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ðý bir mushaf nüshasý vardý. Hz. Osman’ýn
mushafýna göre tertibi farklýlýk gösteren
bu nüsha hadis hâfýzý ve tarihçi Ebû Saîd
Ýbn Yûnus (ö. 347/958) zamanýnda bilin-
mekteydi (Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm, s. 272).
Fýkýh ve özellikle ferâiz konularýnda da uz-
mandý. Hz. Ömer döneminde Medine’de
bir süre kadýlýk yapmýþtýr (DÝA, XXIV, 66).
Ukbe ayný zamanda Arap dilini fasih konu-
þur, þairliðinin yaný sýra güzel sesi ve et-
kileyici Kur’an okuyuþuyla tanýnýrdý. Bir
defasýnda Hz. Ömer’in isteði üzerine ona
Tevbe sûresini okumuþ ve halife bu tilâ-
veti aðlayarak dinlemiþtir. Kütüb-i Sitte’-
nin tamamýnda rivayetleri bulunan Ukbe’-
den Câbir b. Abdullah, Abdullah b. Abbas,
Ebû Ümâme gibi sahâbîler ve birçok tâ-
biîn âlimi hadis nakletmiþtir. Onun hadis
rivayeti açýsýndan Mýsýrlýlar nezdindeki ko-
numu Abdullah b. Mes‘ûd’un Kûfeliler nez-
dindeki konumuna benzetilmiþtir. Rivayet-
leri Ýbn Kutluboða tarafýndan Müsnedü
£Ušbe b. £Âmir adýyla derlenmiþ, Abdül-
ganî Ahmed et-Temîmî, Merviyyâtü’½-
½a¼âbî £Ušbe b. £Âmir el-Cühenî raŠý-
yallåhu £anhü fî Müsnedi’l-Ýmâm A¼-
med baþlýðýný taþýyan bir yüksek lisans te-
zi hazýrlamýþtýr (1399/1979, Câmiatü Üm-
mi’l-kurâ).
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Ebü’l-Velîd Ukbe b. Ebî Muayt
b. Ebî Amr b. Ümeyye el-Ümevî

(ö. 2/624)

Hz. Peygamber’in
azýlý düþmanlarýndan.

˜ ™

Dedesi Emevîler’in atasý Ümeyye b. Ab-
düþems’in oðlu Ebû Amr’dýr. Ukbe, Ýslâ-
miyet’in doðuþundan önce Mekke’nin zen-
ginleri ve ileri gelenleri arasýnda yer alý-
yordu. Abdullah b. Mes‘ûd’un, çocukluðun-
da sürülerine çobanlýk yaptýðý bilinmek-
tedir. Ýslâm’ýn ilk günlerinden itibaren Re-
sûl-i Ekrem’in azýlý düþmanlarýndan oldu;
onu davetten vazgeçirmeye ve yeni müs-
lüman olanlarý dinlerinden döndürmeye ça-
lýþan en etkili liderlerden biri, hatta kötü-
lükte en þiddetli davrananý (eþka’l-kavm) di-
ye anýlýyordu. Resûlullah’a komþu idi ve
onun kapýsýnýn önüne pislik atýyordu. Ni-
tekim Hz. Peygamber iki kötü komþunun
arasýnda bulunduðunu (Ebû Leheb ve Uk-
be), onlarýn pislik getirip kapýsýnýn önüne
attýklarýný söylemiþtir. Bir defasýnda Ukbe
sepetindeki pisliði dökerken Resûl-i Ek-
rem’in halasý Ervâ’nýn oðlu Tuleyb b. Umeyr
onu görmüþ ve sepeti elinden alýp kafasý-
na çarpmýþtý. Kureyþ’in sekiz zýndýðý ara-
sýnda sayýlan Ukbe b. Ebû Muayt (Ýbn Ha-
bîb, s. 161), Nadr b. Hâris ile birlikte Re-
sûlullah hakkýnda bilgi edinmek için ya-
hudi âlimleriyle görüþmek üzere Yesrib’e
(Medine) gönderildi. Yahudi âlimleri on-
lara Hz. Muhammed’e Ashâb-ý Kehf, Zül-
karneyn ve ruh hakkýnda soru sormalarý-
ný, eðer bunlara cevap verirse kendisine
inanýp uymalarýný tavsiye ettiler. Resûl-i Ek-
rem, Mekke’ye dönen ve bir grup müþrik-
le beraber yanýna gelen Ukbe ve Nadr’ýn
bu üç sorusunun cevabýný bir gün sonra
vereceðini bildirdi, fakat “inþallah” demeyi
unuttu. Beklediði vahiy gelmeyince müþ-
rikler aleyhinde konuþmaya baþladý ve Re-
sûlullah büyük bir sýkýntýya düþtü. On beþ
gün sonra, “Allah izin verirse demedikçe
hiçbir þey için þu iþi yarýn yapacaðým de-
me” meâlindeki âyetlerin (18/23-24) yer
aldýðý Kehf sûresi nâzil oldu (Ýbn Kesîr, IV,
133).

