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Kendini beðenme,
böbürlenme anlamýnda
ahlâk terimi.
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Sözlükte “þaþmak, hayret etmek, yadýrgamak” mânasýndaki acb kökünden isim
olan ucb “bir kimsenin hak etmediði bir
mertebeyi kendinde vehmetmesi” þeklinde tanýmlanýr (et-Ta£rîfât, “.ucb” md.; Râgýb
el-Ýsfahânî, e×-¬erî£a, s. 306). Sözlüklerde
ucb genellikle “övünme, kibir, tekebbür”
diye açýklanýrsa da (meselâ bk. Lisânü’l£Arab, “.acb” md.; Tâcü’l-£arûs, “.acb” md.)
âlimler bu kavramlarýn birbirinden farklý
olduðunu belirtir. Meselâ er-Ri£âye li-¼uš†šýllâh adlý eserinde (s. 371, 377) ucb,
kibir ve bunlarla iliþkisi bulunan ahlâkî kusurlarý geniþ biçimde ele alan Hâris el-Muhâsibî kibrin ucbden doðduðunu kaydeder.
Ýbn Hazm ucbü kendini beðenme, övünme, kibir ve büyüklenmenin aslý olarak gösterir ve birbirine yakýn anlamlar taþýdýðýndan çoðu insanýn bu kelimeleri ayýrt etmekte güçlük çektiðini ifade eder (el-AÅlâš ve’s-siyer, s. 73-74). Mâverdî kiþinin itibarý ve mevkisiyle gururlanmasýna kibir,
faziletleriyle övünmesine ucb (i‘câb) denildiðini söyler ve bunlarýn ikisinin de faziletleri silip götürdüðünü kaydeder (Edebü’ddünyâ ve’d-dîn, s. 228). Gazzâlî’ye göre
kibir toplum içinde görülen bir durumdur, zira insanlar birbirine karþý büyüklük
taslar. Ucb ise psikolojik bir hal olup tek
baþýna yaþayanlarda da bulunabilir (Ý¼yâß,
III, 343-344). Bazý kaynaklarda ucbün ileri derecesine idlâl denilmiþtir. Buna göre
ucb yapýlan iyilikle böbürlenmek, idlâl iyiliðe karþýlýk beklemektir (Muhâsibî, s. 343344; Gazzâlî, III, 371).
Ucb kavramý Kur’ân-ý Kerîm’de ahlâkla
ilgili anlamýyla bir âyette geçmektedir. Burada müslümanlara Huneyn Gazvesi esnasýnda sayýlarýnýn çokluðuyla böbürlendikleri hatýrlatýlmakta, yanlýþ olan bu davranýþýn kendilerine zarar verdiðine iþaret
edilmektedir (et-Tevbe 9/25). Kur’an’da ayrýca kibr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “kbr”
md.), ulüv (Yûnus 10/83; el-Ýsrâ 17/4; elKasas 28/4), ihtiyâl (en-Nisâ 4/36; Lokmân
31/18; el-Hadîd 57/23), istiðnâ (el-Leyl 92/
8; el-Alak 96/7) ve merah (el-Ýsrâ 17/37;
Lokmân 31/18; el-Mü’min 40/75) gibi ucbe yakýn mânalar taþýyan kavramlar geçmektedir. Ýzzet kelimesi de iki yerde inkârcýlar için “kendini beðenme” anlamýnda kullanýlmýþtýr (el-Bakara 2/206; Sâd 38/2; krþ.
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Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “.azz” md.).
Birçok âyette insanlarýn meziyet ve üstünlük saydýklarý özel durumlarýndan dolayý böbürlendikleri kaydedilmekte ve bu tutum
yerilmektedir. Meselâ Âd kavmi, “Bizden
daha güçlü kim var!” diyerek böbürlenmiþ, bu yüzden korkunç bir felâketle yok
edilmiþtir (Fussýlet 41/15). Çok zengin hazinelere sahip olan Karûn bunlarý kendi
bilgisi sayesinde elde ettiðini iddia edip
gurura kapýlýnca benzer bir âkýbete uðramýþtýr (el-Kasas 28/78). Mekke müþrikleri de müslümanlarý aþaðýlar, onlara karþý
mallarý ve oðullarýnýn çokluðuyla övünürlerdi (Sebe’ 34/35). Bu âyetler incelendiðinde Câhiliye insanýyla Ýslâm’ý benimseyenin karakter farklýlýðýnýn bu konuda ortaya çýktýðý görülür. Kur’ân-ý Kerîm muhataplarýndan, kibir ve kendini beðenme gibi Câhiliye karakterini oluþturan eðilimlerden ruhlarýný arýndýrarak gerçek ululuk
ve yücelik sahibi Allah’a inanýp teslim olmalarýný ister. Dinin adýnýn Ýslâm olmasý
da tevazu içeren bu teslimiyetle irtibatlýdýr. Dinî mânada kâfir, insanlarý küçük
gören ve kendisiyle övünen kiþidir (Izutsu, Kur’an’da Allah ve Ýnsan, s. 187-192;
Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, s.
193, 195). Kur’an’ýn genelinde Allah’ýn yüceliðine vurgu yapan; kulluðun ruhî ve
amelî planda Allah’a teslimiyetle gerçekleþeceði, dolayýsýyla kendini beðenme ve
böbürlenme gibi benlik iddiasý taþýyan davranýþlarýn Ýslâmî ahlâkla baðdaþmayacaðý
inancýný telkin eden; kulun Allah, insan ve
diðer varlýklarla iliþkisini böyle bir zemine
oturtmasýný isteyen bir anlatým hâkimdir.

