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için “uhdetü’s-semen, uhdetü’l-mebî‘” gibi terkipler kullanýlmaktadýr. Bununla, satýlan malýn sorumluluðunun satýcýya ait olduðu teminat altýna alýnmakta, aksi takdirde alýcýnýn uðrayacaðý zararýn karþýlanacaðý taahhüt edilmektedir. Uhdetü’s-semen aslýnda semenin yazýlý olduðu belgeyi
ifade eder. Ancak burada uhde belgedeki semene izâfe edilmektedir. “Damânü’luhde” þeklindeki kullanýmla da yine uhdetü’s-semen kastedilmiþtir. Semen zimmette yer alan bir maldan oluþtuðu için
bazý yerlerde “damânü’z-zimme” terkibi
de ayný anlama gelmektedir. Uhde “ayýba
karþý tekeffül borcu” mânasýnda kullanýldýðýnda satýcýnýn uhdesinde oluþan ve alýcýnýn ne akid ne de kabz sýrasýnda farkedemediði ayýptan sorumluluðunu anlatýr.
Zira akid veya kabz sýrasýnda alýcý tarafýndan farkedildiði halde ses çýkarýlmayan
ayýba rýza gösterilmiþ sayýlýr. Satýcýnýn ayýbý bilip bilmemesi onu sorumluluktan kurtarmaz. Satýma konu edilen malýn teslimine kadar bütün riskleri genelde satýcýya, teslimden sonrasýna ait riskleri ise alýcýya aittir; buna göre teslim iþlemi ve ayýbýn hangi döneme ait olduðu burada önem
arzetmektedir. Bazý durumlarda ifanýn iki
tarafýn katýlýmýna muhtaç bir iþlem sayýlmasý bu tür ihtilâflarý önlemeye yöneliktir
(bk. AYIP).
Kölenin uhdesinin üç gün, bazý rivayetlerde üç gece süreceði yönündeki hadiste geçen “uhdetü’r-rakýk” tabiri, satýn alýnan kölenin üç gün içinde herhangi bir hastalýðý ortaya çýkarsa bu hastalýðýn ispata
gerek kalmadan teslim öncesine ait bulunduðuna hükmedilmesi þeklinde açýklanmaktadýr. Hastalýðýn üç gün geçtikten sonra ortaya çýkmasý halinde bu hastalýðýn satýþ öncesinden kaldýðý iddiasý alýcýnýn ispatýna muhtaçtýr. Normal hastalýklar için belirlenen üç günlük uhde süresi farkedilmesi uzunca bir zamanýn geçmesine baðlý olan akýl hastalýðý, cüzzam ve alaca hastalýklarýnda bir yýldýr. Buna “uhdetü’s-sene” denilir. Köle dýþýnda uhdenin iþlemediðini belirten Mâlik b. Enes, satýcýnýn satýlanla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk taþýmayacaðýna dair (berâet) þartýnýn
satýcýyý uhdeden kurtaramayacaðýný ileri
sürmüþ ve bunu Abdullah b. Ömer’in benzer bir olaydaki uygulamasýyla temellendirmiþtir (el-Muva¹¹aß, “Büyû.”, 3-4; Ebû
Dâvûd, “Büyû.”, 70). Bu rivayet berâet þartýnýn uhdeyi düþürmediðini göstermektedir. Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, konuyla ilgili
hadisi þerhederken örf ve âdete dayanan
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en önemli meselelerden birini uhdenin teþkil ettiðini belirtir. Çünkü burada uhde,
satýlan malýn kabza raðmen üç veya dört
gün daha satýcýnýn sorumluluðunda kalmaya devam etmesini ifade etmektedir.
Halbuki normalde satýlan malýn hasar sorumluluðu kabz ile karþý tarafa geçer. Öte
yandan neyin ayýp kabul edileceðine dair
belirleyici olan örftür; hangi malda neyin
ayýp sayýlacaðý o yörenin veya ticaret erbabýnýn örfüne göre tesbit edilir (el-Æabes, II,
788-789, 805).
“Ayýba ve zapta karþý tekeffül borcu”
anlamýndaki uhde akdin hukuku çerçevesinde yer alacaðýndan hukukî iþlem vekil
tarafýndan gerçekleþtirilmiþse uhdeye iliþkin anlaþmazlýk durumunda meselenin
yargý boyutu da vekile ait olacaktýr. Fakat
nikâh akdinde vekil akdi kendisine deðil
müvekkiline izâfe etmek durumunda olduðundan nikâh akdinin uhdesi müvekkile aittir (Serahsî, VI, 132). Kölenin efendisinden
izinsiz ve mudâribin yaptýðý iþlemlerde uhde akidden doðan borçlardan kimin sorumlu tutulacaðý, yani bir tür akdî mesuliyet
anlamýný çaðrýþtýrmaktadýr. Son dönem Þâfiî metinlerinde bey‘u’l-uhde “bey‘ bi’l-vefâ”
anlamýnda kullanýlmýþtýr. Buna göre meselâ borçlu, borcuna karþýlýk olarak ancak
borcunu ödediðinde geri verilmesi þartýyla evini alacaklýsýna satmaktadýr. Heytemî
bu satýmý fâsid bey‘ kapsamýnda ele alýr.
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Müslümanlarla
Mekkeli müþrikler arasýnda yapýlan
ikinci büyük savaþ
(3/625).
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Gazveye adýný veren Uhud daðý Medine’nin kuzeyinde Mescid-i Nebevî’ye yaklaþýk 5 km. mesafededir. Bölgedeki dað silsilelerinden ayrý ve tek baþýna bulunduðu için bu adý aldýðý anlaþýlmaktadýr. 8 km.
uzunluðundaki daðýn yüksekliði 720 metredir. Günümüzde doðuda Medine Havaalaný yolu, batýda Tarîkuluyûn ile çevrilmiþ
olup geliþen þehre bitiþmiþtir. Medine’den
bakýldýðýnda koyu kýrmýzý bir görünüm arzeden Uhud daðý bitki örtüsü bakýmýndan
son derece fakirdir. Hz. Peygamber çeþitli
vesilelerle Uhud’dan söz etmiþ, “Uhud bizi
sever, biz de Uhud’u severiz” demiþtir (Buhârî, “Megazî”, 27; Müslim, “Hac”, 503504). Bir defasýnda Ebû Zer el-Gýfârî ile
birlikte Harre mevkiinde yürürken Uhud
daðýna bakmýþ ve, “Ey Ebû Zer! Þu Uhud
daðý kadar altýným olsa üç gün sonra borçlarým için ayýrdýklarým hariç elimde tek dinar dahi býrakmadan hepsini infak ederdim” buyurmuþtur (Müslim, “Zekât”, 32).
Resûl-i Ekrem Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte Uhud daðýna çýktýðý bir sýrada dað sallanýnca “Ey Uhud, sakin ol! Senin üzerinde bir peygamber, bir sýddîk ve
iki þehid var” demiþtir (Buhârî, “Ashâbü’nnebî”, 5; Tirmizî, “Menâkýb”, 18; Müsned,
III, 112).
Hicretin 2. yýlýnda (624) müslümanlarla
Mekkeli müþrikler arasýnda cereyan eden
Bedir Gazvesi’nde aðýr bir yenilgiye uðrayan müþrikler intikam almak için hazýrlýk
yapmaya baþladýlar. Yahudi Benî Kaynuka‘ kabilesinin, ihaneti yüzünden Medine’den sürülmesi diðer Medine yahudilerinin de müslümanlara kin beslemesine
sebep oldu. Yahudi liderlerinden Kâ‘b b.
Eþref, Bedir yenilgisinden duyduðu üzüntüyü belirtmek için Mekke’ye gidip Mekkeliler’i müslümanlardan intikam almaya
teþvik etti ve kendilerine yardým vaadinde bulundu. Bedir’de müslümanlarýn hücumundan kurtulan Ebû Süfyân idaresindeki kervan Mekke’ye ulaþýnca mal sahipleri bütün kârlarýný savaþ için harcamaya
karar verdiler. Amr b. Âs ve Resûlullah’ýn
Bedir’de fidye almadan serbest býraktýðý
þair Ebû Azze el-Cumahî’nin de aralarýnda bulunduðu dört kiþilik bir heyet Mekke çevresindeki kabilelerden asker toplamak amacýyla görevlendirildi. Yýl boyunca
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yapýlan hazýrlýklar sonucunda 2000’i ücretli toplam 3000 kiþilik bir ordu teþkil edildi. Ebû Süfyân kumandasýndaki orduda
700 zýrhlý, 200 atlý asker ve 3000 deve vardý. Kocalarýný teþvik etmek ve onlarýn yanýnda savaþmak üzere kadýnlardan da orduya katýlanlar oldu. Hz. Peygamber’in amcasý Abbas bu hazýrlýklarý Mekke’den Gýfâr
kabilesine mensup bir bedevi aracýlýðýyla
Resûl-i Ekrem’e ulaþtýrdý. Huzâa kabilesinden Amr b. Sâlim de birkaç arkadaþýyla
Medine’ye gelip Kureyþ ordusu hakkýnda
Resûlullah’a bilgi verdi. 25 Ramazan’da
Mekke’den hareket eden Kureyþ ordusu
5 Þevval’de Zülhuleyfe’ye ulaþtý, Akýk vadisini takip ederek Medine’nin kuzeyindeki
Zegabe mevkiinde konakladý. Burasý develerin ve atlarýn otlak ve su ihtiyacýný karþýlamaya elveriþli bir yerdi.

