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ÜKEYDÝR b. ABDÜLMELÝK

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.
˜ ™

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-
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16) buna iþaret edildiðini belirtir. Sevgi duy-
gusunun geniþ bir tahlilini yaparak ger-
çek sevginin Allah için ve Allah’tan dolayý
olmasý gerektiðini söyler; kardeþlik ve dost-
luðun yüklediði ödevleri, birlikte yaþama-
nýn sorumluluklarýný geniþ biçimde ince-
ler. Eserin “Uzletin Âdâbý” baþlýðýný taþý-
yan on altýncý bölümünde uzlete ve birlik-
te yaþamaya dair farklý görüþler açýklanýr.
Gerek Gazzâlî gerekse diðer âlimler birlik-
te yaþamanýn gerekliliði üzerinde durur-
ken kiþinin dinî ve ahlâkî hayatý için zarar-
lý olan bir çevreyi terketmek gerektiðini de
hatýrlatmýþlardýr.
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ÜLGEN, Ali Saim

(1913-1963)

Onarým ve restorasyon konularýnda
uzmanlaþmýþ

ilk Türk yüksek mimarlarýndan.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Orta öðrenimini Ýs-
tanbul Erkek Lisesi’nde gördükten sonra
1938’de Güzel Sanatlar Akademisi Mimar-
lýk Bölümü’nü bitirdi; ayný okulun Mimar-
lýk Tarihi ve Þehircilik Kürsüsü’nde asistan-
lýða baþladý. Bu sýrada Maarif Vekâleti’nin
açtýðý imtihaný kazanarak Almanya’ya gön-
derildi. 1939’da II. Dünya Savaþý’nýn baþla-
masýyla Fransa’ya geçti ve Paris Notre Da-
me Kilisesi’nin restorasyonunda çalýþtý.
Fransa’da geçirdiði kýsa staj döneminin
ardýndan yurda dönüp Maarif Vekâleti’ne
baðlý Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür-
lüðü’nde göreve baþladý. Bir mimar olarak
yeni binalar yapma yerine eski eserlerin
restorasyonu ile uðraþtý. Bir yandan Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nde mimarlýk ta-
rihi dersleri verirken bir yandan da Ýstan-
bul Arkeoloji Müzeleri’nde mimarlýk göre-
vi yapýyor, kazý ve yüzey araþtýrmalarýna
katýlýyordu. Bunun yaný sýra Ýstanbul Eski
Eserleri Koruma Encümeni’nin mimarlýk-
la ilgili çalýþmalarýný yürütüyordu. 1946 yý-

lýnda Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü-
dürlüðü’nde Anýtlar Þubesi müdürlüðüne
tayin edildi. 1949’da kendi çabasýyla ku-
rulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anýtlar
Yüksek Kurulu üyeliðine getirildi. 1953’te
Vakýflar Genel Müdürlüðü Âbide ve Yapý
Ýþleri Dairesi’ne uzman danýþman olarak
kadroya geçti. Burada vakýf yapýlarýnýn res-
torasyonuyla ilgilendi; Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Sanat Tari-
hi Kürsüsü’nde öðretim görevlisi sýfatýyla
Türk sanatý dersleri verdi.

Vakýflar Genel Müdürlüðü’ndeki görevi
sýrasýnda yurdun büyük bir bölümündeki
yapýlarla ilgilenme fýrsatý bulan Ülgen çalýþ-
malarýný özellikle yurt içindeki Ýslâmî eser-
lerin tesbiti ve onarýmýna hasretti, ayrýca
yurt dýþýnda bazý Türk eserleriyle ilgilen-
di. Trablusgarp’taki Turgut Reis Türbesi ve
Kudüs’te Kubbetü’s-Sahre’nin restorasyon-
larýna katký saðladý. Konya Alâeddin Camii,
Siirt Ulucamii, Aksaray Sultan Haný, Nev-
þehir Hacý Bektâþ-ý Velî Külliyesi, Divriði
Ulucamii ve Dârüþþifâsý, Kayseri Huand
Hatun Külliyesi, Bursa Yeþiltürbe’nin res-
torasyonu gerçekleþtirdiði pek çok resto-
rasyon çalýþmasýndan birkaçýdýr. Bunlarýn
içinde Süleymaniye Külliyesi’nin restoras-
yonu Ülgen’in meslekî hayatýnda farklý bir
yere sahiptir. Ancak bu restorasyon za-
man zaman haksýz saldýrý ve eleþtirilere
uðradý; hatta Millî Birlik Komitesi tarafýn-
dan hakkýnda kovuþturma açýldý. Uygula-
ma sýrasýnda kullandýðý yöntemlerle ilgili
gazetelerde çýkan eleþtiriler, polemik ha-
berleri ve hücumlar onu fazlasýyla yordu.
Buna yoðun çalýþmasý sebebiyle beden
yorgunluðu da eklenince kalp krizi geçir-
di. Bu kritik dönemde evinde dinlenirken
evinin üstünde iki uçaðýn çarpýþmasý ve
bunlardan birinin evine çok yakýn bir alýþ-
veriþ merkezine düþmesi yüzünden duru-
mu tekrar kötüleþti. Kazanýn yol açtýðý
gürültü ve þok etkisi sebebiyle 8 Þubat
1963’te öldü. Ölümü üzerine pek çok yazý
yazýlmýþtýr, ancak bunlardan en etkileyici
olaný Semavi Eyice’nin yazýsýnda yer ver-
diði þu cümledir: “Meriç boylarýndan Ka-
raköse’ye kadar memleketimizin her tara-
fýna serpilmiþ yüzlerce, binlerce Türk-Ýs-
lâm mâbedini ve âbidesini de boynu bü-
kük býraktý gitti.”

