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EBÜ UBEYD el-KADİ 

(~Wl ~yi) 

EbıJ. Ubeyd All b. el -Hüseyn 
b. Harb el-Kidl el-Bağdadl 

(ö. 319/931) 

Şafii müctehidi. 
_j 

237'de (851 -52) Bağdat'ta doğdu. İbn 
Harbüye (Harbeveyh) diye de tanınır. Ebü 
Sevr ve Davüd ez-Zahiri'den ders aldı. 
Kur 'an. hadis. fıkıh . hilaf ve meani ilim
lerinde tahsilini ilerletti. Bir süre Vasıt 
kadılığı yaptıktan sonra Mısır kadılığına 
tayin edildi (293 / 906) Büyük bir kısmı 
Abbasi Halifesi Muktedir- Billah'ın hila
feti ve Ebü Mansür Tekin'in Mısır valili
ği dönemine rastlamak üzere toplam on 
sekiz yıl altı ay süren bu görevinden ken
di isteğiyle ayrıldı (31 l / 924) Görev sü
resi boyunca başta Ebü Mansür Tekin 
olmak üzere valiler ona karşı büyük say
gı gösterdiler. Kaynaklarda son derece 
vakarlı, adil, takva sahibi bir kişi ve va
lilerin bizzat ziyarette bulundukları en 
son kadı olduğu kaydedilmektedir. isti
fasından sonra Bağdat'a döndü. Vefatı
na kadar hadis rivayetinde bulundu ve 
kurduğu ders halkalarıyla talebe yetiş
tirdi. 17 Safer 319 ( 11 Mart 931 ) tarihin
de Bağdat'ta vefat etti ve evine defne
dildi. 

Ebü Ubeyd, fıkıhta hacası Ebü Sevr'in 
usulünü benimsemiş ve onun mezhebi
ne uygun fetvalar vermiştir. Ashabü'l
vücuh*tan olan Ebü Ubeyd'in çeşitli fet
vaları. Şafii mezhebinin temel kaynakla
rından el-Mühe??eb ve er-Ravia baş
ta olmak üzere çeşitli eserlerde kayde
dilmiştir. Ebü Ubeyd kıyası çok kullan
makla meşhur olup Şafii mezhebinde 
kabul edilen görüşlere aykırı bazı icti
hadlarda da bulunmuştur (bk. Sübki. lll . 
448-455; Nevevi. 1/ 2. s. 259). Ahmed b. 
Mikdam ei-İcli. Yüsuf b. Müsa el-Kat
tan, Hasan b. Arafe el-Abdi, Hasan b. 
Muhammed ez-Za'ferani. Hüseyin b. Ebü 
Zeyd ed-Debbağ, Yahya b. Muhammed 
ei-Bezzaz, Ebü's-Seken Zekeriyya b. Yah
ya et-Tai. Seri es-Sakati gibi alimlerden 
hadis rivayet etmiş, kendisinden de Ebü 
Ömer İbn Hayyüye, İbnü'I - Mukri ei-İsfa 
hani, Ebü Hafs İbn Şahin , Ebü Bişr ed
Dülabi, Ebü Ca'fer et-Tahavi, Ebü'l- Ha
san İbnü'I-Cerrah rivayette bulunmuş
lardır. Nesai, güvenilir bir ravi olan Ebü 
Ubeyd 'den rivayette bulunarak es-Sü
nen 'inde hadislerini tahric etmiş, Dare
kutni de üstün şahsiyetli ve fazilet sa
hibi bir kimse olduğunu söylemiştir. 
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EBÜ UBEYD es-SEKAFİ 

1 

(~l~yl) 

EbıJ. Ubeyd b. Mes'ıJ.d 
b. Amr es-Sekafl 

(ö. 13/634) 

L 
Hz. Ömer devri kumandanlarından. 