Hz. Peygamber’in en þiddetli düþmaný
olarak tanýnan Übey b. Halef (Belâzürî, I,
147) yakýn dostu Ukbe b. Ebû Muayt’ýn

þitli kabilelere gönderildi. Resûl-i Ekrem’in
vefatýndan sonra da fetihlere katýldý. Dý-
maþk’ýn fethedildiði haberini Medine’de
olan Hz. Ömer’e müjdelemek için gönde-
rildi. Dýmaþk’ýn doðu tarafýnda Sinan Köp-
rüsü civarýnda Tûmâ (Thomas) Kapýsý’na ya-
kýn bir yerde ev edindi. Ardýndan Mýsýr’ýn
fethinde bulundu. Hz. Osman zamanýnda
bir süre Mýsýr Valisi Abdullah b. Sa‘d’ýn ye-
rine vekâlet ettiði kaydedilmektedir (DÝA,
XXX, 519). Sýffîn Savaþý’nda Muâviye’nin
yanýnda yer aldý. 44 (664) yýlýnda Muâviye
tarafýndan Mýsýr valiliðine tayin edildi. Üç
yýl sonra Rodos adasýna gönderilen donan-
mada görevlendirildi, ancak Rodos yolun-
da iken valilik görevinden azledildiðini öð-
rendi. Görevden alýnýþ tarzý onu gücendir-
di ve Mýsýr’a yerleþti. Ebû Eyyûb el-Ensârî
ile birlikte Ýstanbul kuþatmasýna katýldý.
Mýsýr’da vefat eden Ukbe, Mukattam Me-
zarlýðý’na defnedildi. 1066 (1655) yýlýnda
Osmanlýlar’ýn Mýsýr valisi Silâhdar Mehmed
Paþa, Ukbe’nin kabrinin yanýnda onun adý-
ný taþýyan küçük bir mescid inþa ettirdi.
Kabri bugün de ziyaretgâhtýr. Cesur ve ka-
biliyetli bir savaþçý, usta bir okçu olan Uk-
be, Hz. Peygamber’in tavsiyesiyle yaþlýlý-
ðýnda da ok atma tâlimlerini sürdürmüþ-
tür. Vefatýndan önce sayýsý yetmiþe yakla-
þan yaylarýný, oklarýyla birlikte çocuklarýna
emanet etmiþ, bunlarla Allah yolunda sa-
vaþmalarýný vasiyet etmiþtir. Hz. Peygam-
ber’in düldül adlý katýrýnýn bakýmýndan so-
rumlu olan ve zaman zaman Peygamber’in
bineðini yedme ve sevketme görevini üst-
lenen Ukbe bir yolculuk sýrasýnda Resûl-i
Ekrem’in ýsrarý üzerine onunla ayný bineði
kullandýðý için “redîfü Resûlillâh” sýfatýyla
da anýlmýþtýr (Müsned, IV, 144).

Resûl-i Ekrem’in kâtiplerinden olan Uk-
be’nin bizzat cemedip kendi hattýyla yazdý-
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düreceðim” dediði ve Bedir Savaþý hazýr-
lýklarý esnasýnda bu sözleri hatýrlayan Uk-
be’nin savaþa gitmek istemediði nakledil-
mektedir.

