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

(ö. 550/1155)
nisbet edilen bir tarikat

(bk. TARÝKAT).
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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.
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fasih Arapça’nýn korunmasýna önemli kat-
ký saðlayan Ukâz panayýrý sözlü edebiya-
týn en güzel örneklerinin dile getirildiði bir
sanat merkeziydi (Cevâd Ali, V, 7). Ýslâm’-
dan önce Araplar’ýn en meþhur þairlerin-
den Nâbiga ez-Zübyânî’nin Hassân b. Sâ-
bit, Hansâ, Meymûn b. Kays el-A‘þâ’nýn da
aralarýnda bulunduðu kadýn ve erkek þa-
irlerin yarýþmalarýna hakemlik yaptýðý ri-
vayet edilir (Ýbn Kuteybe, eþ-Þi£r ve’þ-þu£a-
râß, I, 167-168, 344; Ebü’l-Ferec el-Ýsfahâ-
nî, IX, 383; XI, 8). Þiir sanatýnda methiye,
hiciv, tasvir vb. temalarda vazgeçilmez ko-
numu sebebiyle mübalaðaya dair en gü-
zel örnekler de Ukâz panayýrýndaki yarýþ-
malarda ortaya konmuþtur. Bu yarýþma-
lar en güzel þiirlerin seçilmelerine katký
saðlar, “muallakat” adý verilen bu þiirler ke-
ten bezinden yapýlan tomarlara altýn suyu
ile yazýlýrdý. Bunlarýn Kâbe duvarýna asýldý-
ðý rivayeti (Ýbn Haldûn, s. 803) hususun-
da farklý görüþler vardýr (bk. MUALLAKAT).

Ukâz, þiirden baþka Hz. Ömer’in de ka-
týldýðý güreþ yarýþmalarýnýn yaný sýra sos-
yal ve dinî içerikli konularý hutbeleriyle ge-
niþ halk kitlelerine ulaþtýrmayý hedefleyen-
lerin de en gözde mekânýydý. Ýsmi Hanîfler
arasýnda zikredilen Kus b. Sâide’nin Ýslâ-
miyet’ten önce Ukâz’da Resûl-i Ekrem’in
de dinlediði, bir peygamberin geleceðini
haber veren hutbesi meþhurdur (Mufad-
dal ed-Dabbî, s. 113; Ýbn Sa‘d, I, 315). Re-
sûlullah, bi‘setin dördüncü yýlýndan (614)
itibaren Hz. Ebû Bekir ve Bilâl-i Habeþî gi-
bi ilk müslümanlarla birlikte haram aylar-
da panayýrlara katýlarak teblið faaliyetin-
de bulunmuþ, Ukâz panayýrýnda Kindeli-
ler ile müttefiklerini Ýslâm’a davet etmiþ,
fakat bu daveti kabul görmemiþtir (Ýbn
Sa‘d, I, 216; IV, 215; Taberî, II, 315). Ýslâm’ýn
Arabistan yarýmadasý dýþýna yayýlmasýyla
mevcut ticaret yollarý güzergâhlarýnýn de-
ðiþmesi, Basra’da Mirbed panayýrýnýn ku-
rulmasý, neseb iddiasý ve kabile düþman-
lýklarýnýn eski gücünü kaybetmesi yanýn-
da çeþitli ekonomik ve sosyal sebeplerle

Ukâz diðer bazý Arap panayýrlarý gibi za-
manla canlýlýðýný ve önemini kaybetmiþ-
tir. Câhiliye devri panayýrlarý içinde en son
terkedileni olan Ukâz, Emevî karþýtý Hâ-
ricî lideri Ebû Hamza eþ-Þârî’nin 129’da
(747) Mekke’yi iþgalinin ardýndan tarihe
karýþmýþtýr (Bekrî, III, 959).
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Ebû Hammâd Ukbe b. Âmir
b. Abs el-Cühenî

(ö. 58/678)

