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düreceðim” dediði ve Bedir Savaþý hazýr-
lýklarý esnasýnda bu sözleri hatýrlayan Uk-
be’nin savaþa gitmek istemediði nakledil-
mektedir.

Resûl-i Ekrem’e karþý hazýrlanan ve onu
hicrete mecbur eden suikast esnasýnda
akþam evini saranlar arasýnda Ukbe de
yer almýþtý (Ýbn Sa‘d, I, 228). Müslüman-
lara karþý olan düþmanlýðýný hicretten son-
ra da sürdüren Ukbe, Mekke dýþýnda ya-
kalandýðý takdirde öldürüleceðine dair ri-
vayete raðmen orduya katýlmakta tered-
düt gösterenleri ikna etmeye çalýþtý. Ni-
tekim yaþlýlýðý ve aþýrý þiþmanlýðý sebebiy-
le savaþa gitmek istemeyen Ümeyye b.
Halef’i ikna etmek amacýyla içinde ateþ ve
öd aðacý bulunan bir kapla yanýna gidip ona
korkak olduðunu ve kadýnlara benzediðini
söylemiþ, buhur sürmesini tavsiye ede-
rek tahrik etmiþtir. Bunun üzerine Ümey-
ye’nin hazýrlanýp orduya katýldýðý bildiril-
mektedir. Ukbe, Ebû Cehil ve Nadr b. Hâ-
ris ile birlikte Bedir’e katýlmakta gönül-
süz davranan Hakîm b. Hizâm’ý da ikna
etmiþti. Bedir Savaþý’ndaki çatýþmalar sý-
rasýnda Ukbe b. Muayt’ý ensardan Abdul-
lah b. Seleme esir aldý. Esirlere karþý iyi
davranýlmasýný emreden Hz. Peygamber
onlardan sadece ikisini, Ukbe b. Ebû Mu-
ayt ile Nadr b. Hâris’i kendisine ve asha-
býna yaptýklarý iþkenceler yüzünden ölü-
me mahkûm etti. Esirlere yapýlan mua-
melenin kendisine de uygulanmasýný iste-
yen ve diðer esirler öldürülmediði halde
kendisinin niçin öldürülmek istendiðini so-
ran Ukbe’ye Resûlullah’ýn, “Küfrün ve Al-
lah’a, resulüne düþmanlýk ve iftiralarýn do-
layýsýyla” veya “yüzüme karþý hakaret et-
men sebebiyle” dediði, öldürüldüðü tak-
dirde çocuklarýna kimin bakacaðýný sorma-
sý üzerine de “ateþ” cevabýný verdiði nak-
ledilmiþtir. Ukbe b. Ebû Muayt, Irkuzzub-
ye’de yahut Safrâ mevkiinde Âsým b. Sâ-
bit veya Hz. Ali tarafýndan öldürüldü.

Hz. Osman’ýn babasý Affân b. Ebü’l-Âs’ýn
ölümünden sonra Ukbe, Hz. Osman’ýn an-
nesi Ervâ bint Küreyz ile evlenmiþ, Ervâ’-
dan Velîd, Umâre, Hâlid, Ümmü Külsûm,
Ümmü Hakîm ve Hind adlarýnda altý ço-
cuðu dünyaya gelmiþ, anneleriyle birlik-
te çocuklarýn hemen hepsi Ýslâmiyet’i ka-
bul etmiþtir. Bunlardan Mekke dönemin-
de müslüman olan Ümmü Külsûm, Hudey-
biye Antlaþmasý’nýn ardýndan þehir dýþýn-
daki bahçelerine gitme bahanesiyle Mek-
ke’den uzaklaþmýþ ve Medine’ye hicret et-
miþtir. Peþinden giden iki kardeþi, Hudey-
biye Antlaþmasý’nýn Mekke’den Medine’-
ye kaçanlarýn iade edilmesini gerektiren
þartýna göre kardeþlerini geri götürmek