_j 

Muhtar es-Sekafi' nin babasıdır. Hz. 
Peygamber zamanında müslüman oldu
ğu rivayet edilen Ebü Ubeyd. Hz. Ömer'in 
hilafetinin ilk günlerinde tarih sahne
sinde görülmektedir. Hz. Ebü Bekir'in 
hilafetinin sonlarında lrak'a gönderilen 
İslam ordusu, güçlü Sasani kuwetleri 
karşısında takviye gücü beklemekteydi. 
Onun vefatından sonra Hz. Ömer Medi
ne Mescidi'nde biatları kabul ederken 
müslümanları Irak cephesindeki müca
hidlere yardıma çağırdı. Medine halkı
nın çekingen davrandığı bu davete dör
düncü gün ilk icabet eden Ebü Ubeyd 
oldu ve 1 000 kişilik gönüllüler birliğinin 
kumandanlığına getirildi. Hz. Ömer ta
rafından techiz edilen bu takviye birliği 
asıl kuwetlere Nemarık'ta katıldı. Ebü 
Ubeyd, Caban ve Merdanşah kumanda
sındaki Sasani ordusuna karşı ilk zafe
rini burada kazandı ve bu iki kumanda
nı esir aldı. Kesker yakınlarında bir di
ğer Sasani birliğini yenerek hazinelerini 
ele geçirdi. Dağılan düşman kuwetleri
nin peşine düştü ve meşhur İranlı ku
mandanlar Rüstem ve Boran' ın gönder
dikleri yeni birlikleri Sakatiye'de hezi
mete uğratarak bol miktarda ganimet 
elde etti. Gönderdiği birlikler vasıtasıy
la civar bölgeleri itaat altına aldı. Hire 
yakınlarında Calinüs kuwetlerini de mağ
lüp etmesi üzerine Rüstem bu orduyu 
yeni kuwetler ve birkaç fiile takviye ede
rek tekrar Ebü Ubeyd üzerine gönder
di. Ordusunu Fırat nehri üzerindeki bir 
köprüden (Ebü Ubeyd Köprüsü) düşma
nın bulunduğu tarafa geçirmeye karar 
veren ve bu kararı benimsemeyen arka
daşlarını korkaklıkla suçlayan Ebü Ubeyd, 

EBÜ UBEYDE b. CERRAH 

ordu karşı yakaya geçtikten sonra köp
rüyü yıktırdı. İki ordu arasında şiddetli 
bir çarpışma başladı. Müslüman süvarİ
ler fillerden ürken atiarına hakim olama
dılar. Savaş meydanının darlığı ve köp
rünün yıkılmış olması gibi sebeplerle ma
nevra imkanı kalmayınca çarpışma müs
lümanların aleyhine gelişti. Bunun üze
rine Ebü Ubeyd filleri bertaraf etmek
ten başka çare kalmadığını düşündü ve 
yaya olarak üzerlerine hücum etti. An
cak bu da sonuç vermedi; hortumunu 
keserek devirdiği bir filin altında şehid 
oldu. Müslümanların çoğu da hayatları
nı kaybettiler. Köprü Muharebesi (ı 31 
634) diye bilinen bu olay İslam kuwetle
rinin bu cephede ilk yenilgisidir. 
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EBÜ UBEYDE b. CERRAH 
( dr.JI ,y ·~yi ) 

EbıJ. Ubeyde Amir b. Abdiilah 
b. el -Cerrah el -Fihrl el- Kureşl 

(ö. 18/ 639) 

Aşere-i mübeşşereden olan 
kumandan sahabi. 

1 

_j 

Hicretten kırk yıl önce Mekke'de doğ
du (583) Türkiye'de yayımlanan bazı an
siklopedilerdeki 571 'de Kudüs'te doğdu
ğuna dair kayıt gerçeğe uymamaktadır. 

