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tarda mal ve esirle Mehdiye’ye döndü. Bu
seferde elde edilen en büyük baþarý Bi-
zans’ýn bir anlaþmaya zorlanmasýdýr. Bu
arada Calabria’nýn yýllýk vergiyi geciktirme-
si düþmanlýklarý yeniden canlandýrdý (315/
927). Sâbir kumandasýndaki Fâtýmî ordu-
sunun 318’de (930) Tarento, Salerno, Na-
poli ve Termoli’yi ele geçirmesi üzerine
vergiler ödendi; düþmanlýklar Ubeydullah
el-Mehdî’nin halifeliði süresince yatýþtý.

Fâtýmî Devleti’nin kuruluþ safhasýnýn güç-
lü ve baþarýlý lideri Ubeydullah el-Mehdî
15 Rebîülevvel 322 (5 Mart 934) tarihinde
Mehdiye’de vefat etti. Halefi Ebü’l-Kasým
babasýnýn ölümünü bir müddet sakladýk-
tan sonra ilân etti. Kendisi “Kaim-Biem-
rillâh” lakabýyla Fâtýmî Devleti’nin ikinci
halifesi oldu. Ubeydullah el-Mehdî, Ýfrîký-
ye’de kurduðu devleti Ýsmâilî inancýna gö-
re temellendirmiþ ve bütün Ýslâm dünya-
sýna yayýlmayý hedeflemiþtir. Bölge halký-
na kendi mezhebini ve imâmetini kabul
ettirmek için büyük çaba göstermiþ, özel-
likle bölgede Sünnîliði temsil eden Mâlikî
ulemâsýna karþý þiddetli baský uygulamýþ,
bir kýsmýný öldürtmüþtür. Muhaliflerini ve
diðer mezheplerden din âlimleriyle görev-
lilerini takip etmek üzere Dîvânü’l-keþf
adýyla bir teþkilât kurmuþtur. Kendi fýkhî
görüþlerini uygulamýþ, Hz. Peygamber’in
ashabýna sebbetmeyi ve onlarý tekfiri þi-
ar edinmiþ, teravih namazýný yasaklamýþ-
týr. Ezana “hayye alâ hayri’l-amel Muham-
med ve Ali hayrü’l-beþer” ibaresini eklet-
miþ, ayrýca müezzinlerin kendisine övgü
ve dua mahiyetinde bir ibareyi okumala-
rýný emretmiþtir. Ýsmâilî görüþlerini yay-
mak amacýyla Medârisü’d-da‘ve adý veri-
len eðitim kurumlarýný açmýþtýr. Ubeydul-
lah el-Mehdî’nin baþkadý ve baþdâîsi Ebû
Hanîfe Nu‘mân b. Muhammed et-Temî-
mî, yazdýðý eserlerle onun görüþlerinin sis-
temleþtirilmesi ve yerleþmesinde rol oyna-
yan âlimlerin baþýnda gelir.
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Ebû Osmân (Ebû Ömer) Ubeydullåh
b. Ömer b. Hafs b. Âsým b. Ömer

b. el-Hattâb el-Kureþî el-Adevî el-Ömerî
(ö. 147/764)

Tâbiîn âlimi, muhaddis.
˜ ™

70 (689-90) yýlý civarýnda Medine’de doð-
du. Hem baba hem anne tarafýndan Hz.
Ömer’in torunu olup Medine’nin önde ge-
len âlim ve muhaddislerindendir. Bazý kay-
naklarda bu husus belirtilirken “Medine’-
nin yedi fakihinden biri” ifadesinin kulla-
nýlmasý (Ýbn Hacer el-Askalânî, III, 22; Haz-
recî, s. 252; el-Æåmûsü’l-Ýslâmî, V, 242) yan-