Resûlullah düþmana nasýl karþýlýk verileceði hususunda sahâbîlerle istiþare etti.
Kendisi gördüðü bir rüya üzerine Medine’de kalýnmasýný, kadýnlarýn ve çocuklarýn kalelere yerleþtirilerek savunma savaþý yapýlmasýný tercih ettiðini belirtti. Özellikle Bedir Gazvesi’ne katýlamayan gençler ve Hz. Hamza, Sa‘d b. Ubâde, Nu‘mân
b. Mâlik düþmanla þehir dýþýnda savaþýlmasýnda ýsrar ettiler. Resûl-i Ekrem yenilgiye uðramalarýndan endiþe duyduðunu bildirmesine raðmen çoðunluðun görüþüne uyularak karar verildi. Hz. Peygamber cuma namazýnýn ardýndan bir konuþma yaparak sabýrlý olduklarý takdirde zafer elde edeceklerini ifade etti. Ýkindi namazýndan sonra hazýrlýklarýný tamamlayan müslümanlar Mescid-i Nebevî’de toplanmaya baþladýlar. Daha önce meydan savaþý için ýsrar edenler evinden dýþarý çýkan
Resûlullah’a tutumlarýndan dolayý piþmanlýklarýný belirttiler ve savaþýn nerede yapýlacaðý konusunda kendisinin karar vermesini istediler. Resûl-i Ekrem onlara þöyle
dedi: “Bir peygamber zýrhýný giydikten sonra Allah onunla düþmanlarý arasýnda hüküm verinceye kadar çýkarmaz. Eðer sabreder ve görevinizi yaparsanýz Allah zaferi
size ihsan edecektir” (Vâkýdî, I, 214).