istemiþ, ancak Hz. Peygamber, antlaþma-
da sadece erkek mültecilerden söz edildi-
ðini ve kadýnlarýn antlaþma kapsamýnda
bulunmadýðýný söyleyerek onu iade etme-
miþtir. Bu sýrada Mümtehine sûresinin,
Medine’ye hicret ederek müslüman oldu-
ðunu söyleyen kadýnlarýn samimiyetleri
denendikten sonra müþriklere iade edil-
memesini emreden onuncu âyeti inmiþ-
tir. Ukbe’nin oðlu Velîd, Hz. Osman zama-
nýnda Kûfe valiliði yapmýþtýr. Onun soyun-
dan gelenlerin hemen hemen tamamýnýn
fetihlerden sonra Irak ve el-Cezîre’de yer-
leþtiði kaydedilir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, I, 393, 397; Ýbn Ýshak, es-Sîre, s. 125-
126, 182-183, 192; Vâkýdî, el-Me³åzî, I, 36, 37,
82, 114, 138, 148; Ýbn Hiþâm, es-Sîre, I, 300-301,
361, 416, 571, 610, 643-644, 708; Ýbn Sa‘d, e¹-
ªabašåt, I, 165, 200-202, 211, 228; II, 18, 23; III,
150; VIII, 45; Mus‘ab b. Abdullah ez-Zübeyrî, Ne-
sebü Æureyþ (nþr. E. Lévi-Provençal), Kahire 1953,
s. 138-147; Ýbn Habîb, el-Mu¼abber, s. 153, 157-
158, 161, 174, 478-479; Ýbn Kuteybe, el-Ma£ârif
(Ukkâþe), s. 74, 155, 237, 319, 575; Belâzürî, En-
sâb, I, 124-125, 131, 137-138, 147-148, 291-
292, 297; IX, 343-349; Taberî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl),
II, 333, 425, 430, 459, 466; Ýbn Hazm, Cemhere,
s. 114-115; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 72, 74, 79,
117, 130; III, 72; Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, el-Bidâye
ve’n-nihâye (nþr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-
Türkî), Cîze 1417-18/1997, IV, 80-81, 113-114,
117, 132-133, 220-221, 335; V, 60, 186-189;
Þâmî, Sübülü’l-hüdâ, II, 461-462, 573-574; IV,
36, 97; M. Âsým Köksal, Ýslâm Tarihi: Hz. Muham-
med (a.s.) ve Ýslâmiyet, Mekke Devri, Ýstanbul
1977, I, 183-188, 235-236, 293; II, 54, 143, 146-
147; Sa‘d Yûsuf Mahmûd Ebû Azîz, Ricâl ve ni-
sâß mübeþþerûne bi’n-nâr enzelallåhü fîhim
Æurßân, Kahire, ts. (Mektebetü’t-Tevfîkýyye), s.
310-317; G. Levi Della Vida, “Ümeyye”, ÝA, XIII,
99-100.

ÿÝsmail Yiðit

– —
UKBE b. NÂFÝ‘

( "#�$
��
� �� )

Ukbe b. Nâfi‘ b. Abdilkays
el-Fihrî el-Kureþî

(ö. 62/682)

Emevî valisi.
˜ ™

621’de doðdu. Babasý Nâfi‘, Âs b. Vâil’in
anne bir kardeþidir. Annesi Benî Lahm ka-
bilesine mensuptur. Hakkýndaki ilk bilgi-
ler Amr b. Âs’ýn yanýnda Mýsýr, Nûbe, Ber-
ka ve Trablusgarp fetihlerine katýlmasýy-
la ilgilidir. Bu fetihler sýrasýnda Amr tara-
fýndan Nûbe bölgesine gönderildi. Orada
ok atýcýlýðýnda mahir olan ve çatýþmalar sý-
rasýnda müslümanlarý gözlerinden vurduk-
larý için “rumâtü’l-hadek” denilen Nûbeli-
ler’in þiddetli direniþiyle karþýlaþýnca bir
anlaþma yaparak geri dönmek zorunda

Resûl-i Ekrem’le oturup konuþtuðunu, hat-
ta bazý söylentilere göre onu yemeðe da-
vet ettiðini ve yemeðinden yemesi için þe-
hadet getirdiðini duymuþtu. Ukbe’nin Ýs-
lâm’ý kabul ettiðini düþünerek çok öfkele-
nen Übey ona, “Eðer gidip Muhammed’i
açýkça inkâr etmez ve yüzüne karþý haka-
rette bulunmazsan seninle asla konuþma-
yacaðým” dedi. Bunun üzerine Ukbe, Re-
sûlullah’a bu çirkin hareketi yapmaktan
çekinmedi. Furkan sûresinde, “O gün za-
lim kimse ellerini ýsýrýp þöyle der: ‘Keþke
o peygamberle birlikte bir yol tutsaydým!
Yazýk bana! Keþke falancayý dost edinme-
seydim! Çünkü Kur’an bana gelmiþken be-
ni ondan saptýrdý’. Þeytan insaný yüzüstü
býrakýp rezil eder” meâlindeki âyetlerin (25/
27-29) Ukbe hakkýnda indiði bildirilmekte-
dir (Ýbn Kesîr, IV, 220-221).

