
59

de aþýrýya kaçtýðý için eleþtirilmiþtir. Ukay-
lî’nin özellikle Ali b. Medînî gibi hadis ilmi-
nin meþhur isimlerinden birini mihne olayý
sýrasýndaki tavýrlarý yüzünden, ayrýca Ceh-
miyye’ye meylettiði gerekçesiyle eleþtir-
mesi (eŠ-™u£afâß, III, 235-240) Zehebî, Lek-
nevî ve Kevserî gibi âlimler tarafýndan sert
biçimde tenkit edilmesine yol açmýþtýr.
Onun eŠ-™u£afâßü’l-kebîr’e aldýðý birçok
râvi hakkýnda kullandýðý, “Rivayetinin mü-
tâbii yoktur” sözünün doðrudan bir cerh
gerekçesi sayýlmadýðý belirtilmiþ, ayrýca ba-
zý râviler hakkýndaki tenkitlerini zayýf râvi-
lerden gelen bilgilere dayanarak yaptýðý
için eleþtirilmiþtir.

Eserleri. 1. eŠ-™u£afâßü’l-kebîr. Çeþitli
gerekçelerle hadiste zayýf sayýlan, kendi-
sine yalancýlýk veya uydurmacýlýk isnat edi-
len râvilere dair önemli eserlerden biri olup
Yahyâ b. Maîn, Buhârî ve Ahmed b. Han-
bel müellifin bu çalýþmasýnda en çok fay-
dalandýðý hadis münekkitleridir. Selefî neþ-
rine göre sayýlarý 2105 olan bu râviler eser-
de sadece ilk isimlerine göre alfabetik sý-
ralanmýþtýr (nþr. Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî,
Beyrut 1404/1984; nþr. Hamdî b. Abdül-
mecîd es-Selefî, Riyad 1420/2000). M. Zâ-
hid Kevserî’nin bu eseri tenkit için kale-
me aldýðý Našdü Kitâbi’Š-™u£afâß li’l-
£Ušaylî adlý basýlmamýþ bir çalýþmasý var-
dýr. eŠ-™u£afâß üzerine Abdullah Ali Ah-
med Hâfýz doktora tezi (1399, Câmiatü
Muhammed b. Suûd el-Ýslâmiyye külliy-
yetü usûli’d-dîn), Þûle Coþkun yüksek li-
sans tezi (2002, Uludað Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü) hazýrlamýþtýr. 2. Ki-
tâbü’½-Øa¼âbe. Ýbn Abdülber en-Neme-
rî’nin el-Ýstî£âb, Ýbn Hacer el-Askalânî’-
nin el-Ý½âbe adlý eserlerinin kaynaklarýn-
dan olan kitabýn günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý tesbit edilememiþtir. 3. el-Cer¼
ve’t-ta£dîl. Bu eserin de zamanýmýza ka-
dar gelip gelmediði bilinmemektedir. 4.
Kitâbü’l-£Ýlel. Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî’-
nin eŠ-™u£afâßü’l-kebîr’deki bir ifadeye
(IV, 351) dayanarak Ukaylî’ye nisbet ettiði
bir eser olup hakkýnda bilgi yoktur.
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Irak, el-Cezîre
ve Kuzey Suriye’de hüküm süren

bir Arap hânedaný
(990-1096).

