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gin, I, 472’den naklen) Paris Bibliothèque
Nationale’de kayýtlý yazmanýn (nr. 1055) bu
esere aidiyeti þüphelidir (Muranyi, s. 116-
117; el-£Utbiyye’ye ait günümüze ulaþan
parçalar için bk. a.g.e., s. 106, 112-116,
120). Ancak Ýbn Rüþd’ün eseri içerisinde-
ki metin kýsmýný teþkil eden meseleler ve
Ýbn Ebû Zeyd’in en-Nevâdir’deki nakil-
lerinden hareketle hem el-£Utbiyye’nin
hem de onun kaynaklarýný oluþturan, ilk
Mâlikî metinleri niteliðindeki semâ ve ne-
vâzil kayýtlarýnýn inþasý mümkün görün-
mektedir.
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Muhammed b. Ahmed el-Utbî’nin
(ö. 255/869)

el-Müstaprece adýyla da bilinen
ve Mâlikî mezhebinde

ümmehât denilen temel metinler 
arasýnda yer alan eseri

(bk. UTBÎ, Muhammed b. Ahmed).˜ ™
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UTEYBE (Benî Uteybe)
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Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.˜ ™

Adýný Uteybe b. Gaziyye’den alan kabile-
nin soyu Cüþem b. Muâviye b. Bekir b. He-
vâzin b. Mansûr b. Ýkrime b. Hasafe b.
Kays Aylân b. Mudar b. Nizâr b. Mead yo-
luyla Adnân’a ulaþýr. Hevâzin’in kollarýndan
Benî Sa‘d ile Benî Uteybe’nin ana yurdu
Orta Arabistan’ýn harre alanlarý ve özellik-
le Hicaz’ýn doðusundaki daðlýk bölgeler-
dir. Arabistan’ýn büyük kabilelerinden olup
mensuplarý daha çok yarýmadanýn hayvan-
cýlýða uygun alanlarýnda yaþýyordu. Benî
Uteybe’nin zaman zaman hac kafilelerine
saldýrdýðý ve hac mevsimlerinde olay çýkar-
dýðý yolunda kayýtlar mevcutsa da kabilenin
XVII. yüzyýla kadar yaþayýþ tarzý ve olaylar-
daki rolü hakkýnda bilgi yoktur. Bu yüzyýl-
dan itibaren yarýmadanýn çeþitli bölgele-
rine daðýlan Uteybeliler, Necid’den baþla-
yarak Hicaz bölgesinin doðu kesimlerinden
Kasîm’e, güneyde Kahtân, Sübey‘ ve Þelâ-
ve’ye kadar geniþ bir alanda yaþamaya
baþladýlar. Az bir kesimi de Mekke ve Tâif
civarýndaki daðlýk bölgelerde ikamet et-
meyi sürdürdü. Uteybeliler özellikle siyah
deve yetiþtiriciliðinde çok mahirdi.

Arabistan içerisine daðýldýktan sonra
özellikle Necid bölgesinde yoðunlaþan Be-
nî Uteybe’nin nüfusunun çokluðu ve gü-
cü Araplar arasýnda, “Uteybe’ye karþý ko-
nulmaz” þeklinde darbýmesel haline geldi.
XIII. yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren Hâil
bölgesinde hüküm süren Þemmer kabi-
lesine baðlý Benî Reþîd ile Uteybe arasýn-
da uzun mücadeleler yaþandý. 1881 ve
1882’de Reþîdîler’e tâbi Benî Harb’e saldý-
rarak mallarýný talan ettilerse de ayný yýl
onlara karþý maðlûp oldular. 1893’te Utey-
be kabilesine saldýran Reþîdîler kendilerin-
den öþür ve zekât adý altýnda 5000 deve
aldý (Kurþun, s. 148). Uteybeliler’den Ýbn