Baþka bir gün Ukbe b. Ebû Muayt, Kâ-
be’nin yanýnda namaz kýlmakta olan Re-
sûl-i Ekrem’in üzerine secdeye gittiði sý-
rada Ebû Cehil’in teþvikiyle yeni doðuran
devenin etenesini (döl eþi, meþîme) attý
(Buhârî, “Salât”, 21; “Menâkýbü’l-ensâr”,
29). Bir defasýnda da Abdullah b. Amr b.
Âs’ýn müþriklerin Hz. Peygamber’e yaptý-
ðý en aðýr iþkence olarak gördüðü saldýrý-
yý gerçekleþtirdi. Kâbe’nin yanýnda namaz
kýlan Resûlullah’ýn yanýna gitti ve secdeye
vardýðý esnada elbisesini boynuna dolaya-
rak onu boðmaya çalýþtý. Bunu gören Hz.
Ebû Bekir, “Rabbinizden size deliller ge-
tiren bir kimseyi ‘Rabbim Allah’týr’ dediði
için öldürecek misiniz?” diyerek ona en-
gel oldu (Buhârî, “Feçâ,ilü ashâbi’n-nebî”,
5). Resûl-i Ekrem, Ukbe’nin kendisini sü-
rekli tâciz etmesi üzerine önde gelen bazý
müþriklerin adýný da zikrederek þöyle bed-
dua etmiþti: “Allahým! Kureyþ’ten olan bu
topluluðun yaptýklarýný sana arzediyorum.
Ebû Cehil b. Hiþâm’ý, Utbe b. Rebîa’yý, Þey-
be b. Rebîa’yý, Ukbe b. Ebû Muayt’ý, Ümey-
ye b. Halef’i sana havale ediyorum” (Bu-
hârî, “Cizye”, 21). Bir defasýnda bu kiþile-
rin de içinde bulunduðu yedi kiþiye bed-
duada bulundu ve Ýbn Mes‘ûd’un bildir-
diðine göre bunlarýn tamamý Bedir Sava-
þý’nda öldürüldü (Müsned, I, 393, 397). Pey-
gamberliðin onuncu yýlýnda Ebû Tâlib’in
ölümü üzerine müþrikler Resûl-i Ekrem’e
yapmakta olduklarý eziyetleri arttýrdýlar. O
sýrada Benî Hâþim’in büyüðü sayýlan Ebû
Leheb, kýz kardeþlerinin ýsrarýyla Resûlul-
lah’ýn himayesini üzerine almak zorunda
kaldý. Ancak Ukbe b. Ebû Muayt ile Ebû Ce-
hil onu tahrik ederek kararýndan vazge-
çirdiler. Diðer taraftan Hz. Peygamber’in,
aðýr hakaretlerinden dolayý Ukbe’ye, “Seni
Mekke daðlarýnýn dýþýnda yakalarsam öl-
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Ukbe b. Nâfi‘ çoðunluðu Berberî olan
bölge halkýný iyi tanýyordu. Ýfrîkýye’de de-
vamlý bir ordu bulundurulmasý gerektiði-
ni düþünüp karargâh vazifesi görecek bir
þehir kurmaya karar verdi. Çünkü Ýslâm
ordularý beldelerine girdiðinde Müslüman-
lýðý kabul ettiklerini söyleyen Berberîler on-
larýn ayrýlmasýndan sonra isyan ediyorlar-
dý. Kurulacak ordugâh þehri, fetihlerin ka-
lýcýlýðýný saðlamanýn yaný sýra Ýslâm ordu-
larýnýn Maðrib seferlerine çýkýþlarýnda üs
vazifesi görecekti. Ukbe, þehir için Bizans
donanmasýnýn saldýrýlarýna hedef olmayan
iç kesimlerde bugünkü Kayrevan’ýn yeri-
ni seçti. 50 (670) yýlýnda Mýsýr’ý Maðrib’e
baðlayan yol üzerinde bir cami (Sîdî Ukbe
Camii) ve hükümet konaðý yaptýrarak baþ-
lattýðý þehrin kuruluþunu beþ yýl içinde ta-
mamladý. Kayrevan’a Teym, Evs, Hazrec,
Ezd, Tenûh, Kinde, Kinâne gibi Arap ka-
bileleleri mensuplarý ve Horasan’dan ge-
len göçmenlerle yerli halk iskân edildi. Uk-
be, müslüman Berberî kabilelerinin iskâ-
nýný teþvik ettiði gibi Berberîler’in Ýslâm’ý
kabul etmeleri için büyük gayret göster-
di, onlardan aldýðý askerlerle ordusunu tak-
viye etti. Maðrib fetihleri için bir karar-
gâh durumuna gelen Kayrevan’dan sahil-
deki Bizanslýlar ve iç kýsýmlardaki Berbe-
rîler üzerine seferler düzenledi; ardýndan
Atlas Okyanusu’na kadar uzanan Maðrib’in
fethine baþladý. Ancak Mýsýr Valisi Mesle-
me b. Muhalled tarafýndan görevinden az-
ledildi (55/675).

