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Ebû Mu‘riz Mug¢re b. Abdillâh
b. Mu‘riz (el-Esved) el-Esedî

(ö. 80/699 [?] )

Emevî dönemi þairi.
˜ ™

Künyesinin Ebû Mu‘ric (þiirinde de böy-
le geçer) ve adýnýn Mugýre olduðu husu-
sunda ittifak bulunduðu halde nesep sil-
silesine dair bazý farklý görüþler ileri sürül-

müþtür (Ýbn Kuteybe, II, 559; Ebü’l-Ferec
el-Ýsfahânî, XI, 251). Ükayþir kelimesi “kýr-
mýzý yüzlü, derisi soyulmuþ, kavlamýþ kim-
se” demek olan “akþer”in küçültme ismi-
dir. Alaca (baras) hastalýðýndan dolayý bu
lakabý almýþtýr; ancak kendisini bu lakap-
la ananlara kýzardý (Dîvân, s. 28). Bazý kay-
naklarda uzun bir ömür sürdüðü kaydedi-
len þair Hz. Peygamber’in risâletinden (610)
önce dünyaya gelmiþtir. Doðduðu yer hak-
kýnda bir bilgiye rastlanmamakla beraber
onun, bir þehir haline gelmesinden sonra
Esed kabilesinin kollarýndan Benî Mu‘riz
b. Amr’ýn yerleþtiði Kûfe’de yetiþtiði bilin-
mektedir. Eski kaynaklar sadece Ükayþir’in,
Abdülmelik b. Mervân (685-705) ile Kûfe
valisi olan Biþr b. Mervân’la (691-694) alâ-
kasýndan söz etmekte ve onlarýn þairleri
arasýnda yer aldýðýný belirtmektedir. Diva-
nýnda Biþr b. Mervân için yazdýðý methi-
yeden 1000 dirhem aldýðý (s. 67), Abdül-
melik b. Mervân’ýn onun þiirlerini kendisin-
den dinleyip beðendiði (s. 24, 25, 52) kay-
dedilmektedir. Ükayþir muhtemelen bir ara
Mus‘ab b. Zübeyr taraftarý olmuþ, 72 (691)
yýlýnda vefat edince hakkýnda bir mersiye
yazmýþtýr.

Ükayþir’in hayatý ve þiirleri hakkýnda en
geniþ bilgi Kitâbü’l-E³ånî’de bulunmak-
tadýr. Onun düzensiz, zevk peþinde koþan,
içki (nebîz) düþkünü bir kiþi olduðunu gös-
termesi bakýmýndan iki hadise dikkat çeki-
cidir. Bunlardan biri, Abdullah b. Zübeyr’in
halifeliði esnasýnda (683-692) Þamlýlar’la
savaþmak üzere Kûfe valisi tarafýndan or-
duya alýnmasý (a.g.e., s. 103-104), fakat fi-
rar etmesi, diðeri de öldürülmesidir. Ýbn
Habîb (Esmâßü’l-mu³tâlîn, s. 249-250) ve
Nüveyrî’nin (Nihâyetü’l-ereb, IV, 55-56) kay-
dettiðine göre Kûfe’nin ileri gelenlerin-
den [Kays b.] Muhammed b. Eþ‘as el-Kin-
dî’nin adamlarý tarafýndan sarhoþ bir halde
Hîre’den dönerken Kûfe dýþýnda duman-
la boðularak öldürülmüþtür. Diðer bir riva-
yete göre ise bu iþi yapanlar [Abdullah b.]
Ýshak b. Talha’nýn taraftarlarýydý, çünkü
Ükayþir onu hicvetmiþti. Ýçki içmek için sýk
sýk Hîre’deki meyhanelere giden þairin
(Dîvân, s. 35, 53) divanýnda nebîz içmek-
ten tövbe ettiðine dair bir kýta mevcut-
tur (a.g.e., s. 26).