Resûl-i Ekrem’e karþý hazýrlanan ve onu
hicrete mecbur eden suikast esnasýnda
akþam evini saranlar arasýnda Ukbe de
yer almýþtý (Ýbn Sa‘d, I, 228). Müslüman-
lara karþý olan düþmanlýðýný hicretten son-
ra da sürdüren Ukbe, Mekke dýþýnda ya-
kalandýðý takdirde öldürüleceðine dair ri-
vayete raðmen orduya katýlmakta tered-
düt gösterenleri ikna etmeye çalýþtý. Ni-
tekim yaþlýlýðý ve aþýrý þiþmanlýðý sebebiy-
le savaþa gitmek istemeyen Ümeyye b.
Halef’i ikna etmek amacýyla içinde ateþ ve
öd aðacý bulunan bir kapla yanýna gidip ona
korkak olduðunu ve kadýnlara benzediðini
söylemiþ, buhur sürmesini tavsiye ede-
rek tahrik etmiþtir. Bunun üzerine Ümey-
ye’nin hazýrlanýp orduya katýldýðý bildiril-
mektedir. Ukbe, Ebû Cehil ve Nadr b. Hâ-
ris ile birlikte Bedir’e katýlmakta gönül-
süz davranan Hakîm b. Hizâm’ý da ikna
etmiþti. Bedir Savaþý’ndaki çatýþmalar sý-
rasýnda Ukbe b. Muayt’ý ensardan Abdul-
lah b. Seleme esir aldý. Esirlere karþý iyi
davranýlmasýný emreden Hz. Peygamber
onlardan sadece ikisini, Ukbe b. Ebû Mu-
ayt ile Nadr b. Hâris’i kendisine ve asha-
býna yaptýklarý iþkenceler yüzünden ölü-
me mahkûm etti. Esirlere yapýlan mua-
melenin kendisine de uygulanmasýný iste-
yen ve diðer esirler öldürülmediði halde
kendisinin niçin öldürülmek istendiðini so-
ran Ukbe’ye Resûlullah’ýn, “Küfrün ve Al-
lah’a, resulüne düþmanlýk ve iftiralarýn do-
layýsýyla” veya “yüzüme karþý hakaret et-
men sebebiyle” dediði, öldürüldüðü tak-
dirde çocuklarýna kimin bakacaðýný sorma-
sý üzerine de “ateþ” cevabýný verdiði nak-
ledilmiþtir. Ukbe b. Ebû Muayt, Irkuzzub-
ye’de yahut Safrâ mevkiinde Âsým b. Sâ-
bit veya Hz. Ali tarafýndan öldürüldü.

Hz. Osman’ýn babasý Affân b. Ebü’l-Âs’ýn
ölümünden sonra Ukbe, Hz. Osman’ýn an-
nesi Ervâ bint Küreyz ile evlenmiþ, Ervâ’-
dan Velîd, Umâre, Hâlid, Ümmü Külsûm,
Ümmü Hakîm ve Hind adlarýnda altý ço-
cuðu dünyaya gelmiþ, anneleriyle birlik-
te çocuklarýn hemen hepsi Ýslâmiyet’i ka-
bul etmiþtir. Bunlardan Mekke dönemin-
de müslüman olan Ümmü Külsûm, Hudey-
biye Antlaþmasý’nýn ardýndan þehir dýþýn-
daki bahçelerine gitme bahanesiyle Mek-
ke’den uzaklaþmýþ ve Medine’ye hicret et-
miþtir. Peþinden giden iki kardeþi, Hudey-
biye Antlaþmasý’nýn Mekke’den Medine’-
ye kaçanlarýn iade edilmesini gerektiren
þartýna göre kardeþlerini geri götürmek

istemiþ, ancak Hz. Peygamber, antlaþma-
da sadece erkek mültecilerden söz edildi-
ðini ve kadýnlarýn antlaþma kapsamýnda
bulunmadýðýný söyleyerek onu iade etme-
miþtir. Bu sýrada Mümtehine sûresinin,
Medine’ye hicret ederek müslüman oldu-
ðunu söyleyen kadýnlarýn samimiyetleri
denendikten sonra müþriklere iade edil-
memesini emreden onuncu âyeti inmiþ-
tir. Ukbe’nin oðlu Velîd, Hz. Osman zama-
nýnda Kûfe valiliði yapmýþtýr. Onun soyun-
dan gelenlerin hemen hemen tamamýnýn
fetihlerden sonra Irak ve el-Cezîre’de yer-
leþtiði kaydedilir.
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Ukbe b. Nâfi‘ b. Abdilkays
el-Fihrî el-Kureþî

(ö. 62/682)

Emevî valisi.
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621’de doðdu. Babasý Nâfi‘, Âs b. Vâil’in
anne bir kardeþidir. Annesi Benî Lahm ka-
bilesine mensuptur. Hakkýndaki ilk bilgi-
ler Amr b. Âs’ýn yanýnda Mýsýr, Nûbe, Ber-
ka ve Trablusgarp fetihlerine katýlmasýy-
la ilgilidir. Bu fetihler sýrasýnda Amr tara-
fýndan Nûbe bölgesine gönderildi. Orada
ok atýcýlýðýnda mahir olan ve çatýþmalar sý-
rasýnda müslümanlarý gözlerinden vurduk-
larý için “rumâtü’l-hadek” denilen Nûbeli-
ler’in þiddetli direniþiyle karþýlaþýnca bir
anlaþma yaparak geri dönmek zorunda