Hz. Peygamber görevlendirdiði Enes b.
Fedâle, kardeþi Müennis ve Hubâb b. Münzir gibi sahâbîler vasýtasýyla Medine’ye doðru ilerlemekte olan müþrik ordusunun durumu, asker sayýsý ve konak yerlerine dair
bilgi edindi. Düþmanýn Medine’ye yaklaþtýðý cuma gecesi þehrin etrafýnda nöbet tutuldu. Sa‘d b. Ubâde, Sa‘d b. Muâz ve Üseyd
b. Hudayr, Mescid-i Nebevî’de Resûl-i Ekrem’in kapýsýnda sabaha kadar beklediler.
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Resûlullah, Medine’de âmâ sahâbî Abdullah b. Ümmü Mektûm’u vekil býrakarak ikisi atlý, 100’ü zýrhlý 1000 kiþilik bir kuvvetle yola çýktý. Seniyye tepesine gelindiðinde münafýklarýn reisi Abdullah b. Übey
b. Selûl’ün müttefiki olan 600 kiþilik bir yahudi birliði orduya katýlmak istediyse de
Hz. Peygamber bunu kabul etmedi. Ensardan bazýlarý müttefikleri diðer yahudilerden yardým talep etmeyi teklif edince
de, “Bizim onlara ihtiyacýmýz yoktur” dedi. Þeyhayn mevkiinde orduyu teftiþ etti
ve yaþý küçük olanlarý geri çevirdi. Ancak
Râfi‘ b. Hadîc’in iyi ok attýðý söylenince ona
izin verdi. Ardýndan Râfi‘i güreþte yenen
Semüre b. Cündeb’e de müsaade etti.
Zeyd b. Sâbit, Üsâme b. Zeyd, Ebû Saîd elHudrî ve Abdullah b. Ömer gibi çocuk sahâbîler geri çevrilenler arasýndaydý. Ýslâm
ordusu geceyi Þeyhayn’da geçirdikten sonra Uhud daðýna doðru yoluna devam etti.
Bu sýrada Resûl-i Ekrem, orduyu kýsa yoldan ve düþmanla karþýlaþmadan Uhud’a
götürebilecek bir kýlavuz isteyince Ebû Hasme el-Ensârî bu görevi üstlendi. Ýslâm ordusu 7 Þevval 3 (23 Mart 625) tarihinde Cumartesi sabahý Uhud daðýna vardý. Sabah
namazý burada kýlýndý. Ordu arkasýný Uhud
daðýna verip Ayneyn tepesini soluna, güneþi de arkasýna alýp Medine’ye doðru saf
tuttu. Abdullah b. Übey, “Ben meydan savaþýna taraftar deðildim. Muhammed çoluk çocuðun sözüne uydu, bizim sözümüze itibar etmedi” diyerek 300 kiþilik taraftarýyla birlikte ordudan ayrýlýp Medine’ye
döndü. Onun ve taraftarlarýnýn Uhud’a varmadan önce Þavt mevkiinde ordudan ayrýldýðý da nakledilir. Hz. Peygamber sayýsý
700’e düþen orduyu savaþ düzenine koydu
ve en büyük sancaðý Mus‘ab b. Umeyr’e
verdi. Ordunun sað ve sol kanatlarýna, öndekilere ve arkadakilere kumandanlar tayin etti. Ardýndan cihadýn önemi hakkýnda bir konuþma yaptý. Düþmanýn cephe
gerisinden saldýrýp Ýslâm ordusunu arkadan vurmasýný önlemek için Abdullah b.
Cübeyr kumandasýndaki elli okçuyu Uhud
daðýnýn karþýsýnda, ordusunun sol tarafýnda kalan, daha sonra Cebelürrümât (okçular tepesi) diye adlandýrýlan Ayneyn tepesine yerleþtirdi. Okçulara, galip gelinse bile
ikinci bir emre kadar kesinlikle yerlerinden
ayrýlmamalarýný, düþman ordusunun arkadan saldýrmasý halinde ok atarak onlarý geri püskürtmelerini emretti.
Bu sýrada Ebû Süfyân kumandasýndaki
müþrik ordusu da Zegabe’den Uhud’a geldi. Kureyþ ordusu Uhud’a doðru yola çýktýðýnda Hâlid b. Velîd’in emrindeki bir süvari grubu ordudan ayrýldý. Bunlar muh55
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temelen daha sonra savaþ baþladýðýnda
daðýn çevresini dolaþýp savaþ alanýna geldiðinden müslümanlar onlarý farketmemiþtir. Medine’yi arkalarýna, Uhud’u önlerine alýp yüzleri güneþe karþý gelecek þekilde savaþ düzeni alan müþrik ordusunun bayraktarlýðýný Abdüddâroðullarý yapmaktaydý ve aralarýnda 100 okçu vardý.
Ebû Süfyân’ýn yanýnda karýsý Hind ve iki
put da bulunmaktaydý. Orduya katýlan kadýnlar def çalýp Bedir’de öldürülen yakýnlarý için aðýtlar yakarak Kureyþliler’i cesaretlendiriyordu.
Savaþ mübâreze ile baþladý. Kureyþ ordusundan ileri atýlan ordu sancaktarý Talha b. Ebû Talha’yý Hz. Ali, Talha’nýn ardýndan meydana çýkan kardeþi Osman’ý da
Hamza öldürdü. Savaþýn kýzýþmasýyla düþman ordusunun merkezine kadar ilerleyen müslümanlar yirmiden fazla müþriði
katletti. Müþrik ordusunun sancaktarlarý
ölmüþ ve sancaðý yerden kimse kaldýramamýþtý. Müslüman askerler, düþmaný savaþ alanýndan uzaklaþýncaya kadar kovaladýktan sonra kesin galibiyet kazanýldýðý