tasnifli halini esas aldýðý anlaþýlmaktadýr
(Ýbn Rüþd, Fetâvâ Ýbn Rüþd, III, 1518-1520).
Buna raðmen günümüze ulaþmayan el-
£Utbiyye’nin konu tasnifinin ne ölçüde Ut-
bî tarafýndan yapýldýðý kesin þekilde bilin-
memektedir. Hattâb’a göre Utbî, farklý ho-
calarýndan aldýðý malzemeyi fýkýh bablarý-
na göre tasnif edip bu bablar altýnda müs-
ned tertibiyle nakletmiþtir (Mevâhidü’l-ce-
lîl, I, 57). Ancak eserin sonraki nesillere
ulaþan tasnifine Utbî dýþýnda baþkalarýnýn
da katkýda bulunduðunu gösteren rivayet-
ler vardýr. Meselâ Utbî bu çalýþmayý yapar-
ken Ahmed b. Mervân el-Kurtubî’nin ken-
disine yardým ettiði (Kadî Ýyâz, IV, 453;
Burhâneddin Ýbn Ferhûn, s. 88), ayrýca öð-
rencilerinden Ebû Muhammed Abdullah
b. Muhammed el-A‘rec’in el-Müdevve-
ne’deki konu tasnifini esas alarak el-£Ut-
biyye’yi düzenlediði (Ýbnü’l-Faradî, I, 383),
yine emîr II. Hakem’in isteði üzerine Ebû
Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Sey-
yid tarafýndan eserin bablara ayrýldýðý (Ka-
dî Ýyâz, VII, 21) kaydedilmektedir. Öte yan-
dan Ýbn Ebû Zeyd’in Teh×îbü’l-£Utbiyye’-
si de muhtemelen bir tür tasnif çalýþma-
sýdýr. Nitekim el-£Utbiyye’nin günümüze
ulaþan parçalarýnda Ýbn Ebû Zeyd el-Kay-
revânî tarafýndan bablara ayrýlýp düzenle-
nen nüsha olduðu kaydedilmektedir. Bu
bilgilerden yola çýkan Muranyi eserin Ut-
bî’den sonra konularýna göre tasnif edil-
diði görüþünü benimser (Dirâsât, s. 119-
120; Utbî, Kitâbü’l-¥ac, neþredenin giriþi,
s. 11-14). Ýbn Rüþd adýna neþredilmekle
birlikte öðrencisi Ýbnü’l-Vezzân tarafýndan
derlenen Fetâvâ Ýbn Rüþd adlý eserde el-
£Utbiyye’nin þerâi‘, nikâh, büyû‘, akzýye,
ýtk, hudûd ve “el-Kitâbü’l-Câmi.” olmak
üzere yedi ana bölüme ayrýldýðý, toplam
110 kitaptan (cüz) meydana geldiði söy-
lenir (III, 1518-1520). Bölümlerin kim ta-
rafýndan düzenlendiði bilinmediði gibi el-
Beyân ve’t-ta¼½îl’in bölümlere ayrýlma-
yan matbu nüshasý 121 kitaptan teþekkül
etmekte ve bu kitaplarýn tertibiyle Ýbnü’l-
Vezzân’ýn listesini verdiði tertip arasýnda
küçük farklýlýklar bulunmaktadýr.