Yeni Ýfrîkýye valisi Ebü’l-Muhâcir Dînâr
el-Ensârî, Ukbe’yi tutuklatýp zincire vur-
durdu. Kayrevan’ý tahrip ederek yeni bir
þehrin inþasýný baþlattý. Kaynaklarda da-
ha sonra Ukbe’nin Halife Muâviye’nin tâli-
matýyla serbest býrakýldýðý ve onun huzu-
runa çýkýp görevine iade sözü aldýðý zikre-
dilmektedir. Ancak Ukbe’nin ikinci defa Ýf-
rîkýye valiliðine getirilmesi I. Yezîd zama-
nýnda gerçekleþti. Yezîd, 62 (681-82) yýlýn-
da Mýsýr’dan ayýrarak müstakil bir vilâyet

haline getirdiði Ýfrîkýye’nin valiliðine Uk-
be’yi tayin etti. Bu sýrada Dýmaþk’tan ay-
rýlan Ukbe’nin Mýsýr Valisi Mesleme b. Mu-
halled ile valilikten azledilmesi konusunu
görüþtüðü, valinin Ebü’l-Muhâcir’in yap-
týklarýndan dolayý özür dilediði ve ardýn-
dan Ýfrîkýye’ye geçtiði zikredilir. Ukbe, Ýf-
rîkýye’ye dönünce Ebü’l-Muhâcir ile Küsey-
le b. Lemzem’i zincire vurdurdu. Ebü’l-
Muhâcir’in terkettiði Kayrevan’ý tamir ve
tahkim ettirdi. Ardýndan Maðrib seferine
çýktý. Hareketinden önce oðullarýna bazý
hususlarda tavsiyelerde bulundu ve tek
arzusunun þehadet olduðunu söyledi. Zü-
heyr b. Kays el-Belevî’yi 6000 kiþilik bir kuv-
vetle Kayrevan’da býrakarak 15.000 kiþilik
ordusuyla yola çýktý. Orta Maðrib’e doðru
ilerlerken bölgenin en büyük sahil þehir-
lerinden Münestîr’i aldý ve Zâb bölgesine
hareket etti. Bölge hâkiminin oturduðu
Erebe þehrini fethedip Zâb bölgesinin ta-
mamýný hâkimiyeti altýna aldý. Böylece Mað-
rib-i Aksâ seferi için yol açýlmýþ oluyordu.
Buradan Tâhert’e (Tingartia) yürüdü, kar-
þýlaþtýðý Berberî ve Bizans kuvvetlerini mað-
lûp etti. Ardýndan Tanca’ya doðru gitti, At-
laslar’ý geçerek þehre ulaþtý. Tanca’nýn va-
lisi Julianos kendisine baðlýlýðýný bildirdi.
Sûsülednâ bölgesine geçen Ukbe bölgeyi
ele geçirdikten sonra kaçan Berberîler’i
takip ederek Sûsülaksâ’ya ulaþtý ve bura-
da toplanan Berberîler’i yenilgiye uðrattý.
Böylece güneyde Anti Atlaslar, batýda ok-
yanusa kadar olan sahada baþta Masmû-
de ve Lemtûne kabileleri olmak üzere bü-
tün Berberîler’i hâkimiyet altýna aldý. Onun
Atlas Okyanusu kýyýsýna giderek, “Rabbim!
Eðer deniz engel olmasaydý küfür ehliyle
savaþmak için Zülkarneyn’in yaptýðý gibi
nice ülkeler fethederdim” dediði rivayet
edilir (Ýbnü’l-Esîr, IV, 106).