düþüncesiyle ganimet toplamaya baþladýlar. Ayneyn tepesindeki okçularýn çoðu
da düþmanýn bozguna uðradýðýný görünce ganimetten mahrum kalmamak için
yerlerini terketti. Bu sýrada müslümanlarý arkadan vurmak için fýrsat kollayan Hâlid b. Velîd harekete geçti. Yerlerinden ayrýlmayan ve kendisini durdurmaya çalýþan
Abdullah b. Cübeyr ile on arkadaþýný þehid ettikten sonra Ayneyn tepesinin doðusundan ilerleyerek Ýslâm ordusunun arkasýna sarkan Hâlid b. Velîd ganimet toplamakla uðraþan müslüman askerler üzerine âni bir baskýn yaptý. Bunu gören Kureyþ ordusu da geri dönüp saldýrýya geçti.
Ýki kuvvet arasýnda kalan müslümanlar paniðe kapýldý. Bir kýsmý silâhlarýný býrakmýþ
ve saflar bozulmuþtu. Tekrar silâha sarýlýp çarpýþmaya baþladýklarý sýrada Hz. Hamza, Vahþî b. Harb tarafýndan þehid edildi.
Ýbn Kamîe, Hz. Peygamber’in yanýna kadar sokulup bir kýlýç darbesiyle onu yüzünden yaraladý, aldýðý darbenin etkisiyle
Hz. Peygamber’in miðferi ikiye bölününce halkalarý yüzüne battý. Utbe b. Ebû Vakkas’ýn attýðý taþla alt dudaðý yarýldý ve bir
diþi kýrýldý. Abdullah b. Þihâb’ýn darbesiyle
de alnýndan yaralandý. Übey b. Halef, Resûl-i Ekrem’i öldürmek için harekete geçtiyse de Resûl-i Ekrem bir mýzrakla onu
atýndan düþürdü. Übey bunun etkisiyle
Mekke’ye dönerken yolda öldü. Resûlullah, Medine’den Mekke’ye gidip müþriklere destek veren Ebû Âmir’in savaþtan
önce kazdýrdýðý çukurlardan birine düþtü
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ve diz kapaklarý yaralandý. O durumda bile, “Ey rabbim! Kavmime hidayet et, çünkü onlar gerçeði bilmiyor” diye dua etti.
Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Ali ile birlikte bir
grup sahâbî Hz. Peygamber’i korumak
için etrafýnda bir halka oluþturdular. Ebû
Dücâne vücuduyla onu bir kalkan gibi koruyor, Sa‘d b. Ebû Vakkas da düþmana ok
atýyordu. Düþmanýn kýlýç darbelerine karþý Resûl-i Ekrem’i koruyan Talha b. Ubeydullah aldýðý yaranýn etkisiyle çolak kaldý.
Bu arada Mus‘ab b. Umeyr, Ýbn Kamîe tarafýndan þehid edildi. Bunun üzerine Resûlullah sancaðý Hz. Ali’ye verdi. Mus‘ab’ý
öldüren Ýbn Kamîe, Hz. Peygamber’i öldürdüðünü sanmýþ ve Peygamber’in öldürüldüðünü etrafa yaymaya baþlamýþtý.
Bu þâyianýn etkisiyle müslümanlar panik
içerisinde daðýlmaya baþladýlar. Bazýlarý
parolayý unuttu, bu durum birbirlerini öldürüp yaralamalarýna yol açtý. O esnada
Resûl-i Ekrem’i gören Kâ‘b b. Mâlik, “Ey
müminler, müjde! Resûlullah burada” diye
haykýrýnca müslümanlar toparlandý. Hz.
Peygamber, etrafýnda sahâbîler olduðu
halde Uhud kayalýklarýna çekildi. Bu sýrada Ebû Süfyân ve arkadaþlarý kayalýklara
doðru ilerlemeye kalkýþtýlarsa da müslümanlar attýklarý taþlarla düþmanlarý uzaklaþtýrmayý baþardýlar. Savaþ böylece sona
erdi. Hz. Fâtýma, Âiþe, Ümmü Eymen, Ümmü Süleym ve Ümmü Umâre’nin de aralarýnda bulunduðu on veya on dört kadýn
sahâbî savaþ alanýna yiyecek ve su getirdi; yaralýlarýn tedavisiyle ilgilendi. Hz. Fâtýma babasýnýn yüzündeki kanlarý temizlemeye çalýþtý ve kanamayý durdurmayý baþardý. Hz. Ali, Resûl-i Ekrem’in yaralarýný
yýkamak için daðdaki tabii havuzlardan
kalkanýna su doldurarak getirdi. Resûlullah yaralý olduðu için öðle namazýný oturarak kýldý; sahâbîler de ona uyup oturarak kýldýlar. Ebû Süfyân, savaþ alanýndan
ayrýlmadan önce Hz. Muhammed’in, Ebû
Bekir ve Ömer’in sað olup olmadýðýný merak ediyordu. Teker teker isimlerini söyleyerek seslendiyse de Hz. Peygamber’in
emriyle kimse cevap vermedi. Bunun üzerine, “Eðer sað olsalardý cevap verirlerdi, üçü de ölmüþ ve iþ bitmiþ” deyince Hz.
Ömer dayanamayýp, “Yalan söyledin Allah’ýn düþmaný! Saydýklarýnýn hepsi saðdýr ve buradadýr” dedi. Ebû Süfyân’ýn, “Savaþ sýrayladýr; bugün Bedir Savaþý’na bedeldir” sözlerine mukabil Hz. Ömer, “Evet
ama eþit deðiliz. Zira bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz cehennemdedir” karþýlýðýný verdi. Ebû Süfyân, “Gelecek yýl sizinle Bedir’de buluþalým ve savaþalým” diye
meydan okuyunca Hz. Peygamber’in em-