VI. (XII.) yüzyýldan itibaren el-£Utbiy-
ye’nin yerini alan el-Beyân ve’t-ta¼½îl’in
pek çok nüshasý günümüze ulaþtýðý hal-
de el-£Utbiyye’nin dünya kütüphanelerin-
de eksiksiz veya bir araya getirilerek ta-
mamlanmýþ müstakil bir nüshasý yer al-
mamaktadýr (Ýbn Rüþd, el-Beyân ve’t-ta¼-
½îl, neþredenin giriþi, I, 6). Eksiksiz bir nüs-
ha olduðu söylenen (Abdülazîz Binabdul-
lah, s. 142-143; M. Ýbrâhim Ali, s. 125; Broc-
kelmann, GAL, I, 186; Suppl., I, 301; Sez-
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lýsý (halîf) olarak yerleþtiði rivayet edilmiþse
de Uveym, Kubâ’nýn sakinleri Evs kabile-
sinin Amr b. Avf oðullarýndandýr. Babasý
kabilenin ileri gelenlerindendi; annesi ay-
ný kabileden Umeyre bint Sâlim b. Seleme’-
dir. Mekke’de Hz. Peygamber’le ilk defa
görüþüp Ýslâm’ý kabul eden Medineliler’-
den birinin Uveym b. Sâide olduðu nakle-
dilir. Vâkýdî’ye göre her iki Akabe biatýna
katýlmýþ; Mûsâ b. Ukbe, Ýbn Ýshak ve Ebû
Ma‘þer es-Sindî’ye göre ise yalnýz Ýkinci Aka-
be Biatý’nda bulunmuþ ve Resûl-i Ekrem’i
Medine’ye davet ederek onu ölümü paha-
sýna korumaya söz verenler arasýnda yer
almýþtýr. Medine’de özellikle kendi kabile-
sinde Ýslâm’ýn yayýlmasý için büyük gayret
gösterdi. Hicret sýrasýnda Medine’ye gir-
meden önce Kubâ’ya inen müslümanlarý
ve ardlarýndan gelen Resûlullah’ý karþýla-
yan ve aðýrlayanlarýn baþýnda gelir. Hz. Pey-
gamber onu bir rivayete göre Ömer, di-
ðer bir rivayete göre Hâtýb b. Ebû Beltea
ile kardeþ ilân etti. Bedir, Uhud ve Hendek
gazveleri baþta olmak üzere Resûl-i Ek-
rem’in bütün seferlerine katýldý ve önemli
görevler ifa etti. Resûlullah bir yerde ko-
nakladýðýnda çadýrýnýn, bir eve girdiðinde
o evin kapýsýnda nöbet tutar, sorumsuz ve
art niyetli kimselerin onun yanýna girip
rahatsýz etmelerine engel olurdu. 2. yýl-
da (624) yahudi Benî Kaynuka‘ kabilesinin
Medine’den sürülmesine karar verilince
münafýklarýn reisi Abdullah b. Übey b. Se-
lûl, yahudilerden oluþan bir heyetin baþýn-
da sürgünü durdurmak amacýyla görüþ-
mek üzere Hz. Peygamber’in yanýna gel-
diðinde kapýda Uveym b. Sâide ile karþý-
laþtý ve onu dikkate almadan içeriye geç-
mek istedi. Karþýsýna dikilen Uveym kendi-
sine Resûl-i Ekrem’den izin almadýðý tak-
dirde görüþemeyeceðini söyledi. Buna öf-
kelenen Abdullah zorla içeri girmeye kal-
kýnca mukavemet gösteren Uveym, çýkan
arbedede Abdullah’ý baþýndan yaraladý ve
onun Resûlullah’ýn huzuruna girmesini en-
gelledi (Vâkýdî, I, 178). Uveym, savaþlarda
elde edilen ganimetlerin taksimide ve dev-
let tarafýndan uygulanan kýsas ve ölüm
gibi cezalarýn infazýnda da görev alýrdý.
Kur’ân-ý Kerîm’de bahsi geçen, takvâ üze-
rine kurulu mescidin içinde ve çevresinde
bulunup temizlenmeyi sevdiði belirtilen in-
sanlarýn (et-Tevbe 9/108) Kubâlýlar olduðu
nakledilmiþ, Uveym b. Sâide’nin bunlarýn
içinde yer aldýðý özellikle belirtilmiþtir (Ýbn
Sa‘d, III, 459-460; Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm,
s. 291).

