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de aþýrýya kaçtýðý için eleþtirilmiþtir. Ukay-
lî’nin özellikle Ali b. Medînî gibi hadis ilmi-
nin meþhur isimlerinden birini mihne olayý
sýrasýndaki tavýrlarý yüzünden, ayrýca Ceh-
miyye’ye meylettiði gerekçesiyle eleþtir-
mesi (eŠ-™u£afâß, III, 235-240) Zehebî, Lek-
nevî ve Kevserî gibi âlimler tarafýndan sert
biçimde tenkit edilmesine yol açmýþtýr.
Onun eŠ-™u£afâßü’l-kebîr’e aldýðý birçok
râvi hakkýnda kullandýðý, “Rivayetinin mü-
tâbii yoktur” sözünün doðrudan bir cerh
gerekçesi sayýlmadýðý belirtilmiþ, ayrýca ba-
zý râviler hakkýndaki tenkitlerini zayýf râvi-
lerden gelen bilgilere dayanarak yaptýðý
için eleþtirilmiþtir.

Eserleri. 1. eŠ-™u£afâßü’l-kebîr. Çeþitli
gerekçelerle hadiste zayýf sayýlan, kendi-
sine yalancýlýk veya uydurmacýlýk isnat edi-
len râvilere dair önemli eserlerden biri olup
Yahyâ b. Maîn, Buhârî ve Ahmed b. Han-
bel müellifin bu çalýþmasýnda en çok fay-
dalandýðý hadis münekkitleridir. Selefî neþ-
rine göre sayýlarý 2105 olan bu râviler eser-
de sadece ilk isimlerine göre alfabetik sý-
ralanmýþtýr (nþr. Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî,
Beyrut 1404/1984; nþr. Hamdî b. Abdül-
mecîd es-Selefî, Riyad 1420/2000). M. Zâ-
hid Kevserî’nin bu eseri tenkit için kale-
me aldýðý Našdü Kitâbi’Š-™u£afâß li’l-
£Ušaylî adlý basýlmamýþ bir çalýþmasý var-
dýr. eŠ-™u£afâß üzerine Abdullah Ali Ah-
med Hâfýz doktora tezi (1399, Câmiatü
Muhammed b. Suûd el-Ýslâmiyye külliy-
yetü usûli’d-dîn), Þûle Coþkun yüksek li-
sans tezi (2002, Uludað Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü) hazýrlamýþtýr. 2. Ki-
tâbü’½-Øa¼âbe. Ýbn Abdülber en-Neme-
rî’nin el-Ýstî£âb, Ýbn Hacer el-Askalânî’-
nin el-Ý½âbe adlý eserlerinin kaynaklarýn-
dan olan kitabýn günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý tesbit edilememiþtir. 3. el-Cer¼
ve’t-ta£dîl. Bu eserin de zamanýmýza ka-
dar gelip gelmediði bilinmemektedir. 4.
Kitâbü’l-£Ýlel. Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî’-
nin eŠ-™u£afâßü’l-kebîr’deki bir ifadeye
(IV, 351) dayanarak Ukaylî’ye nisbet ettiði
bir eser olup hakkýnda bilgi yoktur.
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Irak, el-Cezîre
ve Kuzey Suriye’de hüküm süren

bir Arap hânedaný
(990-1096).
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Ýslâmiyet’ten önce Necid ve Yemâme’-
nin kuzeyinde yaþayan Benî Ukayl daha
sonra çeþitli bölgelere daðýldý. IV. (X.) yüz-
yýlda Bahreyn’deki yurtlarýndan çýkarýlan
Ukaylîler el-Cezîre’ye göç ettiler ve Musul’-
da hüküm süren Hamdânîler’e tâbi oldu-
lar. Kendilerinden önce bölgeye gelen soy-
daþlarýyla birleþerek zamanla güçlerini art-
týrdýlar. Son Hamdânî emîri Gazanfer’in
Remle hâkimi Müferric b. Daðfel et-Tâî ile
yaptýðý savaþta Gazanfer’in yanýnda onun-
la birlikte yenilgiye uðradýlar. Gazanfer’in
bu savaþta ölmesi ve Hamdânîler’in tari-
he karýþmasýnýn (369/979) ardýndan Mer-
vânîler’in kurucusu Bâz (Bâd) 373’te (984)
Musul’u hâkimiyetine aldý. Ertesi yýl Bü-
veyhîler Bâz’ý maðlûp ederek Musul’a gir-
diler. Bâz’ýn Baðdat’ý ele geçirme teþebbü-
sü ölümüyle sonuçlanýnca yeðeni Ebû Ali
Hasan b. Mervân mücadeleye devam et-
ti. Büveyhî Hükümdarý Bahâüddevle’nin
izniyle Musul’a dönen Hamdânîler’den Ebû
Tâhir Ýbrâhim ile Ebû Abdullah Hüseyin,
Mervânîler karþýsýnda baþarýsýz olunca Nu-
saybin’deki Ebü’z-Zevvâd Muhammed b.
Müseyyeb el-Ukaylî’den yardým istediler.
Cezîretü Ýbn Ömer ve Beled’i de alan Ebü’z-
Zevvâd, Ebû Tâhir Ýbrâhim ve oðlunu öl-
dürüp Musul’u ele geçirdi (380/990) ve Mu-
sul’da Büveyhîler’e baðlý Ukaylîler hâneda-
ný kuruldu.