˜ ™

Ýslâmiyet’ten önce Necid ve Yemâme’-
nin kuzeyinde yaþayan Benî Ukayl daha
sonra çeþitli bölgelere daðýldý. IV. (X.) yüz-
yýlda Bahreyn’deki yurtlarýndan çýkarýlan
Ukaylîler el-Cezîre’ye göç ettiler ve Musul’-
da hüküm süren Hamdânîler’e tâbi oldu-
lar. Kendilerinden önce bölgeye gelen soy-
daþlarýyla birleþerek zamanla güçlerini art-
týrdýlar. Son Hamdânî emîri Gazanfer’in
Remle hâkimi Müferric b. Daðfel et-Tâî ile
yaptýðý savaþta Gazanfer’in yanýnda onun-
la birlikte yenilgiye uðradýlar. Gazanfer’in
bu savaþta ölmesi ve Hamdânîler’in tari-
he karýþmasýnýn (369/979) ardýndan Mer-
vânîler’in kurucusu Bâz (Bâd) 373’te (984)
Musul’u hâkimiyetine aldý. Ertesi yýl Bü-
veyhîler Bâz’ý maðlûp ederek Musul’a gir-
diler. Bâz’ýn Baðdat’ý ele geçirme teþebbü-
sü ölümüyle sonuçlanýnca yeðeni Ebû Ali
Hasan b. Mervân mücadeleye devam et-
ti. Büveyhî Hükümdarý Bahâüddevle’nin
izniyle Musul’a dönen Hamdânîler’den Ebû
Tâhir Ýbrâhim ile Ebû Abdullah Hüseyin,
Mervânîler karþýsýnda baþarýsýz olunca Nu-
saybin’deki Ebü’z-Zevvâd Muhammed b.
Müseyyeb el-Ukaylî’den yardým istediler.
Cezîretü Ýbn Ömer ve Beled’i de alan Ebü’z-
Zevvâd, Ebû Tâhir Ýbrâhim ve oðlunu öl-
dürüp Musul’u ele geçirdi (380/990) ve Mu-
sul’da Büveyhîler’e baðlý Ukaylîler hâneda-
ný kuruldu.

Ebü’z-Zevvâd Muhammed’in 386 (996)
yýlýnda ölümüyle yerine kardeþi Hüsâmüd-
devle Ebü’l-Hasan Mukalled (Mukallid) b.
Müseyyeb geçti. Hüsâmüddevle hâkimi-
yetinin onaylanmasý þartýyla Bahâüddev-
le’ye yýllýk 2 milyon dirhem ödemeyi vaad
etti. Buna karþýlýk Kûfe, Kasr ve Camiayn
kendisine verildi. Baðdat’ta Halife Kadir-
Billâh tarafýndan kabul edilen Hüsâmüd-
devle Mukalled’in ilk dönemi kardeþleri Ali
ve Hasan ile mücadele içinde geçti; Benî
Hafâce’den yardým alarak kardeþi Hasan’ý
uzaklaþtýrdý. Ona yardým eden Mezyedîler
üzerine yürüyüp Dakukâ’yý zaptetti. Bað-
dat’ý ele geçirmeyi planladýðý sýrada ken-
disinden intikam almak isteyen bir Türk
gulâmý tarafýndan öldürüldü (Safer 391 /
Ocak 1001). Yerine oðlu Mu‘temidüddev-
le Karvâþ (Kýrvâþ) b. Mukalled geçti.
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Ebû Ca‘fer Muhammed b. Amr
b. Mûsâ el-Ukaylî

(ö. 322/934)

