıh ve tefsir mektebinin 
önde gelen temsilcilerinden. 

_j 

Hz. Peygamber hayatta iken dünya
ya gelen Alkame b. Kays muhadra
mı1n • dandır. Doğum yeri ve tarihi bilin
memektedir. Yemen menşeli olan kabi
lesi Neha', İslami devirde Küfe'ye yerleş
ti. ilim tahsili ve cihad maksadıyla mem
leketinden ayrılan Alkarn e Horasan ·da 
gazalara katıldı. Harizm ve Merv'de bir
kaç yıl kaldı. Hz. Ali ile birlikte Sıffin Sa
vaşı'na iştirak etti (37 1 657) ve burada 
aldığı yarayla topa! kaldı. Medain'de Hz. 
Ali'nin sohbetinde bulunan Alkame onun
la birlikte Nehrevan'da (38/ 658) Harici
Ier'e karşı da savaştı (bk. Hatib, XII. 297) 
Küfe'de Abdunah b. Mes'üd'un dersle
rine devam etti ve onun kıraat ve tef
sirde olduğu gibi fıkıhta da en önde ge
len talebesi oldu. Çeşitli münasebetler
Ie Alkame'yi öven ve takdir eden İbn 
Mes'üd'la o karşılıklı olarak birbirleri
nin ezberlerini dinlerlerdi (bk. ibn Sa'd. 
VI. 89). Sesi çok güzel olduğundan Alka
me'den Kur'an okumasını ve kendisinden 
sonra da Kur'an-ı Kerim'i okutmasını is
teyen (b k. a.g.e., VI, 90-9 I) İbn Mes'üd'un. 
"Resülunah seni görseydi sevinirdi" de
diğini kaynaklar zikreder. Küfe'nin meş
hur fıkıh alimlerinden İbrahim en- Ne
hai' nin dayısı ve Esved b. Yezid'in de 
amcası olan Alkame'nin hiç çocuğu ol
mamıştır. Ebü Şibl künyesini ona hacası 
İbn Mes'üd vermiştir. 

Alkame Hz. Ömer. Osman. Ali. Aişe, 
Selman-ı Farisi, Ebü'd-Derda, Huzeyfe, 
Habbab, Arnmar ve Ebü Müsa ei-Eş'ari 
gibi büyük sahabilerden hadis rivayet et
ti. İbrahim en-Nehai ve Şa'bi gibi büyük 
alimierin fıkıh, Yahya b. Vessab, Ubeyd 
b. Nudayle (Nadle) ve Ebü İshak es-Se
biinin de kıraat hacası olan Alkame'den 
bunlar yanında Muhammed b. Sirin, Ebü 
Vail Şakik b. Seleme, Abdurrahman b. 
Y~zid, Yezid b. Muaviye en-Nehai ve Kays 
b. Rümi gibi alimler de rivayette bulun
muşlardır. 

Her beş günde bir Kur'an -ı Kerim'i 
hatmettiği rivayet edilen Alkame. Ebü 
Hanife'nin ashaba ulaşan hocaları zinci
rinde de önemli bir halkayı teşkil et
mektedir. Ebü Hanife'nin on sekiz yıl 

yanında kaldığı hacası Hammad b. Sü-
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Ieyman. Alkame'nin meşhur talebeleri 
İbrahim en-Nehai ve Şa'bi'nin en seçkin 
talebesiydi. Zamanında birçok sahabinin 
hayatta bulunmasına rağmen ilim talip
leri Alkame'nin derslerine rağbet gös
teriyor ve hatta birçok sahabi ona baş
vurarak kendisinden fetva istiyordu. 

Küfe fıkıh ve tefsir mektebinin te
şekkülünde önemli bir yeri bulunan Al
kame b. Kays 62 (682) yılında Küfe'de 
vefat etmiştir. Kaynaklarda vefat tarihi 
olarak 61. 63. 65 veya 72 yınarı da zik
redilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Sa'd, et· Tabakat, VI, 86·92; Bu harf. et· 
Taril]u 'l·keb ir,. VII, 4l ; İbn Kuteybe. el·Ma 'ari{ 
(Ukkaşe). s. 431, 583; el·Cerh ve·t·ta'dil, VI, 
404; Ebü Nuaym, Hilye, ll , 98·102; Hatfb. Tari· 
!]u Bagdad, XII, 296-300; ibnü'I-Esfr. elLübab, 
Kahire 1357·69 - Beyrut, ts. (Daru Sad ırJ . lll , 
304; Nevevf. Teh?ib, ı 1 ı . s. 342; Zehebf. A' la· 
mü 'n·nübela', IV, 53-61; a.mlf .. Ma'ri{etü'l· 
kurra' (Beşşa r). ı , 51; ibnü'I-Cezerf, Gayetü'n· 
nihaye, Kahire 1351·52 /1932·33 - Beyrut, 
ts. (Darü 'l-Kütübi 'l-ilmiyye), 1, 516; İbn Hacer. 
Teh?fbü 't-Teh?ib, VII, 276·278; M. Ebu Zehre. 
EbU Hanife, Kahire 1366 / 1947, s. 66·67 ; M. 
Hüseyin ez-Zehebf, et· Te{sfr ve'l·mü{essirün, 
Kahire 1381 / 1961·62, 1, 119; Hüseyin Küçük
kalay. Abdullah ibn Mes 'üd ve Te{sir ilminde· 
ki Yeri, Konya 1971, s. 91-92. 

Iii AHMET ÖzEL 

ı 
ALKAME b. MÜCEZZİZ 

ı 

( j~ .:r. 4iik.) 

Alkame b. Mücezziz b. 
ei-A'ver ei-Kinan! ei-Müdlid 

(ö. 20 /641 ) 

İslam tarihinde 
ilk deniz seferine çıkan 

müfrezenin kumandanlığını yapan 
sahabi. 

_ı L 

Babası Kinane oğullarından Mücezziz. 
iz sürmede (kıyate) ve insanlara baka
rak soylarını tesbit etmedeki (kıyate ve 
firase) maharetiyle tanınmış bir sahabi 
idi. üsame ile babası Zeyd b. Harise'nin 
ayaklarına bakarak bunların aynı soy
dan gelen insanların ayakları olduğunu 
söylemesi Hz. Peygamber'i çok sevindir
mişti. 

Hicretin 9. yılında Habeşliler'den bir 
grubun gemilerle Mekke yakınındaki Şu
aybe sahiline kadar geldiği haber alının
ca. Hz. Peygamber Alkame'yi 300 kişilik 
bir müfrezeye kumandan tayin ederek 
Habeşliler'in üzerine gönderdi. Seriyye
tü'I-Ensari veya Seriyyetü Alkame b. Mü
cezziz diye anılan bu ilk deniz seferine 
katılan mücahidler denize açıldılarsa da 
Habeşliler'i bulamayarak geri döndüler. 

467 