Resûl-i Ekrem’le oturup konuþtuðunu, hat-
ta bazý söylentilere göre onu yemeðe da-
vet ettiðini ve yemeðinden yemesi için þe-
hadet getirdiðini duymuþtu. Ukbe’nin Ýs-
lâm’ý kabul ettiðini düþünerek çok öfkele-
nen Übey ona, “Eðer gidip Muhammed’i
açýkça inkâr etmez ve yüzüne karþý haka-
rette bulunmazsan seninle asla konuþma-
yacaðým” dedi. Bunun üzerine Ukbe, Re-
sûlullah’a bu çirkin hareketi yapmaktan
çekinmedi. Furkan sûresinde, “O gün za-
lim kimse ellerini ýsýrýp þöyle der: ‘Keþke
o peygamberle birlikte bir yol tutsaydým!
Yazýk bana! Keþke falancayý dost edinme-
seydim! Çünkü Kur’an bana gelmiþken be-
ni ondan saptýrdý’. Þeytan insaný yüzüstü
býrakýp rezil eder” meâlindeki âyetlerin (25/
27-29) Ukbe hakkýnda indiði bildirilmekte-
dir (Ýbn Kesîr, IV, 220-221).

Baþka bir gün Ukbe b. Ebû Muayt, Kâ-
be’nin yanýnda namaz kýlmakta olan Re-
sûl-i Ekrem’in üzerine secdeye gittiði sý-
rada Ebû Cehil’in teþvikiyle yeni doðuran
devenin etenesini (döl eþi, meþîme) attý
(Buhârî, “Salât”, 21; “Menâkýbü’l-ensâr”,
29). Bir defasýnda da Abdullah b. Amr b.
Âs’ýn müþriklerin Hz. Peygamber’e yaptý-
ðý en aðýr iþkence olarak gördüðü saldýrý-
yý gerçekleþtirdi. Kâbe’nin yanýnda namaz
kýlan Resûlullah’ýn yanýna gitti ve secdeye
vardýðý esnada elbisesini boynuna dolaya-
rak onu boðmaya çalýþtý. Bunu gören Hz.
Ebû Bekir, “Rabbinizden size deliller ge-
tiren bir kimseyi ‘Rabbim Allah’týr’ dediði
için öldürecek misiniz?” diyerek ona en-
gel oldu (Buhârî, “Feçâ,ilü ashâbi’n-nebî”,
5). Resûl-i Ekrem, Ukbe’nin kendisini sü-
rekli tâciz etmesi üzerine önde gelen bazý
müþriklerin adýný da zikrederek þöyle bed-
dua etmiþti: “Allahým! Kureyþ’ten olan bu
topluluðun yaptýklarýný sana arzediyorum.
Ebû Cehil b. Hiþâm’ý, Utbe b. Rebîa’yý, Þey-
be b. Rebîa’yý, Ukbe b. Ebû Muayt’ý, Ümey-
ye b. Halef’i sana havale ediyorum” (Bu-
hârî, “Cizye”, 21). Bir defasýnda bu kiþile-
rin de içinde bulunduðu yedi kiþiye bed-
duada bulundu ve Ýbn Mes‘ûd’un bildir-
diðine göre bunlarýn tamamý Bedir Sava-
þý’nda öldürüldü (Müsned, I, 393, 397). Pey-
gamberliðin onuncu yýlýnda Ebû Tâlib’in
ölümü üzerine müþrikler Resûl-i Ekrem’e
yapmakta olduklarý eziyetleri arttýrdýlar. O
sýrada Benî Hâþim’in büyüðü sayýlan Ebû
Leheb, kýz kardeþlerinin ýsrarýyla Resûlul-
lah’ýn himayesini üzerine almak zorunda
kaldý. Ancak Ukbe b. Ebû Muayt ile Ebû Ce-
hil onu tahrik ederek kararýndan vazge-
çirdiler. Diðer taraftan Hz. Peygamber’in,
aðýr hakaretlerinden dolayý Ukbe’ye, “Seni
Mekke daðlarýnýn dýþýnda yakalarsam öl-