zeltmek isteyen Mehdî baþta Hubâse b.
Yûsuf ve Urûbe b. Yûsuf olmak üzere on-
lardan bazýlarýný vali tayin etti. Maðrib-i
Aksâ’da (Fas) bulunan Sanhâce kabilele-
rini itaat altýna almak ve Fas þehrindeki
Ýdrîsîler’in hâkimiyetine son vermek için
kumandaný Mesâle b. Habbûs’u Ýdrîsîler’in
üzerine sevketti. Fâtýmî güçleri, Ýdrîsî Emî-
ri Yahyâ b. Ýdrîs (IV. Yahyâ) kumandasýnda-
ki ordu ile Miknâse yakýnlarýnda karþýlaþ-
tý. Yapýlan savaþta Yahyâ b. Ýdrîs bir mik-
tar tazminat ödeyip Mehdî’ye biat etme-
ye mecbur kaldý. Mesâle b. Habbûs onu
Fas’a, Mûsâ b. Ebü’l-Âfiye’yi de Maðrib-i
Aksâ’nýn diðer bölümlerine vali tayin etti
(305/917-18). Ubeydullah el-Mehdî ülkesi-
nin orta kesiminde korunaklý bir kale, hü-
cumlarýný baþlatacaðý bir üs ve Ýsmâilî da-
vetinin merkezi olmak üzere Mehdiye adý-
ný verdiði bir sahil þehri kurdu ve baþkenti
buraya taþýdý.

Rakkade’ye geldiði günden itibaren do-
ðuda Abbâsîler, Maðrib ve Endülüs’te Eme-
vîler, Sicilya ve Calabria’da Bizanslýlar’la
mücadele eden Ubeydullah el-Mehdî, Mað-
rib’i topraklarýna katmak için büyük çaba
gösterdi. Fakat içeride Zenâte ve diðer ka-
bilelerin etnik, Mâlikî ve Hâricîler’in dinî
muhalefeti buna engel teþkil etti. Mehdî
bu defa kendisi için daha az tehlikeli gör-
düðü Mýsýr’a çeþitli zamanlarda kuvvetler
sevketti. Oðlu Ebü’l-Kasým kumandasýnda
gönderdiði güçlü ordu baþlangýçta Ýsken-
deriye’yi zaptettiyse de daha sonra Fustat
önlerinde yenildi. 307’de (919) yine Ebü’l-
Kasým kumandasýnda sevkedilen Fâtýmî
ordusu Ýskenderiye ve Feyyûm’u ele ge-
çirdi, ancak tekrar maðlûp olarak geri çe-
kildi. Her þeye raðmen bu iki askerî hare-
kât Fâtýmî gücünü Mýsýr’da hissettirmiþ-
ti. Ubeydullah el-Mehdî’nin ölümünden ön-
ce Mýsýr için yaptýðý üçüncü bir sefer ha-
zýrlýðý halefi Ebü’l-Kasým el-Kaim’in hilâfe-
tinin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilebildi.

Hýristiyanlara karþý cihadý ihmal etme-
yen Ubeydullah el-Mehdî, Sicilya ve Calab-
ria’ya savaþ ilân etti. 306 (918) yýlýnýn yaz
aylarýnda Ýtalya yarýmadasýnýn güneyinde-
ki ilk saldýrýda Fâtýmî güçleri Reggio’yu ele
geçirip birçok ganimet ve esirle geri dön-
dü. 310 (922) yýlý yaz mevsiminde Mehdi-
ye’den Ýtalya’ya doðru yola çýkarýlan yirmi
kadýrgalýk savaþ filosunun komutaný Mes-
‘ûd b. Galib el-Vâsûlî, Saint Agatha Kale-
si’ni ele geçirdi. Ýki yýl sonra Su‘lûk diye
anýlan Hâcib Ca‘fer b. Ubeyd, Sicilya’da Pa-
lermo’yu hareket noktasý yaparak üçün-
cü hücumu baþlattý, Bruzzano ve Oria’yý
zaptetti; ardýndan ele geçirdiði büyük mik-
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rek, Abdürrezzâk es-San‘ânî, Leys b. Sa‘d,
Ma‘mer b. Râþid bunlardan bazýlarýdýr
(Mizzî, XIX, 124). Ubeydullah’ýn Ebû Saîd
Amr b. Ebû Zür‘a, Þuayb b. Ýshak ve Sü-
leyman b. Abdurrahman kanalýyla gelen,
hadisle ilgili bir sahifesinin (cüz) varlýðýn-
dan bahsedilmektedir. Hadis âlimleri ara-
sýnda meþhur olan bu sahifede çokça ri-
vayetin bulunduðu ve Zehebî’nin çaðýnda
elden ele dolaþtýðý kaydedilmektedir (Sez-
gin, I, 163-164).
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b. el-Hattâb el-Kureþî el-Adevî