Kümeyt el-Esedî ile (a.g.e., s. 82) Ab-
dülmelik b. Mervân’ýn (a.g.e., s. 24, 25,
52) övgüyle söz ettiði Ükayþir’in þiirlerine
fasih bir dil, sade bir üslûp hâkimdir. Bu-
nunla birlikte yeni (müvelled) kelimeler kul-
lanmak ve dil hatalarý yapmakla eleþtiril-
miþtir. Þiirlerinin çoðu þarap hakkýnda olup
bu hususta baþarý gösterdiði kabul edilir.

maat yeri þeklinde kullanýlan semâhâne
9,80 × 9,70 m. iç ebadýndadýr ve hareme
açýlan cephesiyle kuzey cephesinde dör-
der, batý cephesinde bir olmak üzere do-
kuz pencere ile aydýnlatýlmaktadýr. Semâ-
hânenin içinde merdivenle çýkýlan yeni bir
ikinci kat teþkil edilmiþ, ahþap tavaný ve
döþemesi yenilenmiþtir. Hareme, üst kata
mescid tarafýndan bir, dýþarýdan ve güney
tarafýndan bir, alt katta bahçe tarafýndan
da bir kapý ile girilmektedir. Bahçe giriþin-
de çilehâne yer almaktadýr. Mescid tara-
fýndan giriþte en dikkat çeken yer olan
pembe oda Bursa ovasýna nâzýr bir konum-
dadýr. Kuzey kapýsýndan giriþteki tarafta
bulunan ve kubbeli oda denilen odanýn üs-
tü kündekârî iþçiliðiyle ahþap iþlemesi ve
kalem iþlerinin nefis bir örneðidir. Hare-
min kuzeye bakan avlusunda merdivenle
çýkýlan çilehâne, altý taþ duvarlarla örülü
bir giriþ katla eski küçük bir kapýdan giri-
len üst kattaki odadan meydana gelmek-
tedir. Çilehânenin içinde eskiden dergâh-
ta kullanýlan ve Üftâde ile Aziz Mahmud
Hüdâyî’ye atfedilen birtakým eþyalar ser-
gilenmektedir. Mescidin batý duvarýnda gö-
rülen ve Hû Çeþmesi diye bilinen çeþmenin
yenilenmiþ parçasýnýn üzerine 974 (1566)
tarihi ile Kur’an’da su hakkýndaki âyet (el-
Enbiyâ 21/30) iþlenmiþtir. Mescidin batý ta-
rafýnda bulunan tekkenin selâmlýk kýsmý
günümüzde yýkýlmýþ ve üzerinden yol ge-
çirilmiþtir. Son yýllarda harem kýsmý, çile-
hâne ve diðer bölümlerde kapsamlý resto-
rasyonlar gerçekleþtirilmiþtir.
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Ükeydir b. Abdilmelik b. Abdilcin
el-Kindî es-Sekûnî

(ö. 12/633)

Dûmetülcendel’in
Hz. Peygamber dönemindeki

hýristiyan yöneticisi.
˜ ™

Yemenli Kinde kabilesinin Sekûn kolun-
dandýr. Kuzey Arabistan’da Hicaz-Suriye
kervan yolu üzerinde, günümüzde Cevf böl-
gesinde yer alan Dûmetülcendel adlý eski
bir ticaret merkezinin yöneticisiydi. “Ükey-
diru Dûme / Sâhibü Dûme” diye de anýlýr.
Hz. Peygamber diðer yöneticilerle birlikte
Ükeydir’e de Ýslâm’a davet mektubu gön-
derdi. Abdülmelik b. Ükeydir, babasýna
Resûl-i Ekrem’in mektup yolladýðýný, fakat
o sýralarda mührü bulunmadýðý için mek-
tubu týrnaðý ile mühürlediðini söylemiþtir
(Ýbnü’l-Esîr, III, 509). Medineli münafýklar-
la iþ birliði yapan ve müslümanlara karþý
bir tehdit oluþturan Ükeydir’i etkisiz hale
getirmek için 9 (630) yýlýnda Tebük Gazve-
si öncesinde Hâlid b. Velîd kumandasýnda
420 kiþilik bir süvari birliði Dûmetülcen-
del’e gönderildi; Hâlid b. Velîd onu esir
alarak Resûlullah’ýn huzuruna getirdi.