Hadislerde kibir ve gururla ilgili çeþitli kavramlar yanýnda ucb ve ayný kökten
bazý kelimeler de yer alýr (Wensinck, elMu£cem, “.acb” md.). Bunlarýn birinde Hz.
Peygamber kiþinin dindarlýðýyla böbürlenmesinin tehlikesine dikkat çekmiþtir (Müsned, II, 390). Benzer bir ifade kiþisel görüþlerini beðenenlere dair hadiste geçmektedir (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 17). Tâbiîn
âlimlerinden Mesrûk b. Ecda‘ýn, “Ýlmin baþý Allah korkusu, cahilliðin baþý kiþinin bilgisiyle böbürlenmesidir” dediði nakledilir
(Dârimî, “Mukaddime”, 30). Ahlâk kitaplarýnda sýkça zikredilen bir hadiste (meselâ
bk. Muhâsibî, s. 336; Gazzâlî, III, 369) üç
þeyin helâk edici olduðu belirtilmiþ, bunlar cimriliðin esiri olmak, tutkulara baðlanmak ve kendisiyle övünmek þeklinde
sýralanmýþtýr. Diðer bir hadiste insanýn,
vücut bakýmýna ve giyim kuþamýna önem
vermekten hoþlanmasýnýn kibir sayýlýp sayýlmayacaðý sorusuna cevaben Resûlul-

