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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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larýnda kiþinin insanlar arasýna karýþmasý
daha çok ihtilât, yalnýz yaþamasý uzlet te-
rimleriyle, sâlikin kalbinin Allah’la birlikte-
liði ve sýrf O’nunla meþgul olmasý üns, Al-
lah’tan uzak kalmasý vahþet kelimeleriyle
anlatýlýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de ülfet kavramý sosyal
ve ahlâkî anlamýyla iki yerde geçmekte-
dir. Âl-i Ýmrân sûresinin 103. âyetinde müs-
lümanlar Allah’ýn dinine ve kitabýna sarý-
lýp tefrikadan kaçýnmaya çaðýrýldýktan son-
ra asýrlardan beri birbiriyle çatýþma halin-
de bulunan Arap topluluklarýnýn, özellikle
Medineli yerlileri Evs ve Hazrec kabileleri-
nin Allah’ýn kalplerine verdiði ülfet saye-
sinde kardeþ olduklarý belirtilmekte, bu
deðiþim, “Siz bir ateþ çukurunun tam ke-
narýnda iken Allah sizi oradan kurtardý”
þeklinde dile getirilmektedir. Enfâl sûresi-
nin 63. âyetinde Hz. Peygamber’e hitaben,
“Dünyanýn bütün servetlerini harcasaydýn
onlarýn gönüllerini birleþtiremezdin” ifa-
desiyle ayný çatýþmacý kültüre iþaret edil-
miþ ve Allah’ýn kalplerine koyduðu ülfet-
le onlarý kaynaþtýrdýðý bildirilmiþtir. Ýslâm
öncesi çatýþma ve savaþlar, Ýslâm sonrasý
ise ülfet ve muhabbet dönemidir. Hadis-
lerde de Araplar arasýndaki eski düþman-
lýklara temas edilerek Ýslâm’ýn ve Resû-
lullah’ýn birbirine düþman olanlarý birbiriy-
le uzlaþtýrdýðýna dikkat çekilmektedir (me-
selâ bk. Müsned, I, 190; III, 76, 104, 253; Bu-
hârî, “Megazî”, 56). Resûl-i Ekrem’in as-
habýna öðrettiði bir duada, “Allahým, kalp-
lerimize ülfet ver, aramýzý düzelt!” ifadesi
de yer alýr (Ebû Dâvûd, “Salât”, 178). Re-
sûlullah mümini “baþkalarýyla ülfet eden
kimse” diye tanýmlamýþ, baþkalarýyla ülfet
etmeyen kimsede hayýr bulunmadýðýný bil-
dirmiþ (Müsned, II, 400; V, 335), münafýk-
larýn kusurlarýný sayarken, “Kibirlidirler, ne
onlar baþkalarýyla ne baþkalarý onlarla iliþ-
ki kurabilir” demiþtir (Müsned, II, 393). Di-
ðer bir hadiste, insanlarla bir arada yaþa-
yýp sýkýntýlarýna katlananlarýn, müslüman
kardeþinin sýkýntýlarýna katlanmayanlar-
dan daha çok sevap alacaklarý belirtilmiþ-
tir (Müsned, II, 43). Hadislerde ülfet anla-
mýnda “muâþeret” ve “muhâlata” gibi kav-
ramlar da geçmektedir. Bazý hadis mec-
mualarýnda “Hüsnü’l-muâþere” baþlýðý al-
týnda aile içinde kaynaþmayý teþvik eden
hadisler toplanmýþtýr (Buhârî, “Nikâh”, 82;
Ýbn Mâce, “Nikâh”, 50; Dârimî, “Nikâh”,
55). Hadis kitaplarýnda, Resûlullah’ýn in-
sanlarla bir arada bulunmaktan duyduðu
memnuniyeti ve baþkalarýna karþý güzel
davranýþlarýný anlatan çok sayýda rivayet
mevcuttur. Gazzâlî’nin bunlardan derledi-
ðine göre (Ý¼yâß, II, 358-367) Hz. Peygam-

ber insanlarýn en yumuþak huylusu, en
müsamahakârý, en cömerti ve en afifiydi.
Herkesin davetine icabet eder, insanlar-
la hediyeleþir, fakirlerle birlikte otururdu.
Hastalarý ziyaret eder, cenazelere katýlýr-
dý. Hiç kimseye sýkýntý vermez, özür dile-
yenin özrünü kabul eder, insanlarla þaka-
laþýrdý. Herkese karþý güler yüz gösterirdi.
Ýnsanlarýn ihtiyacýný karþýlar, birinin ihti-
yaç için geldiðini hissederse namazýný ký-
sa tutup ihtiyacýný sorardý.