Cerh ve ta‘dîl âlimi, muhaddis.
˜ ™

Mekke ve Medine’de yaþadýðý bilinen
Ukaylî’nin dedesi dýþýndaki aile fertlerine
dair bilgi yoktur. Hayatý boyunca bir iki de-
fa Mýsýr ve Rey’e ilmî seyahat (rihle) yap-
týðý anlaþýlmaktadýr. Hocalarý arasýnda an-
ne tarafýndan dedesi Yezîd b. Muhammed
el-Ukaylî, Muhammed b. Ýsmâil es-Sâið, Ýs-
hak b. Ýbrâhim ed-Deberî, Ali b. Abdüla-
zîz el-Begavî, Muhammed b. Mûsâ el-Bel-
hî, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel ve Nesâî
gibi âlimler vardýr. Mesleme b. Kasým el-
Endelüsî, Ebü’l-Hasan Muhammed b. Nâ-
fi‘ el-Huzâî, Ýbnü’l-Mukrî el-Ýsfahânî ve Yû-
suf b. Ahmed b. Dahîl el-Mýsrî öðrencile-
rinden bazýlarýdýr. Çok eser verdiði kayde-
dilen Ukaylî, Rebîülevvel 322’de (Þubat-
Mart 934) Mekke’de vefat etti. Ukaylî gü-
venilir bir muhaddis olarak tanýnmýþ, ha-
disleri çoðunlukla ezberinden rivayet et-
miþ, hâfýzasýnýn saðlamlýðýný denemek is-
teyenler onun yanýlmadýðýný görmüþtür.
Günümüze ulaþan veya sadece isimleri bi-
linen eserleri Ukaylî’nin yoðun biçimde ricâl
ve cerh-ta‘dîl alanlarýnda faaliyet göster-
diðine iþaret etmekte; cerh ve ta‘dîl ilmi-
nin büyük otoriteleri Buhârî, Müslim, Ebû
Zür‘a er-Râzî, Ebû Hâtim er-Râzî ve Nesâî
gibi müelliflerden sonra yetiþmiþ metodo-
lojik tasnif dönemine mensup ricâl âlim-
lerinden biri olduðu anlaþýlmaktadýr. Ukay-
lî Ebû Ýshak es-Sebîî, Ebû Hanîfe, Ebü’z-
Zinâd, Ýbn Ebû Leylâ, Ebû Yûsuf, Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî, Züfer b. Hü-
zeyl, Hasan b. Ziyâd el-Lü’lüî ve Abdür-
rezzâk es-San‘ânî hakkýndaki tenkitlerin-
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Oðuzlar çevreyi yaðmalamaya devam et-
tiler (433/1041-42) ve Karvâþ’ýn bir baský-
na hazýrlandýðýný öðrenince Musul’a kar-
þý yürüdüler. Þehir halký ile birlikte Oðuz-
lar’la savaþan Karvâþ durumun kötüye git-
mesi üzerine ikinci gün gemiyle kaçýp Sinn’e
gitti. Oðuzlar Musul’u ele geçirip yaðma-
ladýlar (435/1043). Karvâþ etraftan yardým
istedi. Ukaylîler ve Mezyedîler’den Dübeys
kendisine katýldý. Oðuzlar da Diyarbekir
bölgesindeki soydaþlarýndan yardým aldý-
lar. 20 Ramazan 435 (21 Nisan 1044) tari-
hinde yapýlan savaþta Oðuzlar yenilgiye uð-
radýlar. Karvâþ aðýr kayýplar veren Oðuz-
lar’ý Nusaybin’e kadar takip etti. 441 (1049)
yýlýnda kardeþi Ebû Kâmil Bereket, Kar-
vâþ aleyhine karþý harekete geçti. Yenilgi-
ye uðrayan Karvâþ, Ebû Kâmil tarafýndan
Musul’a getirildi. Karvâþ, Musul emîri ola-
rak görünse de yönetim kardeþinin eline
geçti. Ayný yýl Ukaylîler’in Türk asýllý emîr
Arslan el-Besâsîrî’ye ait bazý yerlere sal-
dýrmasýyla çýkan savaþta iki taraf da aðýr
kayýplar verdi. Besâsîrî, Enbâr ahalisinin
Karvâþ’tan þikâyeti yüzünden þehri tes-
lim aldý. Yetkilerinin iyice kýsýtlanmasý üze-
rine Karvâþ, Baðdat’a gitmeye teþebbüs
ettiyse de Ebû Kâmil’in gönderdiði heyet
tarafýndan geri çevrildi (442/1050-51). Ebû
Kâmil, Büveyhîler’le savaþmak için Tikrît’e
giderken yolda vefat edince yerine Ale-
müddin Ebü’l-Meâlî Kureyþ b. Bedrân ge-
tirildi. Kureyþ ile amcasý Karvâþ arasýndaki
çekiþme Karvâþ’ýn tutuklanmasýyla sonuç-
landý. Karvâþ Receb 444’te (Kasým 1052)
öldü ve Musul’un doðusunda Ninevâ’da
Tevbe tepesinde gömüldü.