Suffe ehlinden, Mýsýr valisi.
˜ ™

Pek çok künyesi arasýnda en meþhuru
Ebû Hammâd’dýr. Müslüman olmadan ön-
ce bâdiyede (çöl) çobanlýk yapardý. Hz. Pey-
gamber’in hicret ettiðini duyunca Medi-
ne’ye gitti. Resûl-i Ekrem tercihi kendi-
sine býraktýðý halde bedevîler gibi sadece
baðlýlýk yeminiyle kalmayýp bir muhacir gi-
bi hicret biatý etti. Kýsa bir süre bâdiyeye
döndüyse de arkasýndan Suffe ashabý ara-
sýna katýldý ve dinî bilgisini ilerletti. Kýra-
at, fýkýh, ferâiz, þiir ve kitâbet alanlarýnda
sayýlý kiþilerden biri oldu. Resûlullah’ýn ken-
disine müracaat eden iki kiþi arasýndaki
bir meselenin Ukbe tarafýndan çözümlen-
mesini istemesi (Ýbn Manzûr, XVII, 99)
onun ilmî yeterliliðini ortaya koymaktadýr
(Müslim, “Müsâfirîn”, 265).

Hz. Peygamber döneminde gazvelere iþ-
tirak etti ve zekât toplama göreviyle çe-

nayýra iþtirak eden kabile eþrafýnýn ilgisini
çekerek bölgedeki nüfuzlu kabilelerle iliþ-
kilerini güçlendirmeye çalýþýrlardý. Hüküm-
darlarýn yolladýðý hediyelerden ve ticarî ka-
zançtan yararlanmak için tâcirlerle birlik-
te kabile eþrafý da Ukâz’a katýlýrdý. Kaçýrý-
lýp fidye istenmesi endiþesiyle kabile ileri
gelenlerinin Ukâz’da yüzlerini peçe ile ört-
tükleri, eþraftan ilk defa bu geleneði kal-
dýran kiþinin Enbârlý Tureyf b. Ganm oldu-
ðu rivayet edilir (Ya‘kubî, I, 271). Muhte-
lif ticarî muamelelerin yapýldýðý Ukâz’a öz-
gü hususlardan biri de satýþlarda açýk art-
týrma usulünün uygulanmasýydý.

Ukâz’ýn Arap panayýrlarýnýn en büyüðü
haline gelmesinde ticaret mallarý vergisi
ve himaye ücretinin alýnmamasýnýn etken
olduðu söylenebilir. Hz. Peygamber’in Me-
dine pazarýnda vergi alýnmamasýný iste-
mesi Ukâz’da gördüðü vergi muafiyeti uy-
gulamasýný benimsediðine iþaret sayýlmak-
tadýr. Bununla birlikte Ukâz panayýrýnda
vergi alýndýðýna ve Kays Aylân kabilesinin
Ukâz’a katýlýmý kontrolde önemli rolünün
olduðuna iþaret eden rivayetler vardýr (Ýbn
Sa‘d, I, 126-127; Ýbn Habîb, el-Münemmaš,
s. 164-170). Yargý iþlerinin yürütülmesini
Arafat’tan hacýlarý sevketme (icâze) göre-
vini de yerine getiren Temîm kabilesi üst-
leniyordu. Ukâz’da hakemlik ve icâze gö-
revleri önceleri Temîmli iki kiþi tarafýndan
yapýlýrken Sa‘d b. Zeyd et-Temîmî’den iti-
baren görevler bir þahýsta toplanmýþ, bu
uygulama, Ýslâmî dönemde bu görevleri
icra eden en son kiþi olan Kerib b. Safvân’a
(veya Safvân b. Hâris’e) kadar sürmüþtür.
Sakýfli Gaylân b. Seleme’nin Ukâz’da ha-
kemlik yaptýðý ve þiir söylediði anlaþýlmak-
tadýr (Ýbn Habîb, el-Mu¼abber, s. 135).

Ticarî faaliyetlerin yaný sýra toplumsal
ve kültürel etkinliklerin de gerçekleþtiril-
diði Ukâz’da akrabalýklar kurulur, antlaþ-
malar yapýlýr, ihtilâflar çözülürdü. Þairler
kýrmýzý deriden kurulan çadýrlarda en gü-
zel þiirlerini okur ve birbirleriyle yarýþýrlar-
dý. Edebî bir kongre mahiyetinde olan ve

Ukâz’da bir yapý harabesi