lah’ýn “Hayýr, bunlar güzeldir ve Allah güzeli sever” dediði ifade edilmiþtir (Müsned, I, 399).
Kibir, ucb ve tevazu kavramlarý ahlâk ve
tasavvuf kitaplarýnda genellikle birlikte ele
alýnmýþtýr. Meselâ Muhâsibî’nin er-Ri£âye
li-¼uš†šýllâh adlý eserinde ucb ve kibir
konularýnýn, Râgýb el-Ýsfahânî’nin e×-¬erî£a ilâ mekârimi’þ-þerî£a’sýnda kibir-tevazu, övünme ve ucbun peþ peþe incelendiði görülür. Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’ddîn’inin kýrk ana bölümden biri “Kibir ve
Ucbün Yerilmesi” baþlýðýný taþýr, tevazu da
bu bölümde incelenmiþtir. Ýbn Kuteybe’nin £Uyûnü’l-aÅbâr’ý, Ýbn Abdülber enNemerî’nin Behcetü’l-mecâlis’i, Nüveyrî’nin Nihâyetü’l-ereb’i gibi edebî-ahlâkî
eserlerde de anýlan konular bir arada iþlenmiþtir. Tasavvufî ahlâkýn ilk müelliflerinden olan Muhâsibî er-Ri£âye’nin “Kitâbü’l-.Ucb” adlý bölümüne ucbün ahlâkî ve
içtimaî zararlarýný anlatan ifadelerle baþlar. Ona göre bir kimsenin kendini beðenmesi ucb, insanlarý aþaðýlamasý tekebbürdür (s. 371). Ucbün asýl sebebi kiþinin kendini baþkalarýndan daha deðerli
görmesidir ve kibir, övünme gibi kötü huylar bundan doðar. Nitekim Ýblîs’in kendini
Âdem’den üstün görmesi (el-A‘râf 7/12;
Sâd 38/76) onu kibre ve isyana götürmüþtür. Birçok insanda bulunabilen ucb günahlarý görmeyi engelleyen, hata ve kötülükleri güzel gösteren, yanlýþ davranýþlarý doðru zannettiren bir âfettir. Sapýklýða öncülük edenler ucb yüzünden helâk olmuþtur. Abdullah b. Mes‘ûd insaný felâkete sevkeden iki þeyin ümitsizlik ve ucb
olduðunu söyler. Zira ümitsizliðe kapýlan
kiþi günahlarýnýn baðýþlanmayacak derecelere ulaþtýðýný düþünerek tövbeyi býrakýr ve sonuçta kendini tamamen kötülüðe terkeder. Ucb de insana nefsini tertemiz gösterip günahlarýnýn farkýna varmasýný engeller. Bu sebeple, “Ýnsan ne zaman
kötü olur?” sorusuna Hz. Âiþe, “Ýyi olduðunu zannettiði zaman” cevabýný vermiþtir (a.g.e., s. 335-337). Kiþinin böbürlenmesi onun dini veya dünyasýyla ilgilidir.
Dinde böbürlenmenin sebebi ilim, amel,
doðru ya da yanlýþ görüþler; dünya ile ilgili böbürlenmenin sebebi benlik tutkusu, zenginlik, soy sop, evlât ve akraba çokluðu olabilir. Muhâsibî ucb sebeplerini incelerken bu konudaki yanýlgýlarý ve bunlarý düzeltme çarelerini gösterir. Ucb hakkýndaki temel yanýlgý insanýn nefsiyle ilgili bilgisizliði ve kavuþtuðu nimeti kendinden bilmesi, ucbün çaresi kiþinin nefsini
tanýmasý, nimet sahibinin Allah olduðunu