Hz. Peygamber'in onuncu dedesi olan 
Fihr'de Resülullah ile soyları birleşir. Be
ni Haris kabilesinden olan Ebü Ubeyde, 
Cahiliye devrinde Mekke'de okuma yaz
ma bilen birkaç kişiden biri olduğu için 
Kureyşliler kendisine değer verirdi. Ebü 
Ubeyde, Hz. Peygamber'in İslam' a dave
te başladığı ve henüz Darülerkam'a gir
mediği günlerde Hz. Ebü Bekir vasıta
sıyla müslüman oldu. İslamiyet'in yayıl
ması için büyük çaba gösterdi ve bu se
beple Kureyşliler'in ağır baskılarına ma
ruz kaldı. işkenceler dayanılmaz hale ge
lince 616 yılında yapılan İkinci Habeşis
tan Hicreti'ne katıldı. Ancak bir müddet 
sonra Mekke'ye döndü. Daha sonra Me
dine'ye hicret etti. Hz. Peygamber onun
la Sa'd b. Muaz arasında kardeşlik bağı 
(muahat*) kurdu. Muhammed b. Mes
leme veya Ebü Talha ei -Ensari ile kar
deş yapıldığı da söylenmektedir. 
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EBÜ UBEYDE b. CERRAH 

EbO Ubeyde Medine döneminde İsla
miyet'in tebliğ edilmesinde ve idari iş
lerde önemli görevler aldı. Hz. Peygam
ber'in sancak vererek gönderdiği ilk se
riyyeye Hz. Hamza'nın kumanda ettiği 

bilinmekle beraber bu görevin EbO Ubey
de'ye verildiği de rivayet edilmiştir. Hz. 
Peygamber'le birlikte bütün gazvelere 
iştirak etti. Bedir Gazvesi'nde düşman 
saflarında bulunan babasını. özellikle 
kendisine hücum etmesi üzerine öldür
mek zorunda kaldığı ve babaları . oğul

ları. kardeşleri veya akrabaları da olsa 
müminlerin katirieri dost edinemeyece
ğin i belirten ayetin (ei-Müd idile 58/ 22) 
bundan dolayı nazil olduğu rivayet edil
mektedir (Taberanl, 1, 154-155 ). Babasını 
Bedir'de değil Uhud Gazvesi'nde öldür
düğüne dair Hazin'in ravi adı vermeden 
naklettiği rivayete (Lübabü't-te , url, VI, 

213) itibar edilmediği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan siyer kitaplarında Bedir 
ve Uhud gazvelerinde öldürülen müşrik
ler arasında babasının adı geçmemek
tedir. EbO Ubeyde Uhud Gazvesi'nde de 
yiğitlik gösterdi. İ slam ordusu dağıldığı 
zaman ResOlullah'ın etrafından ayrıl 

mayan on dört kişi arasında o da vardı. 
İkinci Zülkassa (6/ 627) ve Sffülbahr (Ha
bat) (8 / 629) seferlerine kumandan ta
yin edildi. Zatüsselasil Seriyyesi 'nde ar
kadan gönderilen yardımcı kuwetlere de 
EbO Ubeyde kumanda etti (8 / 629) Ay
nı yıl Mekke fethinde Hz. Peygamber'in 
önünde şehre girdi. Beytülmalde görev 
yaptı ; Hudeybiye Antiaşması başta ol-

Ebü Ubeyde b. Cerrah·ı n kendi adıyl a an ı lan köydeki ca 
minin içi nde bulunan s a ndu kas ı - Ürdün 
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mak üzere bazı vesikalara şahit olarak 
adı yazıldı. Medine'ye gelen Yemenliler'e 
İslamiyet'i öğretmek üzere görevlendiril
di. Hz. Peygamber'le din konusunda tar
tışan ve hıristiyan kalıp cizye vermeyi 
kabul eden Necranlılar, cizye tahsili için 
güvenilir birinin kendileriyle gönderilme
sini istedikleri zaman ResOl-i Ekrem, 
"Her ümmetin bir emini vardır ; bu üm
metin emini de EbO Ubeyde b. Cerrah'
tır" diyerek onu Necran'a gönderdi. On
dan sonra "Emlnü'l-ümme" lakabıyla anı 

lan EbO Ubeyde bu bölgedeki insanlara 
İslamiyet'i de öğretti. Müzeyne. Hüzeyl 
ve Kinane kabilelerinin vergilerini topla
ma görevi de ona verildi. 