Kureyþ, baþlangýçta kardeþi Mukalled
ve Ukaylî ailesinin diðer liderleriyle müca-
dele etmek zorunda kaldý. Bu ihtilâflarda
Büveyhî Emîri el-Melikü’r-Rahîm onun top-
raklarýný elinden almaya kalkýþtý. Kureyþ,
kaybettiði yerleri geri almak için giriþtiði
mücadelede baþarý saðlayýnca el-Melikü’r-
Rahîm’e tâbi olarak durumunu güçlendir-
di. Besâsîrî’nin zaptettiði Enbâr’ý geri al-
dý. Ancak otorite boþluðu yüzünden böl-
gedeki çatýþmalar arttý. Kureyþ, Baðdat
seferi dolayýsýyla bölgeye gelen Tuðrul Bey
adýna hutbe okuttu (Þâban 446 / Kasým
1054). Mervânîler’den el-Cezîre hâkimi Sü-
leyman b. Nasrüddevle’nin öldürülmesini
fýrsat bilerek giriþtiði savaþta aðýr yaralan-
dý (447/1055). Daha sonra Tuðrul Bey’in hu-
zuruna çýkýp itaat arzetti. Tuðrul Bey’in ge-
liþi üzerine Baðdat’tan kaçan Arslan el-Be-
sâsîrî, Fâtýmî halifesinin desteðiyle Selçuk-
lular’a karþý bir Þiî cephesi oluþturmak is-
tiyordu. Sultan Tuðrul da Kutalmýþ ile Ku-
reyþ’i sefere memur etti. Kutalmýþ, Sin-

car civarýnda yapýlan savaþta aðýr bir ye-
nilgiye uðradý, yaralanan Kureyþ ise Be-
sâsîrî’ye katýldý (Þevval 448 / Ocak 1057).
Musul’da hutbe Fâtýmî halifesi adýna okun-
du. Bunun üzerine Tuðrul Bey büyük bir
orduyla bizzat harekete geçti, isyancýlarý
bertaraf ederek bölgeyi yeniden itaat al-
týna aldý; Kureyþ sultandan af diledi. Ýbrâ-
him Yinal Musul’a vali tayin edildi. Ardýn-
dan Kureyþ, Ýbrâhim Yinal’ýn þehirden ay-
rýlmasýný fýrsat bilip el-Besâsîrî ile birlikte
Musul’u ele geçirdi. Tuðrul Bey Musul’a
ikinci defa sefer yapmaya mecbur oldu.
Kureyþ ve Arslan el-Besâsîrî þehri tahrip
ederek kaçtýlar. Tuðrul Bey kardeþi Ýbrâ-
him Yinal’ýn isyanýný bastýrmak için Bað-
dat’tan ayrýlýnca Arslan Besâsîrî, Þiî bay-
raklarý ile þehre girip Halife Kaim-Biem-
rillâh’ý esir aldý (8 Zilkade 450 / 27 Aralýk
1058). Halife Kureyþ’in himayesine veril-
di. Ýbrâhim Yinal’ýn isyanýný bastýran Tuð-
rul Bey geri dönüp Baðdat’ta bir yýl süren
iþgale son verdi. Tuðrul Bey’in emriyle ha-
lifeyi iade eden Kureyþ, Þiîler’le iþ birliði
yapmasýna raðmen halifeye zarar verme-
diðinden affedildi. Musul ve Nusaybin ken-
disine iktâ edildi. 453’te (1061) Nusaybin’-
de ölünce yerine oðlu Ebü’l-Mekârim Þe-
refüddevle Müslim geçti.