UCEYMÎ

bilmesi ve O’na þükretmesidir (a.g.e., s.
338-371).
Ucb konusunu geniþçe ele alan âlimlerden biri de Ýbn Hazm’dýr. Ucbün ilim, amel,
fikrî derinlik, soyluluk, makam gibi gerçek
bir üstünlüðe iþaret edebileceði gibi temelsiz ve anlamsýz bir duygudan da kaynaklanabileceðini belirten Ýbn Hazm insanýn, kiþiliðini zedeleyecek basit davranýþlardan uzak durmasýný saðlayacak düzeyde onurlu duruþunu fazilet sayar; bazýlarýnda bu tutumun baþkalarýna karþý güç
kullanmaya, zorbalýða, zulüm ve saldýrganlýða kadar varabileceðini belirtir. Bu
kiþiler güçleri oranýnda kötülük iþlemekten çekinmezler; yeterince güçleri yoksa
kendilerini över, baþkalarýný yerip alaya
alýrlar. Böbürlenenlerin ruh hallerini de
tahlil eden Ýbn Hazm bu duygunun akýl ve
zekâ kýtlýðýndan doðduðu sonucuna varýr.
Ýnsan bu yeteneklerden yoksun olduðu ölçüde kendini akýllý ve zeki sanýr. Nitekim
mecnun ve sarhoþ aklý baþýnda olanlarý,
cahil filozoflarý ve âlimleri, küçük çocuk
tecrübeli yaþlýlarý alaya alýr; ayak takýmý
akýllý þahsiyetleri küçümser. Ýbn Hazm ayrýca akýl, zekâ, bilgi, mevki, cesaret, servet, þöhret, güzellik, asalet gibi böbürlenmeye yol açan þeyleri sýralayýp her birinden kurtulma çarelerini anlatýr. Hiçbir kusuru bulunmadýðýný sanan kiþi çaresiz bir
belâya düþmüþ demektir. Gerçekte peygamberler dýþýnda kusursuz insan yoktur.
Kendini kusursuz görmek en büyük kusurdur ve tam bir akýl yoksunluðudur (elAÅlâš ve’s-siyer, s. 65-76).
Gazzâlî, Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’in ucbe
ayýrdýðý bölümünde (III, 369-378) bu huyun kötülüðünü ve zararlarýný ifade eden
âyet ve hadislerle Ýslâm büyüklerinin sözlerini aktardýktan sonra mahiyetini inceler. Buna göre ucb, insanýn kendinde dinî
veya dünyevî bir üstünlük bulunduðunu
zannetmesi sonucunda ortaya çýkar. Bir
kimsenin üstünlüðünü kaybetmekten korkmasý ve onu Allah’ýn bir nimeti bilerek mutlu olmasý ucb deðildir. Ucb sahip bulunduðu üstünlüðü Allah’tan deðil kendinden bilmektir. Kiþinin, birine iyilik yaparak
bunu büyütmesi ve iyilik ettiði kimseyi
minnet altýnda býrakmasý da ucbdür. Gazzâlî, diðer kötü huylar gibi bir ahlâk hastalýðý kabul ettiði ucbü tedavi etmenin yollarýný da ayrýntýlý biçimde anlatýr. Sonuçta
ucb cahilliðin doðurduðu bir hastalýktýr ve
tedavisi bilgiyle mümkündür. Kendinde
bir üstünlük gören kiþi bunu verenin Allah olduðunu bilmeli, nefsine deðil Allah’ýn
lutfuna hayranlýk duymalý, O’na minnet-

tar kalmalýdýr; ancak bu sayede ucbden
kurtulabilir. Gazzâlî, ucbün sebeplerini incelediði bölümde geniþ ölçüde Muhâsibî’nin er-Ri£âye li-¼uš†šýllâh’ýndan yararlanmakla birlikte konuyu daha sistemli ve
bilimsel þekilde ele almýþtýr.
Ahlâk kitaplarýnda ucb, ahlâkla ilgisi yanýnda modern psikolojideki narsizme yakýn bir anlamda psikolojik ve pedagojik boyutuyla da incelenmiþtir. Meselâ Ebû Bekir er-Râzî ucbün kendini sevmekten kaynaklandýðýný söyler ve insanýn iyi özelliklerini abartýrken kötü özelliklerini önemsiz
gördüðünü, bu eðilimin güçlenmesinin ucbe dönüþtüðünü belirtir. Râzî’ye göre ucbün en tehlikeli yaný onu besleyen sebeplerin önemsiz sayýlmasýdýr. Bu durumdaki
insanýn ucbden kurtulmasý mümkün deðildir (e¹-ªýbbü’r-rû¼ânî, s. 46-47). Râzî’den yararlandýðý bilinen Ebü’l-Ferec Ýbnü’lCevzî de ayný görüþleri tekrarlar (e¹-ªýbbü’r-rû¼ânî, s. 25-26). Ucbün aslýnýn ben
sevgisi olduðunu söyleyen Râgýb el-Ýsfahânî, “Bir þeye karþý hissettiðin ölçüsüz
sevgi gözünü kör, kulaðýný saðýr eder” meâlindeki hadiste (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 116)
buna iþaret edildiðini, bu anlamda gözü
kör, kulaðý saðýr olanlarýn artýk kendi kusurlarýný göremeyeceklerini kaydeder (ayrýca bk. KÝBÝR; TEVAZU).
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Kadiriyye tarikatýnýn
Ebü’l-Abbas Ahmed b. Mûsâ
b. Uceyl el-Yemenî’ye
(ö. 690/1291)
nisbet edilen bir kolu

˜

(bk. K…DÝRÝYYE).