(ö. 37/657)

Sahâbî.
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Muhtemelen bi‘setten kýsa bir süre ön-
ce Mekke’de doðdu. Niçin Ebû Îsâ kün-
yesiyle anýldýðý bilinmemekte, babasý Hz.
Ömer’in onun bu künyeyi kullandýðýný ilk
duyduðunda Araplar arasýnda bu künye-
nin bilinmediðini, ayrýca Hz. Îsâ’nýn baba-
sýz dünyaya geldiðini söyleyerek kendisini
uyardýðý kaydedilmektedir. Ubeydullah ba-
basýnýn ardýndan müslüman oldu. Anne-
si Ümmü Külsûm Müleyke bint Cervel ise
Ýslâmiyet’i kabul etmedi. 7. (629) yýlýn so-
nunda, “Kâfir kadýnlarý nikâhýnýzda tut-
mayýn” meâlindeki âyet nâzil olunca (el-
Mümtehine 60/10) Hz. Ömer onu boþadý.
Sahâbeden Hârise b. Vehb, Ubeydullah’ýn
anne bir kardeþidir.

Ubeydullah hicretten sonra Medine’de
yaþadý. Babasýnýn hilâfeti döneminde kar-
deþi Abdullah’la birlikte Irak’ta gazâya çýk-
tý. Dönüþte Basra Emîri Ebû Mûsâ el-Eþ-
‘arî’yi ziyaret ettiklerinde Ebû Mûsâ hali-
feye göndereceði bir meblaðý onlara tes-
lim ederken bu para ile Irak’tan mal alýp
Medine’de satmalarýný, oraya varýnca asýl
parayý halifeye vermelerini, kazandýklarý
kârý ise kendilerinin almasýný söyledi ve
Hz. Ömer’e bunu açýklayan bir mektup
yazdý. Ancak Ömer, halifenin oðullarý ol-
duklarý için kendilerine devlet malýyla ti-
caret yapma imkâný tanýndýðýný söyleyip
ana parayla birlikte kârý da hazineye ver-
melerini onlara emretti. Yanýndakiler bu-
nun kâr paylaþýmý ortaklýðý (kýrâz, mudâre-
be) sayýlabileceðini belirtince Hz. Ömer ana
parayla birlikte kârýn yarýsýný hazineye ver-
melerine razý oldu (el-Muva¹¹aß, “Kýrâç”, 1).
Ubeydullah, Hz. Osman’ýn hilâfeti devrin-
de 27 (648), 28 veya 29 yýlýnda Abdullah
b. Zübeyr, Abdullah b. Ömer, Abdurrah-
man b. Ebû Bekir gibi sahâbîlerle birlikte,
Mýsýr’a vali tayin edilen Abdullah b. Sa‘d b.
Ebû Serh’in emrinde Afrika’da savaþa ka-
týldý (Belâzürî, Fütû¼, s. 228).