Tuðrul Bey’in ölümü üzerine (455/1063)
Halife Kaim-Biemrillâh tarafýndan Bað-
dat’a davet edilen mahallî emîrlerin en
itibarlýsý sayýlan Müslim bu durumundan
kendi konumunu güçlendirmek amacýyla
faydalanmayý düþündü. Halifenin kurtul-
mak istediði Selçuklu gücünün yerini al-
maya yeltenip sultanýn sarayýný iþgal etti.
Ancak diðer emîrlerin muhalefeti yüzün-
den baþarý saðlayamadý. Müslim’in Fâtý-
mî halifeliðine yakýnlaþmasýný engellemek
için Sultan Alparslan ve halife tarafýndan
Musul, Enbâr, Hît, Harbâ, Sin ve Bevâzic
kendisine iktâ edildi (458/1066). Müslim
462’de (1069-70) sultanýn kýz kardeþi Sa-
fiye Hatun ile evlendirildi. Müslim b. Ku-
reyþ, daha sonra Sultan Melikþah’a baðlý-
lýk arzetmekle birlikte Selçuklular’la nü-
fuz mücadelesine girmekten kaçýnmadý.
Hatta sultanýn kardeþi olan Suriye Meli-
ki Tutuþ’un emrine verilmesine raðmen
onunla þiddetli bir rekabete giriþti. Irak
ve Suriye’de birleþik bir Arap devleti kur-
mak isteyen Müslim’in bu tutumundan
rahatsýzlýk duyan Melikþah Musul’a sefer
düzenledi ve Ukaylîler’e ait topraklarý baþ-
kasýna iktâ etti (477/1084). Horasan’daki
isyan yüzünden bölgeden ayrýlmak zorun-
da kalan sultan Müslim’in af talebini ka-
bul etti. Bu sýrada Anadolu Selçuklu Sul-
taný I. Süleyman Þah’ýn Halep istikame-

Karvâþ elli yýl kadar süren iktidarý bo-
yunca hâkimiyetini güçlendirmeye çalýþtý.
Ýlk olarak 392 (1002) yýlýnda Büveyhî hâki-
miyetindeki Medâin’e baþarýsýz bir saldý-
rýda bulundu. Benî Hafâce’ye ait yerleri
almak üzere Benî Esed kabilesiyle ittifak
yapýnca Büveyhîler’in Medâin nâibi de
Benî Hafâce ile anlaþtý. Ramazan 392’de
(Temmuz-Aðustos 1002) yapýlan savaþý Kar-
vâþ kazandý. Daha sonra Kûfe’ye hücum
etti, ancak yenilip Enbâr’a kaçtý. Karvâþ,
Abbâsî halifesiyle Büveyhîler ve Fâtýmî hi-
lâfeti arasýndaki çatýþmalardan yararlan-
mak istedi. Büveyhîler’in kendisine karþý
olumsuz tutumlarý yüzünden Fâtýmî Ha-
lifesi Hâkim-Biemrillâh adýna hutbe okut-
tu. Üzerine kuvvet sevkedilince özür dile-
yip hutbeyi Abbâsî halifesi adýna okut-
maya baþladý (401/1010-11). 411 (1020)
yýlýnda yeðeni Garîb b. Makn b. Mukal-
led ile birlikte Mezyedîler’in destekledi-
ði Abbâsî ordusuna esir düþtü ve bir sü-
re sonra affedildi. Mezyedîler’den Dübeys
ile Benî Hafâce’nin yardým ettiði Abbâsî
ordusu karþýsýnda bir defa daha yenilen
Karvâþ (417/1026) Nusaybin hâkimi olan
kardeþi Bedrân ile diðer bazý Ukaylî emîr-
lerinin saldýrýsýna uðradý; taraflar Nusay-
bin’in Bedrân’da kalmasý þartýyla anlaþ-
maya vardý. Benî Hafâce reisi Menî‘ b. Ha-
san, Enbâr’ý yaðmalayýp ateþe verince Kar-
vâþ þehri surla tahkim etti. Hafâce reisi,
Ebû Kâlîcâr’ýn onayý ile Kûfe’yi aldý (417/
1026). Karvâþ’ýn kardeþi Bedrân, Mervâ-
nîler’in zaptettiði Nusaybin’i kuþattý. Bir
kýsým kuvvetlerini el-Cezîre’ye gönderen
Karvâþ da Nusaybin kuþatmasýna katýldý,
fakat baþarýsýz oldular. Bedrân, Mervânî
Emîri Nasrüddevle ile görüþerek þehri ge-
ri aldý (421/1030). Ayný yýl Karvâþ’ýn yeðe-
ni Garîb b. Makn b. Mukalled Tikrît’e sal-
dýrýnca þehrin hâkimi Karvâþ’tan yardým is-
tedi. Karvâþ yeðenini maðlûp ederek eski
þartlarla anlaþmayý yeniledi. 425’te (1034)
kardeþi Bedrân ölünce Nusaybin’i onun
oðluna verdi. Karvâþ’ýn 431 (1039-40) yý-
lýnda Tikrît’i muhasara etmesi Büveyhî-
ler’le çatýþmaya yol açtý. Büveyhî Emîri Ce-
lâlüddevle, Enbâr baþta olmak üzere Kar-
vâþ’a ait yerleri istilâya giriþti. Ukaylîler’-
den beklediði desteði alamayan Karvâþ so-
nunda Celâlüddevle’ye itaat arzetti.

