UKBE b. EBÛ MUAYT

Resûl-i Ekrem’le oturup konuþtuðunu, hatta bazý söylentilere göre onu yemeðe davet ettiðini ve yemeðinden yemesi için þehadet getirdiðini duymuþtu. Ukbe’nin Ýslâm’ý kabul ettiðini düþünerek çok öfkelenen Übey ona, “Eðer gidip Muhammed’i
açýkça inkâr etmez ve yüzüne karþý hakarette bulunmazsan seninle asla konuþmayacaðým” dedi. Bunun üzerine Ukbe, Resûlullah’a bu çirkin hareketi yapmaktan
çekinmedi. Furkan sûresinde, “O gün zalim kimse ellerini ýsýrýp þöyle der: ‘Keþke
o peygamberle birlikte bir yol tutsaydým!
Yazýk bana! Keþke falancayý dost edinmeseydim! Çünkü Kur’an bana gelmiþken beni ondan saptýrdý’. Þeytan insaný yüzüstü
býrakýp rezil eder” meâlindeki âyetlerin (25/
27-29) Ukbe hakkýnda indiði bildirilmektedir (Ýbn Kesîr, IV, 220-221).
Baþka bir gün Ukbe b. Ebû Muayt, Kâbe’nin yanýnda namaz kýlmakta olan Resûl-i Ekrem’in üzerine secdeye gittiði sýrada 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 yaptýðý en aðýr iþkence olarak gördüðü saldýrýyý gerçekleþtirdi. Kâbe’nin yanýnda namaz
kýlan Resûlullah’ýn yanýna gitti ve secdeye
vardýðý esnada elbisesini boynuna dolayarak onu boðmaya çalýþtý. Bunu gören Hz.
Ebû Bekir, “Rabbinizden size deliller getiren bir kimseyi ‘Rabbim Allah’týr’ dediði
için öldürecek misiniz?” diyerek ona engel oldu (Buhârî, “Feçâ,ilü ashâbi’n-nebî”,
5). Resûl-i Ekrem, Ukbe’nin kendisini sürekli tâciz etmesi üzerine önde gelen bazý
müþriklerin adýný da zikrederek þöyle beddua etmiþti: “Allahým! Kureyþ’ten olan bu
topluluðun yaptýklarýný sana arzediyorum.
Ebû Cehil b. Hiþâm’ý, Utbe b. Rebîa’yý, Þeybe b. Rebîa’yý, Ukbe b. Ebû Muayt’ý, Ümeyye b. Halef’i sana havale ediyorum” (Buhârî, “Cizye”, 21). Bir defasýnda bu kiþilerin de içinde bulunduðu yedi kiþiye bedduada bulundu ve Ýbn Mes‘ûd’un bildirdiðine göre bunlarýn tamamý Bedir Savaþý’nda öldürüldü (Müsned, I, 393, 397). Peygamberliðin 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 Resûlullah’ýn himayesini üzerine almak zorunda
kaldý. Ancak Ukbe b. Ebû Muayt ile Ebû Cehil onu tahrik ederek kararýndan vazgeçirdiler. Diðer taraftan Hz. Peygamber’in,
aðýr hakaretlerinden dolayý Ukbe’ye, “Seni
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düreceðim” dediði ve Bedir Savaþý hazýrlýklarý esnasýnda bu sözleri hatýrlayan Ukbe’nin savaþa gitmek istemediði nakledilmektedir.
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). Müslümanlara karþý olan düþmanlýðýný hicretten sonra da sürdüren Ukbe, Mekke dýþýnda yakalandýðý takdirde öldürüleceðine dair rivayete raðmen orduya katýlmakta tereddüt gösterenleri ikna etmeye çalýþtý. Nitekim yaþlýlýðý ve aþýrý þiþmanlýðý sebebiyle 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 ederek tahrik etmiþtir. Bunun üzerine Ümeyye’nin hazýrlanýp orduya katýldýðý bildirilmektedir. Ukbe, Ebû Cehil ve Nadr b. Hâris ile birlikte Bedir’e katýlmakta gönülsüz davranan Hakîm b. Hizâm’ý da ikna
etmiþti. Bedir Savaþý’ndaki çatýþmalar sýrasýnda Ukbe b. Muayt’ý ensardan Abdullah b. Seleme esir aldý. Esirlere karþý iyi
davranýlmasýný emreden Hz. Peygamber
onlardan sadece ikisini, Ukbe b. Ebû Muayt ile Nadr b. Hâris’i kendisine ve ashabýna yaptýklarý iþkenceler yüzünden ölüme mahkûm etti. Esirlere yapýlan muamelenin kendisine de uygulanmasýný isteyen ve diðer esirler öldürülmediði halde
kendisinin niçin öldürülmek istendiðini soran Ukbe’ye Resûlullah’ýn, “Küfrün ve Allah’a, resulüne düþmanlýk ve iftiralarýn dolayýsýyla” veya “yüzüme karþý hakaret etmen sebebiyle” dediði, öldürüldüðü takdirde çocuklarýna kimin bakacaðýný sormasý üzerine de “ateþ” cevabýný verdiði nakledilmiþtir. Ukbe b. Ebû Muayt, Irkuzzubye’de yahut Safrâ mevkiinde Âsým b. Sâbit veya Hz. Ali tarafýndan öldürüldü.