Ebü’z-Zevvâd Muhammed’in 386 (996)
yýlýnda ölümüyle yerine kardeþi Hüsâmüd-
devle Ebü’l-Hasan Mukalled (Mukallid) b.
Müseyyeb geçti. Hüsâmüddevle hâkimi-
yetinin onaylanmasý þartýyla Bahâüddev-
le’ye yýllýk 2 milyon dirhem ödemeyi vaad
etti. Buna karþýlýk Kûfe, Kasr ve Camiayn
kendisine verildi. Baðdat’ta Halife Kadir-
Billâh tarafýndan kabul edilen Hüsâmüd-
devle Mukalled’in ilk dönemi kardeþleri Ali
ve Hasan ile mücadele içinde geçti; Benî
Hafâce’den yardým alarak kardeþi Hasan’ý
uzaklaþtýrdý. Ona yardým eden Mezyedîler
üzerine yürüyüp Dakukâ’yý zaptetti. Bað-
dat’ý ele geçirmeyi planladýðý sýrada ken-
disinden intikam almak isteyen bir Türk
gulâmý tarafýndan öldürüldü (Safer 391 /
Ocak 1001). Yerine oðlu Mu‘temidüddev-
le Karvâþ (Kýrvâþ) b. Mukalled geçti.
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Ebû Ca‘fer Muhammed b. Amr
b. Mûsâ el-Ukaylî

(ö. 322/934)

Cerh ve ta‘dîl âlimi, muhaddis.
˜ ™

Mekke ve Medine’de yaþadýðý bilinen
Ukaylî’nin dedesi dýþýndaki aile fertlerine
dair bilgi yoktur. Hayatý boyunca bir iki de-
fa Mýsýr ve Rey’e ilmî seyahat (rihle) yap-
týðý anlaþýlmaktadýr. Hocalarý arasýnda an-
ne tarafýndan dedesi Yezîd b. Muhammed
el-Ukaylî, Muhammed b. Ýsmâil es-Sâið, Ýs-
hak b. Ýbrâhim ed-Deberî, Ali b. Abdüla-
zîz el-Begavî, Muhammed b. Mûsâ el-Bel-
hî, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel ve Nesâî
gibi âlimler vardýr. Mesleme b. Kasým el-
Endelüsî, Ebü’l-Hasan Muhammed b. Nâ-
fi‘ el-Huzâî, Ýbnü’l-Mukrî el-Ýsfahânî ve Yû-
suf b. Ahmed b. Dahîl el-Mýsrî öðrencile-
rinden bazýlarýdýr. Çok eser verdiði kayde-
dilen Ukaylî, Rebîülevvel 322’de (Þubat-
Mart 934) Mekke’de vefat etti. Ukaylî gü-
venilir bir muhaddis olarak tanýnmýþ, ha-
disleri çoðunlukla ezberinden rivayet et-
miþ, hâfýzasýnýn saðlamlýðýný denemek is-
teyenler onun yanýlmadýðýný görmüþtür.
Günümüze ulaþan veya sadece isimleri bi-
linen eserleri Ukaylî’nin yoðun biçimde ricâl
ve cerh-ta‘dîl alanlarýnda faaliyet göster-
diðine iþaret etmekte; cerh ve ta‘dîl ilmi-
nin büyük otoriteleri Buhârî, Müslim, Ebû
Zür‘a er-Râzî, Ebû Hâtim er-Râzî ve Nesâî
gibi müelliflerden sonra yetiþmiþ metodo-
lojik tasnif dönemine mensup ricâl âlim-
lerinden biri olduðu anlaþýlmaktadýr. Ukay-
lî Ebû Ýshak es-Sebîî, Ebû Hanîfe, Ebü’z-
Zinâd, Ýbn Ebû Leylâ, Ebû Yûsuf, Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî, Züfer b. Hü-
zeyl, Hasan b. Ziyâd el-Lü’lüî ve Abdür-
rezzâk es-San‘ânî hakkýndaki tenkitlerin-
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