riyle Hz. Ömer, “Olur, inþallah!” dedi. Bir yýl
sonra Resûl-i Ekrem ashabýyla Bedir’e gelerek bir hafta boyunca Mekkeliler’i beklemiþ, ancak Ebû Süfyân ve ordusu savaþ yerine gelme cesareti gösterememiþtir (bk.
BEDRÜ’l-MEV‘ÝD). Uhud’da yirmiden fazla kayýp veren Kureyþ ordusu daha sonra
savaþ alanýný terkedip Mekke’ye doðru ilerlemeye baþladý. Resûlullah, düþman ordusunun Medine’ye saldýrýp saldýrmayacaðýný anlamak üzere Sa‘d b. Ebû Vakkas’ý,
bazý kaynaklara göre ise Hz. Ali’yi görevlendirmiþti.
Uhud Gazvesi’nde müslümanlar yetmiþ
þehid vermiþ, Hanzale b. Ebû Âmir dýþýndaki þehidlerin hepsine iþkence yapýlmýþ,
organlarý kesilmiþtir. Müþrikleri destekleyen Hanzale’nin babasý Ebû Âmir oðlunun cesedine iþkence yapýlmasýna engel
olmuþtur. Vahþî, Hz. Hamza’nýn ciðerini sökerek Bedir Gazvesi’nde babasý, amcasý
ve kardeþi öldürülen Ebû Süfyân’ýn karýsý
Hind’e götürmüþ, Hind ciðerden bir parçayý aðzýna alarak çiðnemiþ, Vahþî’ye de
mükâfat olarak ziynet eþyalarýný vermiþtir. Resûl-i Ekrem amcasý Hamza’nýn ciðerinin çýkarýldýðýný, burnunun ve kulaklarýnýn kesildiðini görünce çok üzülmüþ, halasý Safiyye kardeþi Hamza’nýn þehid edildiðini duyunca savaþ alanýna gelmiþ, büyük bir üzüntü içinde dua ve istiðfarda bulunmuþtur. Þehidler ikiþer üçer kiþi olarak
ayný kabirde kefensiz ve üzerlerindeki elbiselerle birlikte defnedildi. Bazý müslümanlar Uhud’da þehid olan yakýnlarýnýn
naaþýný Medine’ye götürmüþ, bunu duyan
Resûlullah þehidlerin öldürüldükleri yerde
gömülmesi emrini verince cenazeleri tekrar savaþ meydanýna getirip burada defnetmiþtir (Ýbn Hiþâm, III, 102-103). Hz.
Peygamber, Uhud þehidlerinin defninden
sonra sahâbîlerle birlikte Medine’ye döndü