Hz. Osman’ýn babasý Affân b. Ebü’l-Âs’ýn
ölümünden sonra Ukbe, Hz. Osman’ýn annesi Ervâ bint Küreyz ile evlenmiþ, Ervâ’dan Velîd, Umâre, Hâlid, Ümmü Külsûm,
Ümmü Hakîm ve Hind adlarýnda altý çocuðu dünyaya gelmiþ, anneleriyle birlikte çocuklarýn hemen hepsi Ýslâmiyet’i kabul etmiþtir. Bunlardan Mekke döneminde müslüman olan Ümmü Külsûm, Hudeybiye Antlaþmasý’nýn ardýndan þehir dýþýndaki bahçelerine gitme bahanesiyle Mekke’den uzaklaþmýþ ve Medine’ye hicret etmiþtir. Peþinden giden iki kardeþi, Hudeybiye Antlaþmasý’nýn Mekke’den Medine’ye kaçanlarýn iade edilmesini gerektiren
þartýna göre kardeþlerini geri götürmek

istemiþ, ancak Hz. Peygamber, antlaþmada sadece erkek mültecilerden söz edildiðini ve kadýnlarýn antlaþma kapsamýnda
bulunmadýðýný söyleyerek onu iade etmemiþtir. Bu sýrada Mümtehine sûresinin,
Medine’ye hicret ederek müslüman olduðunu söyleyen kadýnlarýn samimiyetleri
denendikten sonra müþriklere iade edilmemesini emreden onuncu âyeti inmiþtir. Ukbe’nin oðlu Velîd, Hz. Osman zamanýnda Kûfe valiliði yapmýþtýr. Onun soyundan gelenlerin hemen hemen tamamýnýn
fetihlerden sonra Irak ve el-Cezîre’de yerleþtiði kaydedilir.
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621’de doðdu. Babasý Nâfi‘, Âs b. Vâil’in
anne bir kardeþidir. Annesi Benî Lahm kabilesine mensuptur. Hakkýndaki ilk bilgiler Amr b. Âs’ýn yanýnda Mýsýr, Nûbe, Berka ve Trablusgarp fetihlerine katýlmasýyla ilgilidir. Bu fetihler sýrasýnda Amr tarafýndan Nûbe bölgesine gönderildi. Orada
ok atýcýlýðýnda mahir olan ve çatýþmalar sýrasýnda müslümanlarý gözlerinden vurduklarý için “rumâtü’l-hadek” denilen Nûbeliler’in þiddetli direniþiyle karþýlaþýnca bir
anlaþma yaparak geri dönmek zorunda
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kaldý (20/641). Ertesi yýl Trablusgarp’ýn fethine çýkan Amr onu Berka’da vekil olarak
býraktý ve ardýndan Zevîle’nin fethiyle görevlendirdi. Ukbe bu seferinde Berberî Levâte, Nefûse, Hevvâre kabilelerinin yaþadýðý bölgeyi barýþ yoluyla ele geçirdi (21/
642) ve Berkalýlar’ýn ayaklanmasýný bastýrdý. 27 (647) yýlýnda Mýsýr’ýn yeni valisi
Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh’in Ýfrîkýye seferine katýldý.
Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn iktidarý ele geçirmesi ve Amr b. Âs’ýn yeniden Mýsýr valiliðine getirilmesiyle birlikte tekrar tarih
sahnesine çýkan Ukbe b. Nâfi‘, 41 (661) yýlýnda Berka’nýn güneyinde kalan iç bölgelere ve Ýfrîkýye’nin doðu sýnýrýndaki merkezlere seferler düzenledi. 42’de (662) batýya yönelerek Trablusgarp’ýn güneyinde
kalan Gadâmis (Gudâmis) üzerine yürüdü,
þehri ele geçirip çok miktarda ganimet
ve esir aldý. Kaynaklarda buralarda yaþayan Berberîler’in Ukbe’nin bu seferinden
sonra Ýslâm’ý kabul ettikleri bildirilmektedir. Ancak Berberî kabilelerinden bazýlarý
onun bölgeden ayrýlmasýyla irtidad edip
ayaklandýlar. Bunlarýn üzerine giden Ukbe isyanlarý bastýrdýðý gibi Berberîler’le
meskûn Veddan’ý ve diðer bazý yerleri fethetti. Berka ile Trablusgarp’ýn güneyinde
iç kesimlerin fetihlerini tamamladýðý bu
günlerde Amr b. Âs’ýn hasta olduðunu duyunca Fustat’a gitti. 666’dan itibaren fetihlerine tekrar baþladý. Antlaþmayý bozan
Veddanlýlar’a karþý yürüdü ve onlarý itaat
altýna aldý. Ardýndan Fizan (Fezzân) bölgesindeki Cerme’yi, buranýn doðusunda Fevre’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 içinde kalan Kafsa ve Kastilya’yý (Cerîd) fethetti. 50 (670) yýlýna kadar bugünkü Tunus’u ve Libya’nýn batý kesimini içine alan
Ýfrîkýye bölgesinin fethini tamamladý ve
ayný yýl Ýfrîkýye valiliðine tayin edildi.

Ukbe b. Nâfi‘ çoðunluðu Berberî olan
bölge halkýný iyi tanýyordu. Ýfrîkýye’de devamlý bir ordu bulundurulmasý gerektiðini düþünüp karargâh vazifesi görecek bir
þehir kurmaya karar verdi. Çünkü Ýslâm
ordularý beldelerine girdiðinde Müslümanlýðý kabul ettiklerini söyleyen Berberîler onlarýn ayrýlmasýndan sonra isyan ediyorlardý. Kurulacak ordugâh þehri, fetihlerin kalýcýlýðýný saðlamanýn yaný sýra Ýslâm ordularýnýn Maðrib seferlerine çýkýþlarýnda üs
vazifesi görecekti. Ukbe, þehir için Bizans
donanmasýnýn saldýrýlarýna hedef olmayan
iç kesimlerde bugünkü Kayrevan’ýn yerini seçti. 50 (670) yýlýnda Mýsýr’ý Maðrib’e
baðlayan yol üzerinde bir cami (Sîdî Ukbe
Camii) ve hükümet konaðý yaptýrarak baþlattýðý þehrin kuruluþunu beþ yýl içinde tamamladý. Kayrevan’a Teym, Evs, Hazrec,
Ezd, Tenûh, Kinde, Kinâne gibi Arap kabileleleri mensuplarý ve Horasan’dan gelen göçmenlerle yerli halk iskân edildi. Ukbe, müslüman Berberî kabilelerinin iskânýný teþvik ettiði gibi Berberîler’in Ýslâm’ý
kabul etmeleri için büyük gayret gösterdi, onlardan aldýðý askerlerle ordusunu takviye etti. Maðrib fetihleri için bir karargâh durumuna gelen Kayrevan’dan sahildeki Bizanslýlar ve iç kýsýmlardaki Berberîler üzerine seferler düzenledi; ardýndan
Atlas Okyanusu’na kadar uzanan Maðrib’in
fethine baþladý. Ancak Mýsýr Valisi Mesleme b. Muhalled tarafýndan görevinden azledildi (55/675).
Yeni Ýfrîkýye valisi Ebü’l-Muhâcir Dînâr
el-Ensârî, Ukbe’yi tutuklatýp zincire vurdurdu. Kayrevan’ý tahrip ederek yeni bir
þehrin inþasýný baþlattý. Kaynaklarda daha sonra Ukbe’nin Halife Muâviye’nin tâlimatýyla serbest býrakýldýðý ve onun huzuruna çýkýp görevine iade sözü aldýðý zikredilmektedir. Ancak Ukbe’nin ikinci defa Ýfrîkýye valiliðine getirilmesi I. Yezîd zamanýnda gerçekleþti. Yezîd, 62 (681-82) yýlýnda Mýsýr’dan ayýrarak müstakil bir vilâyet
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haline getirdiði Ýfrîkýye’nin valiliðine Ukbe’yi tayin etti. Bu sýrada Dýmaþk’tan ayrýlan Ukbe’nin Mýsýr Valisi Mesleme b. Muhalled ile valilikten azledilmesi konusunu
görüþtüðü, valinin Ebü’l-Muhâcir’in yaptýklarýndan dolayý özür dilediði ve ardýndan Ýfrîkýye’ye geçtiði zikredilir. Ukbe, Ýfrîkýye’ye dönünce Ebü’l-Muhâcir ile Küseyle b. Lemzem’i zincire vurdurdu. Ebü’lMuhâcir’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. Züheyr b. Kays el-Belevî’yi 6000 kiþilik bir kuvvetle Kayrevan’da býrakarak 15.000 kiþilik
ordusuyla yola çýktý. Orta Maðrib’e doðru
ilerlerken bölgenin en büyük sahil þehirlerinden Münestîr’i aldý ve Zâb bölgesine
hareket etti. Bölge hâkiminin oturduðu
Erebe þehrini fethedip Zâb bölgesinin tamamýný hâkimiyeti altýna aldý. Böylece Maðrib-i Aksâ seferi için yol açýlmýþ oluyordu.