Eserleri. Restorasyon faaliyetleri yanýn-
da bilimsel çalýþmalar da yapan Ali Saim
Ülgen kitaplarýný ve çeþitli konulardaki ma-
kalelerini fotoðraflar ve rölöveler eþliðinde
yayýmlamýþtýr. Daha lisede genç bir öðren-
ci iken ilk kitabýný hazýrlamýþ, Ýstanbul ve
Eski Eserleri baþlýðýný taþýyan 200 sayfa-
lýk çalýþmasý 1933 yýlýnda basýlmýþtýr. Bu ki-

derildiðini söyleyen Mâverdî, onun teblið
ettiði din sayesinde düþmanlýklarýn güçlü
kardeþliðe dönüþtüðünü ve aralarýnda da-
yanýþma ruhu oluþtuðunu belirtir. Bu ara-
da mezhep farklýlýklarýnýn tefrika, düþman-
lýk ve çatýþmaya sebebiyet verdiðine dik-
kat çeker. Soy birliði aile ve akrabalar ara-
sýnda dayanýþma duygusunu besler. Hûd
sûresinin 80. âyetindeki “saðlam bir des-
tek” ifadesini “koruyucu aþiret” diye açýk-
layan Mâverdî’ye göre dinde sýla-i rahime
önem verilmesinin sebebi de insanlar ara-
sýnda ülfetin güçlendirilmesidir. Ülfetin
önemli bir aracý da hýsýmlýktýr. Mâverdî ev-
lilikle ilgili bazý âyetleri (en-Nahl 16/72; er-
Rûm 30/21) ülfet amaçlý olarak yorumla-
maktadýr. Sevgi duygusunun ülfeti güçlen-
dirdiðine dair bazý hadisler ve ahlâkî söz-
ler aktaran Mâverdî’ye göre dostluðun ge-
liþme sürecinde psikolojik uyumdan ünsi-
yet, ünsiyetten halis niyet, bundan da sa-
dakat ve muhabbet doðar. Muhabbetin
asýl sebebi kiþinin sevdiðini güzel görme-
sidir. Bu güzellik ruhun erdemlerindeki gü-
zellikse bundan saygý, görünüþ güzelliðiy-
se bundan da aþk doðar. Aþk sevginin, do-
layýsýyla ülfetin en yüksek derecesidir. Sev-
ginin bu derecesinde insanlarýn ruhlarý bir-
biriyle kaynaþýp bütünleþir. Gerçek dost in-
san için en deðerli hazine, en büyük ser-
vettir. Ýyilik gönülleri sevgi ve þefkate yö-
neltir. Mâverdî, “Ýyilik ve takvâ üzerinde
yardýmlaþýn” meâlindeki âyeti (el-Mâide 5/
2) yorumlayarak Allah’ýn hoþnutluðunun
takvâda, insanlarýn hoþnutluðunun iyilik-
te olduðunu, ikisini kazananýn en ileri se-
viyede mutluluða kavuþacaðýný ifade eder.
Ayrýca âyet ve hadislerle zengin edebî li-
teratürden yararlanýp, hayýrlarýn özellikle
sosyal barýþ ve kaynaþmaya yapacaðý kat-
kýlar üzerinde durur.

Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’inin on
beþinci bölümü “Ülfet, Kardeþlik, Sohbet
ve Farklý Ýnsan Kesimleriyle Muaþeretin
Âdâbý” baþlýðýný taþýr (II, 157-221). Gazzâ-
lî’ye göre ülfet güzel ahlâkýn, ayrýþma kö-
tü ahlâkýn ürünüdür. Güzel ahlâk karþýlýk-
lý sevgiyi, kötü ahlâk nefretleþmeyi, kýs-
kançlýðý doðurur. Bu arada ülfet ve kar-
deþliðe dair âyet ve hadislerle Ýslâm bü-
yüklerinin sözlerinden örnekler veren Gaz-
zâlî birlikte yaþamanýn sosyal, psikolojik
ve ahlâkî sebeplerini incelerken insanlar
arasýndaki karakter uyumunun sevgi ve
ülfet üzerindeki etkisine dikkat çeker. Ruh-
larý ordu birliklerine benzeten, tanýþýp uyu-
þanlarýn aralarýnda ülfet kurduklarýný, uyuþ-
mayanlarýn birbirinden uzaklaþtýklarýný bil-
diren hadiste de (Buhârî, “Enbiyâ,”, 2; Müs-
lim, “Birr”, 159, 160; Ebû Dâvûd, “Edeb”,
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