Uhud Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in bir ara sýðýndýðý kaya
aralýðý
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ve akþam namazýný burada kýldý. Hemen
ertesi gün Kureyþ müþriklerine müslümanlarýn kendilerinden korkmadýðýný göstermek için Hamrâülesed Gazvesi’ne çýktý.
Bu savaþta Ýslâm ordusunun uðradýðý
yenilgi ve düþman tarafýndan þehidlere
yapýlan muamele müslümanlarý üzüntüye boðdu. Medine’deki münafýklar ve yahudiler ise sevinçlerini belli etmekten çekinmediler; Resûl-i Ekrem, Ýslâm ve müslümanlar hakkýnda küçültücü ifadeler kullanmaya baþladýlar. Hz. Ömer, Resûlullah’ýn yanýna gelerek Medine’de bu tür
incitici davranýþlarda bulunan münafýk ve
yahudileri öldürmek amacýyla izin istedi.
Hz. Peygamber, Allah’ýn Ýslâm’a yardým
edip onu üstün kýlacaðýný belirttikten sonra yahudiler için, “Onlar bizim zimmetimizdedir, ben onlarý öldüremem”; münafýklar için de, “Ben ‘lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-resûlullah’ diyen kiþiyi öldürmekten nehyedildim” diyerek Hz. Ömer’e izin
vermedi (Vâkýdî, I, 317-318). Resûl-i Ekrem, Uhud þehidlerini her yýl ziyaret etmiþ, onlara Allah’tan maðfiret dilemiþ, vefatýna yakýn zamanda da þehidlere bir ziyarette bulunmuþtur. Kendisinden sonra
Hulefâ-yi Râþidîn ve diðer birçok sahâbî de
onun bu uygulamasýný sürdürmüþtür.
Uhud Gazvesi müslümanlar için ders ve
ibretle doludur. Resûlullah her zaman olduðu gibi bu savaþta da istiþareye önem
vermiþ, Ayneyn geçidine yerleþtirdiði okçularýn onun emrine uymamalarý ve yerlerinden ayrýlýp ganimet toplamaya baþlamalarý savaþýn seyrini deðiþtirmiþtir. Bu
da zaferin sabýrla ve kumandanýn emirlerine itaatle kazanýlabileceðini göstermektedir. Ganimet elde etme arzusu Allah rýzasýný kazanmanýn ve Hz. Peygamber’e itaatin önüne geçmiþ, bu durum yenilgiye yol
açmýþtýr. Öte yandan müslümanlar Uhud’da fazla kayýp vermekle birlikte ezilmemiþ, hatta savaþýn sonuna doðru toparlanarak düþmaný takip etmiþtir. Geri dönüp onlarla savaþma cesareti gösteremeyen müþrikler birçok müslümaný öldürüp
intikam duygularýný tatmin etmiþ, ancak
müslümanlarý ortadan kaldýrma ve Medine’yi iþgal etme amaçlarýný yine gerçekleþtirememiþtir.
Kur’ân-ý Kerîm’de özellikle Âl-i Ýmrân ve
Enfâl sûrelerinde Uhud Gazvesi hakkýnda
birçok âyet yer almaktadýr. Bu âyetlerde
müþriklerin mallarýný insanlarý Allah yolundan saptýrmak için harcadýklarý (el-Enfâl 8/36), Allah kendilerine yardým ettiði
halde müslümanlardan iki grubun bozulmaya yüz tuttuðu (Âl-i Ýmrân 3/122), müs-