Ýslâm ahlâkçýlarý toplumsal kaynaþma-
nýn, uyum içinde birlikte yaþamanýn ge-
rekliliði ve faydalarý üzerinde durmuþtur.
Ebû Bekir er-Râzî aklýn insana baþkalarýy-
la iyi iliþkiler ve dostluklar kurmayý öðüt-
lediðini, hayattaki güzelliklerin büyük bir
kýsmýnýn insanlarla dostça baðlar kurup
yardýmlaþmaktan doðduðunu belirtir (Re-
sâßil felsefiyye, s. 80). Fârâbî siyaset felse-
fesini, insanýn kendi yetkinliðini baþkala-
rýyla birlikte yaþayýp yardýmlaþmakla ka-
zanabileceði fikri üzerine kurmuþtur (el-
Medînetü’l-fâ²ýla, s. 117). Hiç kimsenin yet-
kinliðini tek baþýna yaþayarak kazanama-
yacaðýný belirten Ýbn Miskeveyh’e göre ih-
tiyaçlardan dolayý farklý insan gruplarý bir-
leþip kaynaþmakta, bir bedenin organlarý
gibi toplumun fertleri arasýnda birlik ve ül-
fete dayalý ortak hayat doðmaktadýr. Ýbn
Miskeveyh, bazý ibadetlerin toplu icra edil-
mesiyle insanlar arasýnda sevgi, iyilik ve
mutluluðun yaygýnlaþmasýnýn hedeflen-
diðini ifade eder (Teh×îbü’l-aÅlâš, s. 125,
130-131).

Ýslâm ahlâk düþünürleri arasýnda sos-
yal ahlâka büyük önem verdiði bilinen Mâ-
verdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn adlý ese-
rinde geniþ bir þekilde incelediði ülfeti (s.
148-208) huzur ve mutluluða ulaþmanýn
baþlýca þartlarýndan biri olarak görür. Ül-
fet insanlar arasýnda duygu baðýný saðla-
yan bir motiftir. Zira insanlarýn ilkel tabi-
atlarý baþkalarýna eziyet etmeye meyilli-
dir. Fertler arasýnda ülfet baðý kurulmaz-
sa düþmanlýk ve kýskançlýk duygularý ha-
yatý çekilmez duruma getirir. Mâverdî ül-
fet sebeplerini beþ baþlýk altýnda inceler:
Din, akrabalýk, hýsýmlýk, sevgi, iyilik etme.
Din toplumda dayanýþmayý saðlar, fertle-
rin birbirinden uzaklaþmasýný önleyen ah-
lâkî bir iþleve sahiptir. Hz. Peygamber’in
müslümanlarý birbirine sýrt çevirmekten,
birbirini kýskanmaktan sakýndýran, küskün-
lüðü üç günden fazla sürdürmeyi doðru
bulmayan hadisi (Müsned, I, 3, 5, 7; Müs-
lim, “Birr”, 24; Tirmizî, “Birr”, 24) dinin bu
iþlevine iþaret eder. Resûlullah’ýn Araplar
arasýnda çok derin kopmalarýn, ayrýlýk ve
düþmanlýklarýn yaþandýðý bir dönemde gön-

tekrar Hz. Peygamber’in huzuruna gele-
rek, “Yâ Resûlellah! Hediyemizin kabul edil-
memesi bize pek aðýr gelir, lutfen kabul et!”
demesi üzerine kaftaný aldýðýna dair riva-
yeti deðerlendiren âlimler Ükeydir’in Hz.
Peygamber’e “Yâ Resûlellah” diye hitap et-
mesinden onun Ýslâm’ý benimsediði sonu-
cunu çýkarmýþlardýr (Müttaký el-Hindî, XV,
477). Ancak Nevevî, çeþitli kaynaklara da-
yanarak Ükeydir’in Ýslâmiyet’i kabul etti-
ðini ileri sürmenin büyük hata olduðunu,
onun gibi bir mürtedin sahâbe arasýnda
zikredilmemesi gerektiðini kaydetmiþtir.
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Ýnsanlarla uzlaþma, kaynaþma, 
barýþ içinde yaþama anlamýnda

ahlâk terimi.
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Sözlükte “alýþmak, birleþip kaynaþmak,
sevmek” anlamýndaki ilf (elf) kökünden
türeyen ülfet insanlarýn birbirine ilgi ve
sevgi duymasýný, destek olmasýný saðlayan,
toplumsal uyum, birlik ve beraberliði güç-
lendiren kaynaþma ve birlikte yaþama eði-
limini ifade eder (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müf-
redât, “elf” md.; Lisânü’l-£Arab, “elf” md.;
Gazzâlî, II, 157, 158). Ayný yahut yakýn mâ-
nalarda i’tilâf / teâlüf (uzlaþma), üns / mü-
ânese (kaynaþma), ihtilât (birlikte yaþama),
muâþere, sýla / tevâsul, mücâlese (bir ara-
da bulunma); bunlarýn karþýtý olarak da te-
ferruk (ayrýþma), teferrüd (tek baþýna yaþa-
ma), ihtilâf, tekatu‘ (birbirinden kopma), te-
dâbür (birbirine sýrt çevirme), tebâyün (zýt-
laþma) ve hicret gibi kavramlar kullanýlýr
(meselâ bk. Mâverdî, s. 148-150; Râgýb el-
Ýsfahânî, e×-¬erî£a, s. 369). Tasavvuf kitap-