Ukbe b. Nâfi‘ bu sýrada Kayrevan’dan
epeyce uzaklaþmýþtý. Yanýndaki kuvvetler
ise fethettiði ülkeleri itaat altýnda tutabi-
lecek güçte deðildi. Ayrýca hapsettiði Kü-
seyle kaçmýþ ve kabilesiyle Ukbe’ye karþý
harekete geçmiþti. Sonuçta Ukbe Kayre-
van’a dönmeye karar verdi. Kayrevan’a se-
kiz günlük mesafede bulunan Tubne’de
bir süre kaldýktan sonra ordusunu grup-
lar halinde Kayrevan’a gönderdi. Kendisi
güneydeki çöl yolunu takip ediyordu ve ya-
nýnda sadece 300 kadar atlý vardý. Bugün-
kü Biskre’nin yakýnýnda Tehûde denilen
yerde Küseyle tarafýndan önü kesildi ve
yapýlan savaþta þehid düþtü. Cezayir’de
kendi adýyla anýlan Sîdî Ukbe kasabasýn-
daki kabri önemli bir ziyaret yeridir. Ukbe
cesur, kararlý, dindar bir kumandan ola-
rak tanýnýr. Kayrevan þehrini bir ribât ola-

kaldý (20/641). Ertesi yýl Trablusgarp’ýn fet-
hine çýkan Amr onu Berka’da vekil olarak
býraktý ve ardýndan Zevîle’nin fethiyle gö-
revlendirdi. Ukbe bu seferinde Berberî Le-
vâte, Nefûse, Hevvâre kabilelerinin yaþa-
dýðý bölgeyi barýþ yoluyla ele geçirdi (21/
642) ve Berkalýlar’ýn ayaklanmasýný bas-
týrdý. 27 (647) yýlýnda Mýsýr’ýn yeni valisi
Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh’in Ýfrîkýye se-
ferine katýldý.

Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn iktidarý ele ge-
çirmesi ve Amr b. Âs’ýn yeniden Mýsýr va-
liliðine getirilmesiyle birlikte tekrar tarih
sahnesine çýkan Ukbe b. Nâfi‘, 41 (661) yý-
lýnda Berka’nýn güneyinde kalan iç bölge-
lere ve Ýfrîkýye’nin doðu sýnýrýndaki mer-
kezlere seferler düzenledi. 42’de (662) ba-
týya yönelerek Trablusgarp’ýn güneyinde
kalan Gadâmis (Gudâmis) üzerine yürüdü,
þehri ele geçirip çok miktarda ganimet
ve esir aldý. Kaynaklarda buralarda yaþa-
yan Berberîler’in Ukbe’nin bu seferinden
sonra Ýslâm’ý kabul ettikleri bildirilmekte-
dir. Ancak Berberî kabilelerinden bazýlarý
onun bölgeden ayrýlmasýyla irtidad edip
ayaklandýlar. Bunlarýn üzerine giden Uk-
be isyanlarý bastýrdýðý gibi Berberîler’le
meskûn Veddan’ý ve diðer bazý yerleri fet-
hetti. Berka ile Trablusgarp’ýn güneyinde
iç kesimlerin fetihlerini tamamladýðý bu
günlerde Amr b. Âs’ýn hasta olduðunu du-
yunca Fustat’a gitti. 666’dan itibaren fe-
tihlerine tekrar baþladý. Antlaþmayý bozan
Veddanlýlar’a karþý yürüdü ve onlarý itaat
altýna aldý. Ardýndan Fizan (Fezzân) bölge-
sindeki Cerme’yi, buranýn doðusunda Fev-
re’deki pek çok kaleyi ele geçirdi. Ýfrîkýye’-
nin iç kesimlerine yönelerek Hâvâr’ý itaat
altýna aldý. Buradan Zevîle’ye geçip batýya
doðru bütün kaleleri, Tunus sýnýrlarý için-
de kalan Kafsa ve Kastilya’yý (Cerîd) fet-
hetti. 50 (670) yýlýna kadar bugünkü Tu-
nus’u ve Libya’nýn batý kesimini içine alan
Ýfrîkýye bölgesinin fethini tamamladý ve
ayný yýl Ýfrîkýye valiliðine tayin edildi.
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retimle geçirdi. Baþta Arap dili ve edebi-
yatý, tefsir, neseb ve ferâiz dersleri aldýðý
Ýbnü’l-Haþþâb ile Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî
olmak üzere Ebü’l-Berekât Yahyâ b. Ne-
câh’tan nahiv, Ýbrâhim b. Dînâr en-Neh-
revânî’den kýraat ve ferâiz, Ali b. Asâkir
el-Batâihî’den Kur’an kýraatleri, Kadî Ebû
Ya‘lâ el-Ferrâ es-Sagýr’den (Muhammed
b. Muhammed) fýkýh okudu. Hadis alanýn-
da Ebü’l-Feth Muhammed b. Abdülbâký Ýb-
nü’l-Battî, Ebû Bekir Abdullah b. Nakkur,
Ebû Zür‘a el-Makdisî ve Abbâsî Veziri Ebü’l-
Muzaffer Ýbn Hübeyre’den faydalandý. Arap
dili ve edebiyatý ile Hanbelî fýkhý, fýkýh usu-
lü, mezhepler arasý ihtilâflar, tefsir, hadis
ve kýraat gibi alanlarda derin bilgi sahibi ol-
du. Öðretim hayatýna Ýbnü’l-Cevzî’nin mu-
îdi olarak baþlayan Ukberî’den birçok âlim
ders gördü ve icâzet aldý. Bunlar arasýn-
da Nehcü’l-belâ³a þârihi Ýbn Ebü’l-Ha-
dîd, Ýbnü’d-Dübeysî, Ýbnü’n-Neccâr, Ab-
dülazîm el-Münzirî, Yâkut el-Hamevî, Ýb-
nü’l-Katîî, Mecdüddin Ýbn Teymiyye, Ýbn
Adlân gibi âlimler sayýlabilir. 8 Rebîülevvel
616 (24 Mayýs 1219) tarihinde Baðdat’ta
vefat eden Ukberî, Ahmed b. Hanbel’in
medfun bulunduðu Bâbülharb Mezarlý-
ðý’nda topraða verildi.