lümanlarýn gevþeklik göstermemesi ve
üzüntüye kapýlmamasý gerektiði, çünkü
inananlarýn üstün geleceði (Âl-i Ýmrân 3/
139), müslümanlarýn acýya uðradýðý, buna
karþýlýk düþmanlarýnýn da benzer bir acýya mâruz kaldýðý, bu þekilde Allah’ýn günlerinin insanlar arasýnda döndürüp durduðu (Âl-i Ýmrân 3/140), Hz. Muhammed’in
ancak bir peygamber olduðu ve ondan önce de birçok peygamberin gelip geçtiði,
onun ölmesi veya öldürülmesi durumunda müslümanlarýn bunu sabýrla karþýlayýp
dinlerinde sebat etmeleri gerektiði (Âl-i
Ýmrân 3/144), Uhud’da baþlarýna gelen musibetin kendi kusurlarýndan kaynaklandýðý
(Âl-i Ýmrân 3/165), bunun da kimin mümin kimin münafýk olduðunun anlaþýlmasý bakýmýndan Allah’ýn izniyle gerçekleþtiði
(Âl-i Ýmrân 3/166-167), Allah yolunda öldürülenlerin “ölü” deðil “diri” olduklarý ve
Allah’ýn büyük nimetlerine ulaþmýþ olmanýn sevincini yaþadýklarý (Âl-i Ýmrân 3/169170) gibi hususlara iþaret edilmektedir
(Vâkýdî, I, 319-329).
Uhud þehidlerinin defnedildiði Meþhed-i
Uhud denilen yerin bir kýsmýnýn sel yataðýna yakýn olmasý ve Medine’nin su ihtiyacýný karþýlayan kanalýn buradan geçmesi sebebiyle bazý kabirler kýrk altý yýl sonra Cennetülbaký‘e nakledilmiþ, Hz. Hamza
ile birlikte þehidlerin çoðu orada kalmýþtýr. Ömer b. Abdülazîz’in Medine valiliði sýrasýnda baþlattýðý, Resûl-i Ekrem zamanýna ait hâtýralarýn korunmasýna yönelik
faaliyetler Abbâsîler devrinde de sürdürülmüþ, Resûlullah’ýn yaralandýðý alanla þehid sahâbîlerin kabirlerinin olduðu yerlere açýklayýcý iþaretler konulmuþ, bazý kabirlerin üzerine kubbeli mezarlar yapýlmýþtýr. Abbâsî Halifesi Nâsýr-Lidînillâh’ýn annesi de Hz. Hamza’nýn mezarýný türbe haline getirmiþtir. Bu türbede Hamza’nýn yaný sýra Mus‘ab b. Umeyr ve Abdullah b.
Cahþ’ýn kabirleri de bulunmaktaydý. Türbenin yanýna daha sonra bugün Mescid-i
Hamza adýyla bilinen mescid inþa edilmiþtir. Çeþitli dönemlerde onarýlan Hz. Hamza
Türbesi’ni Kanûnî Sultan Süleyman 1543’te yeniden yaptýrmýþtýr. Þehitliðin kuzey
tarafýnda Resûl-i Ekrem’in yaralandýðý alana 1849’da Sultan Abdülmecid, Kubbetüssenâyâ adý verilen bir kubbe inþa ettirmiþtir. Mescid-i Hamza’nýn doðusunda
Hz. Hamza’nýn þehid edildiði alanda yaptýrýlan kubbeye de Kubbetülmasrar adý verilmiþtir. Günümüzde hiçbir türbe ve mezar yapýsýnýn bulunmadýðý Uhud Þehitliði
etrafý duvar ve tel örgülerle çevrili boþ bir
alan olarak ziyaret edilmektedir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, III, 112; Vâkýdî, el-Me³åzî, I, 199-334;
Ýbn Hiþâm, es-Sîre, III, 64-177; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, II, 36-48; Belâzürî, Ensâb, I, 311-338; Taberî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl), II, 499-533; Ýbn Cübeyr, erRi¼le, Beyrut 1384/1964, s. 173, 176; Makrîzî, Ýmtâ£u’l-esmâ£ (nþr. M. Abdülhamîd en-Nümeysî),
Beyrut 1420/1999, I, 130-178; Þâmî, Sübülü’lhüdâ, IV, 271-351; Ýbrâhim Rifat Paþa, Mirßâtü’l¥aremeyn, Kahire 1344/1925, I, 385-394; L. Caetani, Ýslâm Tarihi (trc. Hüseyin Câhid), Ýstanbul
1925, IV, 24-80; Þiblî Nu‘mânî, Ýslâm Tarihi: Asr-ý
Saadet (trc. Ömer Rýza [Doðrul]), Ýstanbul 1346/
1928, I, 368-379; Hamîdullah, Ýslâm Peygamberi (Tuð), I, 233-238; a.mlf., Hz. Peygamber’in
Savaþlarý ve Savaþ Meydanlarý (trc. Salih Tuð),
Ýstanbul 1981, s. 93-124; a.mlf., “Uhud”, UDMÝ,
II, 31-38; Köksal, Ýslâm Tarihi (Medine), III, 50270; M. Süleyman Selmân el-Mansûr Fûrî, Ra¼metün li’l-£âlemîn (trc. Muktedâ Hasan Yâsîn
el-Ezherî), Bombay 1410/1989, I, 118-123; Ýbrahim Sarýçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajý, Ankara 2001, s. 141-149; Hicaz Albümü:
Fotoðraflarla Kutsal Topraklar (metin: Necati
Öztürk; ed. Ahmet Özel; redaksiyon: Mustafa Sabri Küçükaþcý), Ankara 2007, s. 141-144; Elþad
Mahmudov, Sebepleri ve Sonuçlarý Açýsýndan
Hz. Peygamber’in Savaþlarý, Ýstanbul 2010, s.
111-127; C. F. Robinson, “Uhud”, EI 2 (Ýng.), X,
782-783.

