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UBEYDÝYYE

sonra Ubeydullah Yemen valiliðine döndü
ve Hz. Ali þehid edilinceye kadar (40/661)
bu görevini sürdürdü.

Hz. Ali’nin ardýndan hilâfete gelen oðlu
Hasan, Ubeydullah b. Abbas'ý Azerbaycan
valiliðine tayin etti. Bu sýrada Muâviye,
Hz. Hasan ile savaþmak üzere ordu hazýr-
layýp yola çýkarýnca buna karþý gönderilen
12.000 kiþilik öncü kuvvetin baþýna Ubey-
dullah getirildi. Ancak Muâviye, Kûfe gibi
yapýsý çok karýþýk bir toplumu bir arada
tutmaya çalýþan Hz. Hasan’ýn otoritesini
sarsmak ve ordusunun mâneviyatýný boz-
mak için çeþitli manevralar yaptý, söylen-
tiler yaydý. Neticede meydana gelen karý-
þýklýk ve belirsizlik ortamýnda Ubeydullah
kumandanlýk görevinden ayrýlýp Muâviye’-
nin safýna katýldý. Onun böyle kritik bir za-
manda Emevîler’in tarafýna geçmesi ta-
rih kitaplarýnda çokça tartýþýlan bir konu
olmuþtur. Tarihçilerin bir kýsmý kendisini
ihanetle suçlamýþ, bazýlarý ise Hasan’ýn Mu-
âviye ile barýþ yapacaðýný anlayýnca onun
bu kararý aldýðýný belirtmiþtir (Abdürrez-
zâk es-San‘ânî, V, 461; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâ-
mil, III, 408). Ubeydullah’ýn Muâviye’nin ta-
rafýna 1 milyon dirhem karþýlýðýnda geçti-
ðini iddia edenler de vardýr (Belâzürî, III,
284; Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, s. 73). Sonun-
da Hz. Hasan’ýn ordusunun direnci kýrýldý,
ordu çözülme sürecine girdi; kontrolü kay-
beden Hasan Rebîülevvel 41’de (Temmuz
661) halifeliði Muâviye’ye býraktý. Bunun
üzerine Ubeydullah’ýn Azerbaycan valiliði
ve kumandanlýðý da sona erdi.

Ubeydullah siyasetin yanýnda ticaretle
de uðraþtý, varlýklý bir insan olarak yaþa-
dý. Elindekini insanlarla paylaþmayý sevdi-
ði, sýk sýk ziyafet verdiði, kurban keserek
insanlara daðýttýðý için cömertliði Araplar
arasýnda darbýmesel haline geldi ve “Tey-
yârü’l-Furât” (Fýrat akýntýsý) lakabýyla anýldý.
Ubeydullah’ýn bu özelliði Abbas’ýn oðullarý
hakkýnda söylenen, “Fýkýh bilgisi, cömert-
lik ve güzellik isteyen Abbas’ýn oðullarýnýn
evine gitsin; fýkýh Abdullah’ta, cömertlik
Ubeydullah’ta, güzellik Fazl’dadýr” þeklin-
deki meþhur sözde vurgulanmýþtýr. Ubey-
dullah 58’de (678) Medine’de vefat etti.
85 (704) veya 87 (706) yýllarýnda yahut ke-
sin tarih belirtilmeden Yezîd b. Muâviye’-
nin hilâfeti zamanýnda (680-683) öldüðü,
bu arada Yemen’de vefat ettiði de zikre-
dilmiþtir. Ubeydullah’ýn Hz. Peygamber’-
den bir rivayeti bilinmekte (Nesâî, “Talâk”,
12), bu rivayetin mürsel olduðu da söylen-
mektedir. Onun diðer sahâbîlerden riva-
yet ettiði az sayýdaki bazý hadisler kaynak-
larda yer almaktadýr. Kendisinden oðlu Ab-
dullah ile Atâ b. Ebû Rebâh, Ýbn Sîrîn ve

Süleyman b. Yesâr gibi tâbiîler nakilde bu-
lunmuþtur.
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Ebû Abdillâh Ubeydullåh b. Abdillâh
b. Utbe b. Mes‘ûd el-Hüzelî

(ö. 98/716)

Medineli meþhur
yedi tâbiîn fakihinden biri.