Selçuklu sultanýnýn hizmetine girmeyip
batýya çekilen Irak Oðuzlarý’nýn (Yabgu-
lar) el-Cezîre’ye akýn etmeleri üzerine Kar-
vâþ, Mervânî Emîri Nasrüddevle ve etra-
fýna topladýðý kuvvetlerle onlarý takibe ko-
yuldu. Oðuzlar ellerindeki ganimetleri ge-
ri vererek anlaþmak istedilerse de Karvâþ
razý olmadý. Yapýlan savaþta galip gelen
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ÿGülay Öðün Bezer

– —
UKAYLÝYYE

( �� א������ )

Ukayl b. Ahmed
el-Menbicî el-Batâihî’ye

(ö. 550/1155)
nisbet edilen bir tarikat

(bk. TARÝKAT).
˜ ™

– —
UKÂZ
( ���� )

Câhiliye döneminin
en meþhur panayýrý.

˜ ™

Ýslâm’dan önce Arabistan’ýn çeþitli böl-
gelerinde kurulan, Araplar’ýn sosyal ve eko-
nomik hayatýnda önemli rol oynayan pa-
nayýrlarýn en tanýnmýþý Mekke’nin güney-
doðusunda Tâif ile Nahle arasýndaki Ukâz’-
da kurulurdu. Ukâz taþlýk alanlarla su kay-
naklarýnýn bulunduðu geniþ bir vadidir. Ýn-
sanlarýn burada toplanýp alýþveriþ yapma-
larý, baþta þiir olmak üzere yarýþmalar dü-
zenlemeleri, kendileri ve kabilelerinin þe-
refi uðrunda birbirleriyle mücadele etme-
lerinden dolayý bu adý alan Ukâz Mekke’ye
30, Tâif’e 15 mil uzaklýktadýr. Habeþistan’ýn
Yemen Valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yýkma te-
þebbüsünün baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý-
nýn ardýndan Araplar’ýn Kâbe’ye ve hac iba-
detine daha fazla deðer vermeye baþla-
dýklarýný gören Kureyþliler Kinâne, Huzâa
ve Benî Âmir b. Sa‘saa gibi kabilelerle bir-
likte kendilerine birtakým imtiyazlar ta-
nýyýp kurallar koydular (bk. HUMS). Mek-
ke ekonomisine önemli katkýlar saðlayan
bu imtiyazlarýn ardýndan kurulan ve Mek-
keliler’in Arabistan içerisinde oluþturduk-
larý düzenli ticaret sisteminin bir parçasý
sayýlan Ukâz panayýrý Kureyþ’in kontrolü
altýnda olup Fil Vak‘asý’ndan on beþ yýl son-
ra 584 veya 585 yýlýnda ihdas edilmiþtir.