Hz. Peygamber'in vefatı üzerine ara
larında EbO Bekir ve Ömer'in de bulun
duğu bazı sahabiler EbO Ubeyde'ye ha
life olarak biat etmek istediler. Fakat 
EbO Ubeyde, bu göreve Hz. EbO Bekir'in 
layık olduğunu söyleyerek teklifi kabul 
etmedi. Hz. EbO Bekir devrinde ilk za
manlar devletin maliye işlerini yürüttü. 
Daha sonra Suriye bölgesine gönderilen 
ordulardan birine kumandan tayin edil
di. Hz. Ömer tarafından Halid b. Velfd 'in 
yerine bu bölgedeki orduların başku

mandanlığına getirildi. Bu dönemde Dı
maşk, Humus. Hama. Lazkiye, Halep, An
takya ve Kudüs başta olmak üzere Su
riye bölgesindeki birçok şehrin fethi ger
çekleştirildi. Gönderdiği birlikler Urfa 
ve Maraş'a kadar ilerlediler. Daha son
ra EbO Ubeyde fethedilen yerleri Hz. 
Ömer'in valisi olarak hayatının sonuna 
kadar idare etti. 

EbO Ubeyde, "taOnu Amvas" diye meş
hur olan ve birçok sahabinin ölümüne 
yol açan vebaya yakalanarak Beysan'a 
bağlı Amta köyünde vefat etti ve oraya 
defnedildi. O yöredeki Fihl'de öldüğü de 
söylenir. Bugün kabri Vadilürdün'de Gü
rülbilevne bölgesindeki EbO Ubeyde kö
yünde bulunmaktadır. 1366 ( 1946-47) 
yılında Kral Abdullah tarafından kabri
nin yanına bir mescid yapılarak mezar 
mescidin içine alınmış, 1374'te (1954-
55) Kral Hüseyin zamanında mescid ge
nişletilerek yeniden inşa edilmiştir. Da
ha önce I. Baybars tarafından da 675 
( 1277) yılında bu kab ir üzerine bir ku b
be yaptınldığı bilinmektedir (Gavanime, 
s. 76-77) Şam'da Camiu'I-Cerrah'ta bu
lunan bir kabir ona nisbet edilirse de 
bu doğru değildir. Hanımı Hind bint Ca
bir'den Yezld ve Umeyr adlarında iki oğ
lu olduysa da nesli devam etmemiştir. 

Uzunca boylu, zayıf yapılı. seyrek sa
kallı olan EbO Ubeyde, Uhud Gazvesi'n-

de Hz. Peygamber'in yüzüne batan miğ

fer parçasını dişleriyle çıkarırken iki ön 
dişi çıkmıştı. Hz. Peygamber mütevazi, 
zühd ve haya sahibi olan EbO Ubeyde'
yi çok sever, ahlak ve şahsiyetini takdir 
ederdi. Hz. Aişe'nin rivayetine göre EbO 
Bekir ve Ömer'den sonra ResOl-i Ek
rem 'in en çok sevdiği kişi EbO Ubeyde 
idi (Tirmizi, "Menakıb", 14). ResOlullah'ın 
cennetle müjdelediği EbO Ubeyde'nin bir 
özelliği de Mekkeliler'in usulüne uygun 
şekilde kabir kazmasıydı. Kendisini Hz. 
Ömer de sevip takdir ederdi. Arnvas'ta 
veba salgın ı baş gösterdiğini duyduğu 

zaman EbO Ubeyde'nin bu salgından kur
tulması ve kendisinden sonraya kalma
sı halinde onu devlet başkanı olarak va
siyet etmek istediğini söylemiş, bir Me
cOsl tarafından hançerlendiğinde yerine 
bir devlet başkanı bırakmasını isteyen
lere de sağ olsaydı yerine EbO Ubeyde'
yi bırakacağını ifade etmişti. 

Kur'an-ı Kerlm'i ezberleyen sahabiler
den biri olan EbO Ubeyde, hayatı savaş
larda geçtiği için Hz. Peygamber'den sa
dece on beş hadis rivayet etmiştir. Bun
lardan on ikisi Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'inde bulunmaktadır (1, 195-196). 
Kendisinden İrbad b. Sariye, Cabir b. Ab
dullah. Eb O ümame el- Bahill, Semüre 
b. Cündeb gibi sahabiler rivayette bulun
muşlardır. 
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