Buradan Tâhert’e (Tingartia) yürüdü, karþýlaþtýðý Berberî ve Bizans kuvvetlerini maðlûp etti. Ardýndan Tanca’ya doðru gitti, Atlaslar’ý geçerek þehre ulaþtý. Tanca’nýn valisi Julianos kendisine baðlýlýðýný bildirdi.
Sûsülednâ bölgesine geçen Ukbe bölgeyi
ele geçirdikten sonra kaçan Berberîler’i
takip ederek Sûsülaksâ’ya ulaþtý ve burada toplanan Berberîler’i yenilgiye uðrattý.
Böylece güneyde Anti Atlaslar, batýda okyanusa kadar olan sahada baþta Masmûde ve Lemtûne kabileleri olmak üzere bütün 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 tutabilecek güçte deðildi. Ayrýca hapsettiði Küseyle kaçmýþ ve kabilesiyle Ukbe’ye karþý
harekete geçmiþti. Sonuçta Ukbe Kayrevan’a dönmeye karar verdi. Kayrevan’a sekiz günlük mesafede bulunan Tubne’de
bir süre kaldýktan sonra ordusunu gruplar halinde Kayrevan’a gönderdi. Kendisi
güneydeki çöl yolunu takip ediyordu ve yanýnda sadece 300 kadar atlý vardý. Bugünkü Biskre’nin yakýnýnda Tehûde denilen
yerde Küseyle tarafýndan önü kesildi ve
yapýlan savaþta þehid düþtü. Cezayir’de
kendi adýyla anýlan Sîdî Ukbe kasabasýndaki kabri önemli bir ziyaret yeridir. Ukbe
cesur, kararlý, dindar bir kumandan olarak tanýnýr. Kayrevan þehrini bir ribât ola65
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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 kuvvetle Berka’ya çekildi. Küseyle, Kayrevan þehrini kolayca ele geçirdi; böylece Ýfrîkýye’de
beþ yýl sürecek Küseyle’nin hâkimiyeti baþlamýþ oldu. Ýbn Ebû Hacele’nin Civârü’laÅyâr fî dâri’l-šarâr adlý eseri Ukbe’nin
menkýbelerine dairdir (DÝA, XIX, 432).
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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 Hacele”, 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 kasabasýndandýr. Baðdat’ýn Bâbülezec semtinde oturduðu için Ezecî nisbesi, küçük yaþta çiçek
hastalýðýndan gözlerini kaybettiði için Darîr lakabýyla da anýlýr. Ukberî bütün hayatýný Baðdat’ta ilim tahsili, eser telifi ve öð-
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ra¼mân min vücûhi’l-i£râb ve’l-šýrâßât fî
cemî£i’l-Æurßân, et-Tibyân fî i£râbi’l-Æurßân).

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. Abdurrahman b. Süleyman el-Useymîn, Beyrut 1986; ayrýca Tefsîrü’l-Celâleyn ile birlikte pek çok defa basýlmýþtýr). 2. Ý£râbü’lšýrâßâti’þ-þevâ× (nþr. Muhammed Seyyid
Ahmed Azzûz, Beyrut 1417/1996; nþr. Abdülhamîd Seyyid M. Abdülhamîd, I-II, Kahire 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 bazý hadislerin gramer tahlillerine dair olup
Ýbnü’l-Cevzî’nin Câmi£u’l-mesânîd’i esas
alýnarak hazýrlanmýþtýr (nþr. Abdülilâh Nebhân, 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¦ bii£râbi mâ yüþkilü min elfâ¾i’l-¼adî¦ (nþr.
Muhammed Ýbrâhim Selîm, Kahire 1410/
1990; nþr. Vahîd Abdüsselâm Bâlî – M.