Câhiliye devrinde hac mevsimi zilkade
ayýnýn baþýndan yirmisine kadar süren, ilk
günü ihramlý katýlmanýn zorunlu olduðu
Ukâz ile baþlayýp Zülmecâz ve Mecenne
panayýrlarýyla devam eder, buradan Ara-

fat’a çýkýlýrdý. Ýbn Abbas’ýn Ukâz, Zülme-
câz ve Mecenne’yi Mekke’nin önemli tica-
ret yerleri olarak zikretmesi panayýrlarla
Mekke’nin iktisadî hayatý arasýndaki bað-
lantýya iþaret etmektedir (Buhârî, “Hac”,
150; “Tefsîr”, 34). Ukâz yalnýzca Mekke ve
Tâif civarýnda yaþayanlarýn deðil, hac ziya-
reti amacýyla yarýmadanýn çeþitli bölgele-
rinden gelen putperest Arap kabileleriyle
Hîre ve Kinde gibi komþu devletler tara-
fýndan gönderilen ticaret kervanlarýnýn da
katýldýðý çok geniþ bir kitleye hitap ediyor-
du. Uzak mesafelerden türlü mallarýn ge-
tirildiði Ukâz’a Kureyþ, Hevâzin, Gatafân,
Mustalik, Eslem, Süleym ve Ehâbîþ gibi
Kâbe’yi mâbed kabul eden bütün Arap ka-
bileleri iþtirak ediyordu (Ýbn Habîb, el-Mu-
¼abber, s. 264-267; Ya‘kubî, I, 270-271).
Her kabilenin bayrak veya iþaretlerle be-
lirlenmiþ özel yerleri vardý. Hevâzinliler’den
bazýlarý Ukâz’daki Cihâr adlý puta tapardý
(Cevâd Ali, IV, 517).

Ukâz panayýrýna sürekli katýlan Benî Sü-
leym ile Hevâzinliler, Ýslâm öncesinde ka-
bileler arasýnda çýkan savaþlarda önemli
rol oynuyorlardý. Birinci Ficâr savaþý Ukâz
panayýrýnda bir kiþinin Araplar’ýn en þeref-
lisi olduðunu iddia etmesi üzerine Kinâne
ve Hevâzin arasýnda, ikinci Ficâr savaþý,
Kinâne kabilesine mensup bazý gençlerin
Benî Âmir b. Sa‘saa kabilesinden bir ka-
dýný rahatsýz etmeleri sonucu çýkmýþtý. Hî-
re ve Kinde hükümdarlarý ticarî ve siyasî
amaçlarla her yýl Ukâz’a kervan gönderi-
yorlardý. Hîreliler’in kervanlarýný Ukâz pa-
nayýrýna güvenlik içerisinde götürme gö-
revi Hevâzin kabilesine aitti. 585’te Hîre
Hükümdarý Nu‘mân b. Münzir’in Ukâz’a
yolladýðý kervaný korumakla görevlendiri-
len Hevâzinli Urve b. Utbe er-Rahhâl’in Ku-
reyþli Berrâd b. Kays tarafýndan öldürül-
mesi iki kabile arasýnda “yevmü Nahle” adý
verilen savaþýn çýkmasýna yol açtý (Ýbn Sa‘d,
I, 126-127; Ýbn Habîb, el-Münemmaš, s.
164-170). Temîm kabilesi reislerinden Hâ-
cib b. Zürâre’nin Kisrâ’nýn kervanýný Ukâz
panayýrýna götürürken yayýný rehin býrak-
týðý, görevini baþarý ile tamamlamasý üze-
rine Kisrâ’nýn kendisine taç giydirip onu
ödüllendirdiði rivayet edilmektedir.

Panayýra Gazze ve Busrâ’dan þarap, Su-
riye’nin diðer þehirlerinden yað, üzüm ve
silâh, Tâif’ten deri, Yemen’den giyecek ve
diðer yerlerden çeþitli ürünler gelmektey-
di. Dericilik sektörünün en seçkin örnekle-
ri burada sergileniyordu. Arabistan ve çev-
resindeki hükümdarlar baþta gelen mah-
sullerini Ukâz’a gönderip ticarî faaliyetle-
re katýlýr, silâh, at ve giysi çeþitleriyle pa-

tinde ilerleyiþini sürdürmesi, Müslim’in de
Antakya yöresini yaðmalatmasý gerilimi
iyice týrmandýrdý. Kurzâhil mevkiinde ya-
pýlan savaþta yenilerek öldürülen Müslim
(24 Safer 478 / 20 Haziran 1085) Süleyman
Þah tarafýndan Halep Kapýsý’nda defne-
dildi.