˜ ™

Dedesi Utbe, Abdullah b. Mes‘ûd’un kar-
deþidir. Büyük Arap kabilelerinden Hüzeyl’e
mensuptur. Ubeydullah Medine’de vefat
etmiþ, vefat tarihi konusunda 94 (712-13),
95, 97, 98, 99, 102 gibi farklý tarihler ve-
rilmiþtir. Bazý tabakat yazarlarý 98 (716)
yýlýný daha doðru kabul etmektedir. Kay-
naklarda âmâ olduðu belirtilmekte, fakat
doðuþtan mý yoksa sonradan mý gözlerini
kaybettiði bilinmemektedir. Bazý eserler-
de yer alan “kör oldu” ifadesi bunun son-
radan meydana geldiðini düþündürmek-
tedir. Tâbiînin ikinci tabakasýnda yer alan
Ubeydullah, Medine’nin önde gelen âlimle-
rindendir. Onun iki meþhur talebesi Ömer
b. Abdülazîz ile Hz. Hüseyin’in oðlu Zey-
nelâbidîn Ali’dir. Ömer b. Abdülazîz’in, hi-
lâfete geçince onu sýk sýk rahmetle anýp
önemli iþlerde rehberliðine ne kadar ih-
tiyaç duyduðunu ifade ettiði nakledilir.
Ubeydullah hem hadis hem fýkýh dalýnda
imam kabul edilmiþtir. Onu Kureyþ’in ön-
de gelen dört âliminden biri sayanlar da
vardýr (diðerleri Saîd b. Müseyyeb, Ebû
Seleme b. Abdurrahman ve Urve b. Zü-
beyr’dir; bk. Ýbnü’l-Cevzî, II, 102). Sahâ-
benin ileri gelen âlimlerinden ders alan
Ubeydullah geniþ hadis bilgisi yanýnda on-
larýn görüþ ve ictihadlarýný da öðrenmiþ,
hadis rivayetinde ve fýkýhta temel bilgileri-
ni kendisine borçlu olduðu Ýbn Abbas gi-
bi o da kolaylýk ve esneklik prensibini be-
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Mürcie’den Ubeyd el-Mükteib’in
görüþlerini benimseyen

tâli bir fýrka
(bk. MÜRCÝE).
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Ebû Muhammed Ubeydullåh
b. el-Abbâs

b. Abdilmuttalib el-Hâþimî el-Kureþî
(ö. 58/678)

Hz. Peygamber’in
amcasýnýn oðlu, sahâbî.

˜ ™

620’de Mekke’de doðdu. Babasý, Hz.
Peygamber’in kendisinden iki veya üç yaþ
büyük olan amcasý Abbas, annesi Resûl-i
Ekrem’in hanýmlarýndan Meymûne’nin kýz
kardeþi Ümmü’l-Fazl Lübâbe bint Hâris’-
tir. Çocuklarý çok seven Resûlullah onu da
ashabýn diðer çocuklarý gibi zaman zaman
terkisine bindirir, kardeþleri Abdullah ve
Kesîr ile yarýþtýrýr, her biri koþuyu tamam-
layýnca Resûlullah'a sarýlýr, o da onlarý ku-
caklayýp öperdi (Müsned, I, 214). Ubeydul-
lah b. Abbas, Hâþimîler’le Emevîler arasýn-
daki anlaþmazlýklarda etkin rol oynayan-
lardan biriydi. Hâþimîler’in önde gelenleri
arasýnda bulunduðu için Hz. Osman’ýn ha-
lifeliði döneminden itibaren hep siyasetin
içinde yer aldý. Hz. Ali’nin hilâfeti devrin-
de Yemen valiliðine tayin edildi; 36 (657)
ve 37 yýllarýnda hac emirliðine getirildi. 39’-
da (660) da hac emirliði için görevlendiril-
di; fakat Hz. Ali ile iktidar mücadelesine
giriþen Muâviye b. Ebû Süfyân bu göreve
Yezîd b. Þecere er-Rehâvî’yi tayin etmek
isteyince iki taraf arasýnda ciddi bir anlaþ-
mazlýk ortaya çýktý. Sonunda Þeybe b. Os-
man’ýn hac emîri olmasý hususunda an-
laþma saðlandý. Emevî-Hâþimî mücadele-
sinde iki taraf Yemen ve Bahreyn üzerin-
de hâkimiyet kurmaya çalýþýrken Ubeydul-
lah, Emevîler tarafýndan öldürülmek is-
tendi. 40 (660-61) yýlýnda Muâviye, Büsr b.
Ebû Ertât kumandasýnda bir orduyu Ye-
men’e gönderdi. Büsr’ün Yemen’e doðru
geldiðini haber alan Ubeydullah yerine ka-
yýnpederi Abdullah b. Abdülmedân’ý býra-
karak Kûfe’ye kaçtý. Yemen’e ulaþan Büsr,
Abdullah ile oðlunu ve Ubeydullah’ýn Ab-
durrahman ve Kusem adlý iki çocuðunu
katletti. Babasý ve kardeþiyle iki çocuðu
gözünün önünde katledilen Ubeydullah’ýn
hanýmý Âiþe aklî dengesini yitirdi. Daha