Ükeydir’in Hz. Peygamber’le görüþtük-
ten sonra Ýslâm’ý kabul edip etmediðine,
dolayýsýyla sahâbî sayýlýp sayýlmayacaðýna
dair kaynaklarda farklý bilgiler yer almak-
tadýr. Ebû Abdullah Ýbn Mende, Ebû Nu-
aym el-Ýsfahânî ve Hatîb el-Baðdâdî gibi
âlimler onun Resûl-i Ekrem’in huzurunda
müslüman olduðunu, kendisine ipek elbi-
se / kaftan / cübbe hediye ettiðini, dolayý-
sýyla sahâbeden sayýlmasý gerektiðini söy-
lemektedir. Buna karþýlýk Ükeydir’in Resû-
lullah’ýn vefatýndan sonra irtidad ettiði, hat-
ta onun hiçbir zaman Ýslâm’ý benimseme-
diði kaydedilmektedir. Belâzürî ile Ýbn Ha-
cer el-Askalânî ise Hz. Peygamber’in hu-
zuruna çýkarýldýðýnda Ýslâmiyet’i kabul et-
tiðini, isteði üzerine kendisine bir eman
mektubu verilerek memleketine geri gön-
derildiðini, ancak Resûl-i Ekrem’in vefatý
üzerine zekât vermeyerek irtidad ettiðini,
Hâlid b. Velîd’in Irak seferinden Dýmaþk’a
dönerken Hz. Ebû Bekir’in emriyle onu öl-
dürdüðünü, bu sebeple Ükeydir’in sahâbe-
den sayýlmamasý gerektiðini ileri sürmüþ-
lerdir. Mecdüddin Ýbnü’l-Esîr, Ükeydir’in
Müslümanlýðý benimsediðine dair bilginin
doðru olmadýðýný söylemekte, bu rivaye-
tin Resûlullah’ýn Ükeydir’e verdiði eman
mektubunda onun Ýslâm’ý kabul ettiðini,

putlardan vazgeçtiðini, Dûmetülcendel’de
Hâlid b. Velîd ile namaz kýlýp zekât verdi-
ðini ileri süren Vâkýdî’ye dayandýðýný söy-
lemektedir (Ýbn Hacer, I, 127). Ýzzeddin Ýb-
nü’l-Esîr de kardeþi Mecdüddin’in görüþü-
ne katýlarak Ükeydir üzerine seriyye gön-
derildiðini, onun Hz. Peygamber’e hediye
vermekle birlikte Ýslâmiyet’i benimseme-
diðini, bu konuda siyer âlimleri arasýnda ih-
tilâfýn bulunmadýðýný kaydetmekte, Ükey-
dir’in Resûl-i Ekrem ile barýþ antlaþmasý
yaptýktan sonra Dûmetülcendel’e döndü-
ðünü, Hz. Ebû Bekir devrinde cizye verme-
yince Hâlid b. Velîd’in tekrar oraya yollan-
dýðýný ve Ükeydir’in öldürüldüðünü belirt-
mektedir (Üsdü’l-³åbe, I, 135).

Neticede Ýslâm tarihi kaynaklarý ve si-
yer kitaplarýnda Ükeydir’in Ebû Bekir’in
emriyle Hâlid b. Velîd tarafýndan 12 (633)
yýlýnda öldürüldüðü zikredilir. Bununla bir-
likte onun Resûlullah zamanýnda yine Hâ-
lid tarafýndan öldürüldüðüne (Hassân b.
Sâbit, II, 78) yahut Hz. Peygamber’le yap-
týðý antlaþmayý bozmasý üzerine Hz. Ebû
Bekir veya Ömer tarafýndan Hîre’ye sür-
gün edildiðine dair þâz rivayetler de vardýr
(Ýbn Hacer, I, 125). Muhammed Hamîdul-
lah kaynaklarda nakledilen eman mektu-
bunun sýhhatinden þüphe etmekte, özel-
likle bu mektupta yer alan eski nesillerin
þan ve þerefine dair düzmece cümlelerin
asýl metne sonradan katýlmýþ olabileceði-
ni ileri sürmektedir (Ýslâm Peygamberi, I,
533). Kaynaklarda, Ükeydir’in yakalanma-
sý için Resûlullah’ýn Hâlid b.Velîd kuman-
dasýnda 420 kiþilik bir seriyyeyi gönderir-
ken Hâlid’e, “Sen onu kalenin dýþýnda ya-
bani sýðýr avlarken bulacaksýn” dediðine ve
Ükeydir’in yabani sýðýr avlarken yakalandý-
ðýna dair bir rivayet de yer almaktadýr (Müt-
taký el-Hindî, X, 582-584).