Müslim’in yerine geçen kardeþi Ýbrâhim
aðabeyinin dul eþi Safiye Hatun ile evlen-
di. Ancak Melikþah tarafýndan azledilip ye-
rine halifenin eski veziri Fahrüddevle b.
Cehîr tayin edildi (482/1089). Melikþah,
Müslim’in oðlu Muhammed’e Rahbe, Har-
ran, Suruç, Rakka ve Habur’u verdi ve onu
kýz kardeþiyle evlendirdi. Melikþah’ýn ölü-
münden (485/1092) sonra Safiye Hatun oð-
lu Ali ile birlikte Musul’a geldi. Müslim’in
diðer oðlu Muhammed ile girdiði mücade-
leyi Ali kazandý. Ýbrâhim, Büyük Selçuklu
tahtý için harekete geçen Tutuþ’ a tâbi ol-
mayý reddettiði için öldürüldü (486/1093).
Tutuþ halasý Safiye Hatun’un oðlu Ali’yi
Musul’a vali tayin etti. Muhammed kar-
deþine karþý Selçuklu Emîri Kürboða’dan
yardým istedi. Ancak Kürboða onu yaka-
layýp Nusaybin’i aldý, uzun süren kuþatma-
nýn ardýndan Musul’u ele geçirdi. Toprak-
larý önce Suriye Selçuklularý, ardýndan Bü-
yük Selçuklu Emîri Kürboða tarafýndan is-
tilâ edilen Ukaylîler’in Musul’daki hâkimi-
yeti böylece sona erdi (Zilkade 489 / Ka-
sým 1096). Ukaylîler’in Suriye ve el-Cezî-
re’de Tikrît, Hît, Ukberâ, Âne, Hadîse ve
Ca‘ber gibi þehirlerde hüküm süren bazý
küçük kollarý VI. (XII.) yüzyýla kadar varlýk-
larýný devam ettirdiler. Ca‘ber ve Rakka’-
daki kol 564’te (1169) Zengîler tarafýndan
ortadan kaldýrýldý. Ukaylîler’in sahip oldu-
ðu yerler Büyük Selçuklular’a baðlý Türk
emîrlerin idaresine verildi. Kendileri de
þiire meraklý olan Ukaylî emîrleri þair ve
âlimleri himaye etmiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil (trc. Abdülkerim Özaydýn),
Ýstanbul 1987, IX-X, tür.yer.; Bündârî, Zübdetü’n-
Nusra (Burslan), s. 9, 10, 12-15, 22; Sýbt Ýbnü’l-
Cevzî, Mirßâtü’z-zamân (nþr. Ali Sevim), Ankara
1968, bk. Ýndeks; Ýbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-¼aleb,
I, 118; II, 58-61, 67-73, 75, 77, 78-79, 81-83,
88-89, 90-92; Ýbn Hallikân, Vefeyât, V, 260-269;
Ebü’l-Ferec, Târih, I, 300, 308-309, 310-316;
Kalkaþendî, Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1405/1984,
s. 331-332; Hâþi‘ Abbâde el-Muâzîdî, Devletü Be-
nî £Ušayl fi’l-Mev½ýl (yüksek lisans tezi, 1966),
Câmiatü’l-Kåhire Külliyyetü’l-edeb; Osman Turan,
Selçuklular Tarihi ve Türk-Ýslâm Medeniyeti,
Ýstanbul 1969, s. 80, 86, 94, 96, 99; Zambaur,
Manuel, s. 205-206; Saîd ed-Dîvecî, TârîÅu’l-
Mev½ýl, Musul 1402/1982, s. 154-170; H. Ken-
nedy, “The Uqaylids of Mosul: The Origins and
Structure of a Nomad Dynasty”, Actas del XII.
Congreso de la U.E.A.I. (Málaga, 1984), Madrid
1986, s. 391-402; C. E. Bosworth, The New Is-

UKÂZ