Katý bir Hanbelî olan Ukberî, Þâfiî mez-
hebine geçmesi þartýyla Nizâmiye med-
reselerinde lugat ve nahiv müderrisliðine
tayin edilmesi teklifini reddetmiþtir. Uk-
berî, Arap dili ve edebiyatý ile Kur’an kýra-
atleri, tefsir, hadis, fýkýh, ferâiz, aruz ve
matematik gibi birçok ilim dalýnda otori-
te kabul edilmekle birlikte onun asýl uz-
manlýk alaný Kur’an ve hadis metinleriyle
þiirler üzerinde yaptýðý dil ve gramer tah-
lilleridir. Bu sebeple kendisine “sâhibü’l-
i‘râb” lakabý verilmiþtir. Kur’an’ýn i‘rabýna
dair eseri benzerleri arasýnda en meþhur
olanýdýr. Gramerde Baðdat seçmeci eko-
lünün önemli temsilcileri Ebû Ali el-Fârisî
ile öðrencisi Ýbn Cinnî’nin eserlerine þerh-
ler yazmasý ve Ebû Ali el-Fârisî’nin görüþ-
lerine çokça yer vermesi Baðdat mekte-
bini benimsediði görüntüsü vermiþse de
daha çok Basra mektebinin görüþlerini
yansýtmasý, yer yer Kûfe ekolünün görüþ-
lerine eleþtiriler yöneltmesi sebebiyle Bas-
ra mektebi çizgisinde bir gramer âlimi ol-
duðu kabul edilir.

Eserleri. A) Telifleri. Kur’an ve Hadis. 1.
Ý£râbü’l-Æurßân (Ýmlâßü mâ menne bihi’r-
ra¼mân min vücûhi’l-i£râb ve’l-šýrâßât fî
cemî£i’l-Æurßân, et-Tibyân fî i£râbi’l-Æurßân).
Sûre ve âyet sýrasýna göre âyetlerin i‘rab
ve kýraat þekillerinin açýklandýðý bir eser-
dir (Tahran 1859-1860; Bulak 1303; Delhi