Ükeydir’in Resûl-i Ekrem’e altýn sýrma-
lý, ipek karýþýmý bir kaftan hediye ettiði, o
sýralarda ipek elbise giymeyi henüz yasak-
lamamýþ olan Resûlullah’ýn onu giydiði,
bunu gören sahâbenin kaftana imrenme-
si üzerine Hz. Peygamber’in onlara Sa‘d b.
Muâz’ýn cennetteki mendillerinin bundan
daha güzel olduðunu söylediði, ardýndan
kaftaný Hz. Ali’ye yahut Ömer’e verdiði,
onu satarak parasýndan faydalanmalarýný
veya hanýmlar arasýnda paylaþtýrmalarýný
istediði belirtilmektedir (Müsned, I, 130;
III, 111, 121, 122, 133, 206, 207, 234, 238;
Buhârî, “Hibe”, 28; Müslim, “Libâs”, 18,
“Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 127; Tirmizî, “Libâs”,
3; Ebû Dâvûd, “Ýmâre”, 30; Nesâî, “Zînet”,
88). Ükeydir’in hediye ettiði kaftaný önce
Resûl-i Ekrem’in kabul etmediðine, onun

Methiye ve hicivler de yazmýþtýr. Diðer ta-
raftan þiiri bir kazanç vesilesi edinen, öv-
düðü kimselerden aldýðý câizeleri þarap
için harcayan, ahlâken düþük ve edep dýþý
þiirler yazan (mâcin) bir þair olarak tanýn-
mýþtýr. el-Va¼þiyyât (Ebû Temmâm), eþ-
Þi£r ve’þ-þu£arâß (Ýbn Kuteybe), Kitâbü’l-
E³ånî (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî), el-¥amâ-
setü’l-Ba½riyye (Sadreddin el-Basrî), Li-
sânü’l-£Arab (Ýbn Manzûr) ve Nihâye-
tü’l-ereb (Nüveyrî) gibi eserlerde yer alan
þiirleri (Sezgin, II/3, s. 22) kýrk sekiz par-
çadan ibarettir ve toplam 184 beyit tut-
maktadýr. Klasik dönemde onun divanýnýn
tashih edilmiþ iki nüshasý mevcuttu. Bun-
lardan biri ünlü dilci ve nesep âlimi Mu-
hammed b. Habîb’e (ö. 245/860) aittir.
Ýkincisinin kimin tarafýndan derlendiði bi-
linmemekle beraber bazý antolojilerde ka-
yýtlar bulunmakta (EI2 [Ýng.], X, 787), Kadî
el-Cürcânî ile Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin bu
divandan haberdar olduklarý anlaþýlmak-
tadýr. Ükayþir’in þiirleri ilk defa Tayyib el-
Aþþâþ tarafýndan çeþitli edebî eserlerden
derlenerek neþredilmiþ (bk. bibl.), daha
sonralarý Halîl ed-Düveyhî (Beyrut 1411/
1991) ve Muhammed Ali Dikka (Beyrut
1996) divanýný müstakil olarak yayýmlamýþ-
týr. Düveyhî neþrinde divanýn sonuna el-
E³ånî’den alýnan hayatý ve ahbarýyla ilgili
bir bölüm eklenmiþtir.
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