ÿMuhammed Hamîdullah – Casim Avcý

–

—
UHUVVET

˜

(bk. KARDEÞLÝK).

™

–

—
UKAYL (Benî Ukayl)
(   )

˜

Adnânîler’den Kays Aylân’a mensup
bir Arap kabilesi.
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Benî Âmir b. Sa‘saa’nýn en güçlü kolu
olan Kâ‘b’ýn dört boyundan en büyüðüdür.
Ukayl’in þeceresi Ukayl b. Kâ‘b b. Rebîa b.
Âmir b. Sa‘saa b. Muâviye b. Bekir b. Hevâzin b. Mansûr b. Ýkrime b. Hasafe (Kâ‘b) b.
Kays (b.) Aylân b. Mudar b. Nizâr b. Mead
yoluyla Adnân’a ulaþýr (Ýbn Hazm, s. 288290). Gerek mensuplarýnýn çokluðu gerekse tarihte oynadýklarý rol bakýmýndan kabilenin meþhur kollarý Rebîa, Amr, Hafâce, Ubâde ve Âmir’dir. Ýslâm’ýn zuhuru sýrasýnda Ukayl genellikle Necid ve Yemâme’nin kuzey bölgelerinde oturmaktaydý.
Kaynaklarda bu bölgelerde yarý göçebe hayat süren Ukayl’e ait Tubâle sýnýrýndaki Renye, Bîþe, Niâm, Himva, Akýku Temre, Teslîs
gibi çok sayýda su kaynaðý ve hurma bahçesinin yaný sýra zengin maden yataklarýndan bahsedilmektedir (Hemdânî, s. 299,
312, 329; Bekrî, I, 304; II, 469). Günümüzde Devâsir vadisinde bulunan ve Hemdânî’57