1899; Leknev 1289; I-II, Kahire 1888, 1303,
1306, 1321, 1922, 1936; nþr. Ýbrâhim Atve
Ývaz, I-II, Kahire 1380/1961, 1389/1969; nþr.
Ali M. el-Bicâvî, I-II, Kahire 1972; Kahire
1976; I-II, Beyrut 1979, 1407/1987; nþr. Ab-
durrahman b. Süleyman el-Useymîn, Bey-
rut 1986; ayrýca Tefsîrü’l-Celâleyn ile bir-
likte pek çok defa basýlmýþtýr). 2. Ý£râbü’l-
šýrâßâti’þ-þevâ× (nþr. Muhammed Seyyid
Ahmed Azzûz, Beyrut 1417/1996; nþr. Ab-
dülhamîd Seyyid M. Abdülhamîd, I-II, Ka-
hire 1424/2003). 3. £Adedü’l-ây ( £Adedü
âyi’l-Æurßân). Kur’an’ýn sûre, âyet, kelime
ve harf sayýsýyla ilgilidir (Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 632; Ýbrâhim Efendi, nr. 63). 4.
Ý£râbü’l-¼adî¦i’n-nebevî. Ý‘rabý güç ba-
zý hadislerin gramer tahlillerine dair olup
Ýbnü’l-Cevzî’nin Câmi£u’l-mesânîd’i esas
alýnarak hazýrlanmýþtýr (nþr. Abdülilâh Neb-
hân, Dýmaþk 1397/1977, 1407/1986; nþr.
Hasan Mûsâ eþ-Þâir, Cidde 1408/1987).
5. Ý£râbü mâ yüþkilü min elfâ¾i’l-¼adî-
¦i’n-nebevî (nþr. Abdülhamîd Hindâvî,
Kahire 1420/1999). 6. Ýt¼âfü’l-¼a¦î¦ bi-
i£râbi mâ yüþkilü min elfâ¾i’l-¼adî¦ (nþr.
Muhammed Ýbrâhim Selîm, Kahire 1410/
1990; nþr. Vahîd Abdüsselâm Bâlî – M.
Zekî Abdüddâim, Dimyat 1418/1998). Na-
hiv ve Lugat. 1. el-Lübâb fî £ileli’l-binâßi
ve’l-i£râb (nþr. Gazî Muhtâr Tuleymât –
Abdülilâh Nebhân, I-II, Dýmaþk 1416/1995;
nþr. Halîl Bünyân Hassûn, Baðdat 1985).
2. et-Telš¢n fi’n-na¼v (Leiden Akademi
Ktp., nr. 177). Eseri müellifin kendisi, Yû-
suf b. Câmî, Ýsmâil b. Muhammed el-Gýr-
nâtî ve Ýsmâil b. Ýbrâhim el-Kinânî þerhet-
miþtir. 3. et-Tebyîn £an me×âhibi’n-na¼-
viyyîne’l-Ba½riyyîn ve’l-Kûfiyyîn. Ke-
mâleddin el-Enbârî’nin el-Ýn½âf fî mesâßi-
li’l-Åilâf ’ýndan ihtisar edilen eser seksen
beþ bölümdür (nþr. Abdurrahman b. Süley-
man el-Useymîn, Beyrut 1403/1983, 1406/
1986). 4. el-Mesâßilü’l-Åilâfiyye (Mesâßi-
lü’l-Åilâf) fi’n-na¼v. Bir önceki eserin ilk
on beþ bölümünden ibarettir (nþr. Muham-
med Hayr el-Hulvânî, Halep 1961, 1969,
1971; Beyrut 1412/1992). 5. Mesâßilü na¼v
müfrede. Beþ nahiv meselesini kapsar (nþr.
Yâsîn M. es-Sevvâs, MMMA, XXVI [1982],
s. 625-643). 6. el-Meþûfü’l-mu£lem fî ter-
tîbi’l-I½lâ¼ £alâ ¼urûfi’l-mu£cem. Ýbnü’s-
Sikkît’in dil yanlýþlarýna dair I½lâ¼u’l-man-
¹ýš’ýnýn bazý açýklamalarla birlikte alfabe sý-
rasýna göre yeni düzenlenmiþ þeklidir (nþr.
Yâsîn Muhammed Sevvâs, Mekke 1403/
1983).