™

–

—
UCEYMÎ
(  ) א
Ebü’l-Bekå (Ebû Alî) Hasen
b. Alî b.Yahyâ el-Uceymî
el-Hanefî el-Mekkî
(ö. 1113/1702)
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Hadis, fýkýh ve tasavvuf âlimi,
tarihçi.
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10 Rebîülevvel 1049 (11 Temmuz 1639)
tarihinde âlim yetiþtiren bir ailenin çocuðu olarak Mekke’de doðdu. Atalarý aslen
Yemenli’dir, bir süre Mýsýr’da yaþamýþ, ardýndan Mekke’ye yerleþmiþlerdi. Babasý
Mescid-i Harâm’da Hanefî makamýnýn müezzini idi. Uceymî nisbesi hakkýnda farklý görüþler ileri sürülmektedir. Atalarýnýn
muhtemelen bir süre Necid’e yerleþmiþ
olup bölgenin âdetlerine göre yabancýlara verilen Uceymî nisbesiyle anýldýklarý, ailesinin Benî Rebîa’dan Baðdat’a yerleþen
Uceymîler’e mensup bulunduðu, dedelerinden birinin dilinin peltekliði dolayýsýyla
Arapça harfleri doðru telaffuz edememesi yüzünden bu lakabýn verildiði kaydedilir. Uceymî henüz bir yaþýnda iken babasýnýn ölümü üzerine annesi tarafýndan yetiþtirildi. Dokuz yaþýnda hýfzýný tamamladý. Annesi vefat edince eðitimini aðabeyi
üstlendi. Muhammed b. Ali el-Buhârî elMekkî’den kýraat, Hanefî fakihi ve Mekke
müftüsü Pîrîzâde Ýbrâhim’den (Ýbn Bîrî)
fýkýh, on beþ yýla yakýn talebelik yaptýðý
Mâlikî fakihi Îsâ b. Muhammed b. Muhammed es-Seâlibî el-Maðribî el-Mekkî’den
hadis, tefsir, usûl-i fýkýh, tasavvuf, akaid,
siyer, Arap dili ve edebiyatý gibi dersler
aldý. Þâfiî fakihlerinden Mühennâ b. Ývaz
Bâmezrû‘ el-Hadramî, Þebrâmellisî ve Berzencî, mutasavvýf Kuþâþî, hadis ve astronomi âlimi Rûdânî, Þâfiî fakihi, muhaddis
ve mutasavvýf Kûrânî, Yemenli âlim ve tarihçi Þillî, hadis ve tefsir âlimi, tarihçi Ýbn
Allân ve Þâfiî fakihi Zeynelâbidîn b. Abdülkadir et-Taberî de onun hocalarý arasýndadýr.

Ýlim tahsil ederken ders vermeye baþladý ve bir süre evinde talebe okuttu. Hocasý Îsâ b. Muhammed es-Seâlibî’nin ölümünden sonra Mescid-i Harâm’da hocalýk yapmaya devam etti. Zühd ve takvâ
sahibi olan Uceymî “Müsnidü’l-Hicâz” lakabýyla ve yetiþtirdiði talebelerle tanýndý.
Özellikle dönemin Hicaz, Yemen, Mýsýr ve
Suriye bölgelerinde kendilerinden hadis
rivayet edilen üç meþhur âlimden biridir
(diðerleri Ahmed b. Muhammed b. Ahmed en-Nahlî el-Mekkî [ö. 1130/1717] ve
Abdullah b. Muhammed b. Sâlim el-Bas37