Zekî Abdüddâim, Dimyat 1418/1998). Nahiv 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, Yûsuf b. Câmî, Ýsmâil b. Muhammed el-Gýrnâtî ve Ýsmâil b. Ýbrâhim el-Kinânî þerhetmiþtir. 3. et-Tebyîn £an me×âhibi’n-na¼viyyîne’l-Ba½riyyîn ve’l-Kûfiyyîn. Kemâleddin el-Enbârî’nin el-Ýn½âf fî mesâßili’l-Åilâf ’ýndan ihtisar edilen eser seksen
beþ bölümdür (nþr. Abdurrahman b. Süleyman el-Useymîn, Beyrut 1403/1983, 1406/
1986). 4. el-Mesâßilü’l-Åilâfiyye (Mesâßilü’l-Åilâf) fi’n-na¼v. Bir önceki eserin ilk
on beþ bölümünden ibarettir (nþr. Muhammed 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 tertîbi’l-I½lâ¼ £alâ ¼urûfi’l-mu£cem. Ýbnü’sSikkît’in dil yanlýþlarýna dair I½lâ¼u’l-man¹ýš’ýnýn bazý açýklamalarla birlikte alfabe sýrasýna göre yeni düzenlenmiþ þeklidir (nþr.
Yâsîn Muhammed Sevvâs, Mekke 1403/
1983).

Sûre ve âyet sýrasýna göre âyetlerin i‘rab
ve kýraat þekillerinin açýklandýðý bir eserdir (Tahran 1859-1860; Bulak 1303; Delhi

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

retimle geçirdi. Baþta Arap dili ve edebiyatý, tefsir, neseb ve ferâiz dersleri aldýðý
Ýbnü’l-Haþþâb ile Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî
olmak üzere Ebü’l-Berekât Yahyâ b. Necâh’tan nahiv, Ýbrâhim b. Dînâr en-Nehrevânî’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 alanýnda Ebü’l-Feth Muhammed b. Abdülbâký Ýbnü’l-Battî, Ebû Bekir Abdullah b. Nakkur,
Ebû Zür‘a el-Makdisî ve Abbâsî Veziri Ebü’lMuzaffer Ýbn Hübeyre’den faydalandý. Arap
dili ve edebiyatý ile Hanbelî fýkhý, fýkýh usulü, mezhepler arasý ihtilâflar, tefsir, hadis
ve kýraat gibi alanlarda derin bilgi sahibi oldu. Öðretim hayatýna Ýbnü’l-Cevzî’nin muîdi olarak baþlayan Ukberî’den birçok âlim
ders gördü ve icâzet aldý. Bunlar arasýnda Nehcü’l-belâ³a þârihi Ýbn Ebü’l-Hadîd, Ýbnü’d-Dübeysî, Ýbnü’n-Neccâr, Abdülazîm el-Münzirî, Yâkut el-Hamevî, Ýbnü’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 Mezarlýðý’nda topraða verildi.
Katý bir Hanbelî olan Ukberî, Þâfiî mezhebine geçmesi þartýyla Nizâmiye medreselerinde lugat ve nahiv müderrisliðine
tayin edilmesi teklifini reddetmiþtir. Ukberî, Arap dili ve edebiyatý ile Kur’an kýraatleri, tefsir, hadis, fýkýh, ferâiz, aruz ve
matematik gibi birçok ilim dalýnda otorite kabul edilmekle birlikte onun asýl uzmanlýk alaný Kur’an ve hadis metinleriyle
þiirler üzerinde yaptýðý dil ve gramer tahlilleridir. Bu sebeple kendisine “sâhibü’li‘râb” lakabý verilmiþtir. Kur’an’ýn i‘rabýna
dair eseri benzerleri arasýnda en meþhur
olanýdýr. Gramerde Baðdat seçmeci ekolünün önemli temsilcileri Ebû Ali el-Fârisî
ile öðrencisi Ýbn Cinnî’nin eserlerine þerhler yazmasý ve Ebû Ali el-Fârisî’nin görüþlerine çokça yer vermesi Baðdat mektebini benimsediði görüntüsü vermiþse de
daha çok Basra mektebinin görüþlerini
yansýtmasý, yer yer Kûfe ekolünün görüþlerine eleþtiriler yöneltmesi sebebiyle Basra mektebi çizgisinde bir gramer âlimi olduðu kabul edilir.
Eserleri. A) Telifleri. Kur’an ve Hadis. 1.

Ý£râbü’l-Æurßân (Ýmlâßü mâ menne bihi’r-