B) Þerhleri. 1. et-Tibyân fî þer¼i’d-
Dîvân (Þer¼u Dîvâni’l-Mütenebbî). Gerek
þerhin baþýnda gerekse içinde þârihin ho-

rak inþa ettirmiþti. Âsafî’deki Þâkir Ribâtý
da ona nisbet edilir. Ukbe’nin ölümünün
ardýndan Kayrevan’daki vekili Züheyr b.
Kays el-Belevî yanýnda az sayýdaki kuvvet-
le Berka’ya çekildi. Küseyle, Kayrevan þeh-
rini kolayca ele geçirdi; böylece Ýfrîkýye’de
beþ yýl sürecek Küseyle’nin hâkimiyeti baþ-
lamýþ oldu. Ýbn Ebû Hacele’nin Civârü’l-
aÅyâr fî dâri’l-šarâr adlý eseri Ukbe’nin
menkýbelerine dairdir (DÝA, XIX, 432).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåtü’l-kübrâ (nþr. Ali M.
Ömer), Kahire 1421/2001, VI, 139-143; Halîfe b.
Hayyât, et-TârîÅ (Zekkâr), I, 164, 235-238, 247,
265-266, 314; Ýbn Abdülhakem, Fütû¼u Mý½r
(Torrey), s. 183, 193-200; Belâzürî, Fütû¼ (Rýd-
vân), s. 226-232; Taberî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl), bk.
Ýndeks; Kindî, el-Vülât ve’l-šuŠât (Guest), s. 32-
33, 51; Ebû Bekir el-Mâlikî, Riyâ²ü’n-nüfûs (nþr.
Beþîr el-Bekkûþ – Muhammed el-Arûsî el-Matvî),
Beyrut 1403/1983, I, 18-45; Ýdrîsî, Øýfatü’l-Ma³-
rib, s. 57, 91-92, 103-104, 122, 133; Ýbn Asâkir,
TârîÅu Dýmaþš (Amrî), XL, 525-536; Ýbnü’l-Esîr,
el-Kâmil, III, 419, 465-466; IV, 105-108; Ýbn Ýzâ-
rî, el-Beyânü’l-Mu³rib, I, 9-32, 197; Selâvî, el-Ýs-
tiš½â, I, 78-79, 116-118; W. Roth, Oqba Ibn Na-
fi el-Fihrî, der Eroberer Nord-Africas, Göttingen
1859; Hüseyin Mûnis, Fet¼u’l-£Arab li’l-Ma³rib,
Kahire 1366/1947, s. 54-55, 178-207; Mahmûd
Þît Hattâb, £Ušbe b. Nâfi £, Kahire 1971; Muham-
med Altuncî, £Ušbe b. Nâfi £: Fâti¼u Libyâ ve’l-
Ma³rib, Bingazi 1975, s. 158, 203-207, 248-253;
Abdülazîz Sâlim, el-Ma³ribü’l-kebîr, Ýskenderiye
1981, II, 191-229; Abdullah Zekre, £Ukbe b. Nâ-
fi £, Dýmaþk 1401/1981; Abdülalîm Abdurrahman
Hýdýr, el-Ýslâm ve’l-müslimûn fî Ýfrîšýyyeti’þ-Þi-
mâliyye, Cidde 1406/1986, s. 132-133, 301-318;
Bessâm el-Aselî, £Ušbe b. Nâfi £, Beyrut 1987; Tâ-
hir Ahmed ez-Zâvî, TârîÅu’l-fet¼i’l-£Arabî fî Libyâ,
Libya, ts., s. 45-47, 104-119; M. Receb el-Beyyû-
mî, “.Ukbe b. Nâfi.”, ME, XXVI/15-16 (1955), s.
877-881; E. Lévi-Provençal, “‘Ukbe b. Nâfi‘”, ÝA,
XIII, 20-21; V. Christides, “.Ukba b. Nafi.”, EI 2

(Ýng.), X, 789-790; Rýza Kurtuluþ, “Ýbn Ebû Ha-
cele”, DÝA, XIX, 432.

ÿNadir Özkuyumcu

– —
UKBERÎ
א������ ) )

Ebü’l-Bekå Muhibbüddîn Abdullåh
b. el-Hüseyn b. Abdillâh

el-Ukberî el-Ezecî el-Baðdâdî
(ö. 616/1219)

Arap dili ve edebiyatý,
tefsir, hadis ve fýkýh âlimi.

˜ ™

538 (1144) yýlýnýn sonlarýnda Baðdat’ta
doðdu. Ailesi Baðdat’ýn doðusunda Dicle
kýyýsýnda bulunan Ukberâ kasabasýndan-
dýr. Baðdat’ýn Bâbülezec semtinde otur-
duðu için Ezecî nisbesi, küçük yaþta çiçek
hastalýðýndan gözlerini kaybettiði için Da-
rîr lakabýyla da anýlýr. Ukberî bütün hayatý-
ný Baðdat’ta ilim tahsili, eser telifi ve öð-