Hz. Peygamber’in vefatýndan hemen
sonra ensarýn Benî Sâide çardaðýnda top-

lanýp hilâfet konusunu görüþtüðü haberi
Mescid-i Nebevî’ye ulaþýnca Hz. Ebû Be-
kir ve Ömer oraya gitmek üzere hareket
etmiþ, yolda Uveym b. Sâide önlerine çý-
karak hararetli tartýþmalarýn yaþandýðý en-
sarýn yanýna gitmemelerini, hilâfet mese-
lesini kendi aralarýnda halletmelerini tav-
siye etmiþtir (Ýbn Sa‘d, III, 460). Gerek Ebû
Bekir gerekse Ömer halife seçildiðinde
Uveym b. Sâide kendilerine ilk biat eden-
lerden oldu. Hz. Ömer’in hilâfeti dönemin-
de (634-644) altmýþ beþ veya altmýþ altý ya-
þýnda Medine’de vefat etti. Cenazesine ka-
týlan Ömer onu hayýrlý bir insan diye nitele-
miþ, Resûl-i Ekrem devrinde cihad mak-
sadýyla sancak açýldýðýnda altýnda ilk top-
lananlardan birinin Uveym olduðunu be-
lirtmiþtir (Buhârî, s. 44; Zehebî, TârîÅu’l-
Ýslâm, s. 291-292). Uveym’in Hz. Peygam-
ber hayatta iken vefat ettiðine dair riva-
yet muteber sayýlmamýþtýr. Resûlullah’ýn
“cennetlik bir insan” dediði Uveym (Ýbn
Sa‘d, III, 459) Hazrec kabilesinden Ümâ-
me bint Bükeyr b. Sa‘lebe ile evlenmiþ ve
Utbe, Süveyd, Karaza, Abdurrahman ad-
larýnda oðullarý olmuþtur. Kendisinden ye-
di rivayet intikal etmiþ, bu rivayetler oðul-
larý Utbe ve Abdurrahman tarafýndan nak-
ledilmiþtir (Ýbn Hazm, s. 180-181; Ýbn Ha-
cer el-Askalânî, Teh×îbü’t-Teh×îb, VIII, 155).
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Ebû Mâlik Uyeyne b. Hýsn
b. Huzeyfe el-Fezârî

(ö. 30/650 [?] )

Fezâre kabilesinin reisi,
müellefe-i kulûbdan.

˜ ™

Asýl adý Huzeyfe olup geçirdiði bir yüz
felci yüzünden gözleri küçüldüðü için “Uyey-
ne” (küçük gözlü) lakabýyla tanýnmýþtýr. De-
desinin babasý Bedr’e nisbetle Uyeyne b.
Bedr diye de anýlýr. Babasýnýn ölümünden

Hindî ile Reþîdîler arasýndaki mücadeleyi
anlatan atýþmalar meþhurdur. Ýbrâhim Pa-
þa’nýn 1818 Dir‘iye kuþatmasýnda olduðu
gibi Osmanlý ordusunda yer alan Uteybe
kabilesine mensup askerler, Suûdîler’le
(Abdülazîz b. Abdurrahman) Þerîfler (Þe-
rîf Hüseyin) arasýndaki mücadelelere ka-
týldýlar. Ýbn Suûd ile birlikte 1907’de Reþîdî-
ler’e üstünlük saðlayan Uteybeliler, bun-
dan sonra Suûdîler’le iþ birliðine devam et-
tilerse de Þerîf Hüseyin’e karþý büyük sem-
pati duyuyorlardý. Bir süre Þerîf Hüseyin’-
le beraber hareket ettiler, ardýndan Suûdî-
ler’in safýna geçerek Suudi Arabistan’ýn
kurulmasýnda önemli rol oynadýlar. Kabile
mensuplarý Uteybî nisbesiyle anýlýr. Bun-
lar arasýnda Þeyh Abdülhamîd b. Abdüla-
zîz el-Es‘adî ve Türkî el-Gaddâh gibi âlim,
þair ve edipler sayýlabilir. 1979’da Kâbe bas-
kýnýný gerçekleþtiren hareketin liderliðini
Cühayman b. Muhammed el-Uteybî üst-
lenmiþti. Günümüzde de Arap yarýmada-
sýnda bilinen kabilelerin en büyüklerinden
olan, Necid ve Kasîm’de yoðun biçimde
yaþayan Benî Uteybe ve kollarýna Bahreyn,
Küveyt ve Katar’da da rastlanýr.
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Ebû Abdirrahmân 
Uveym b. Sâide b. Âiþ el-Ensârî

(ö. 23/644’ten önce)

Sahâbî.
˜ ™

Milâdî 570-580 yýllarý arasýnda Medine’-
de doðdu. Aslen Kuzey Arabistan’da yaþa-
yan Belî kabilesinden geldiði ve Medine’ye
Evs kabilesi boylarýndan birinin antlaþma-