Uzun boylu ve cüsseli bir yapýya sahip
olan Ubeydullah, Kureyþ’in cesur ve ata
iyi binen gençlerindendi. Babasýna ait “zü’l-
viþâh” denilen meþhur kýlýç ona intikal et-
miþti (Mecdüddin Ýbnü’l-Esîr, s. 306). Hz.
Ömer, Ebû Lü’lü’ tarafýndan þehid edilin-
ce Abdurrahman b. Ebû Bekir olaydan bir
gün önce katil Ebû Lü’lü’ü, Hürmüzân-ý
Fârisî ile Sa‘d b. Ebû Vakkas’ýn Medine’ye
getirdiði hýristiyan köle Cüfeyne’yi birlik-
te gördüðünü, yanlarýnda da halifenin þe-
hid edilmesinde kullanýlan hançerin bu-
lunduðunu söyledi. Bunu duyan Ubeydul-
lah’ýn Ebû Lü’lü’ün kýzýný (veya karýsýný), olay-
dan kýsa bir süre önce müslüman olan es-
ki Sâsânî kumandanlarýndan Hürmüzân-ý
Fârisî’yi ve Cüfeyne’yi öldürdüðü kaydedil-
mektedir (Ýbn Abdülber, III, 1011. Ýbn Ab-
dülber bu haberin “muztarib” olduðunu
belirtmektedir). Bu yüzden müslümanlar-
la arasýnda ciddi sýkýntýlar doðduðu, Ubey-
dullah’ýn elindeki kýlýçla Medine sokakla-
rýnda korku salarak yabancýlarý ve köleleri
öldürmek istediði, Amr b. Âs’ýn onu güçlük-
le ikna ettiði ve sütbabasý Sa‘d b. Ebû Vak-
kas’ýn evinde saklamak suretiyle sakinleþ-
tirmeye çalýþtýðý zikredilmektedir. Hz. Ali
ile bir kýsým sahâbe Hürmüzân’ý öldürdü-
ðü için Ubeydullah’a kýsas uygulanmasýný
istedi; ancak sahâbenin çoðunun ve özel-
likle etkili bir konuþma yapan Amr b. Âs’ýn,
Hz. Ömer’in þehid edilmesinden sonra oð-

lýþlýk eseri olmalýdýr; zira o meþhur yedi
fakih arasýnda yer almamaktadýr (Abdül-
mün‘im Abdürrâdî el-Hâþimî, s. 33-166).
Hz. Hasan’ýn torunlarýndan Muhammed b.
Abdullah el-Mehdî (en-Nefsüzzekiyye), Ab-
bâsî Halifesi Ebû Ca‘fer el-Mansûr’a kar-
þý ayaklandýðýnda kardeþlerinden Abdul-
lah ve Ebû Bekir ona destek verdiði hal-
de Ubeydullah destek vermekten kaçýndý
ve Medine dýþýnda uzlete çekildi. Ayaklan-
ma bastýrýlýp ortalýk yatýþýnca Medine’ye
döndü ve ölümüne kadar burada yaþadý
(Ýbn Sa‘d, VII, 531). Ebû Ca‘fer el-Man-
sûr’un hilâfeti döneminde (754-775) Medi-
ne’de vefat etti. Ubeydullah’ýn vefatý hak-
kýnda 144 (761), 145 ve 147 gibi farklý ta-
rihler verilmekteyse de 147 (764) tarihi
aðýrlýk kazanmaktadýr.

Ubeydullah daha çok hadis sahasýnda
tanýnmýþtýr. Babasý Ömer gibi kardeþleri
Abdullah, Ebû Bekir ve Âsým da ilimle uð-
raþmakla birlikte kendisi hadis rivayeti ko-
nusunda kardeþlerinin en âlimi ve en gü-
veniliri kabul edilir. Nitekim kardeþi Ab-
dullah’a bir hadis sorulduðunda, “Ebû Os-
man hayatta bulunduðu sürece cevap ver-
mem” derdi (Muvaffakuddin Ýbn Kudâme,
s. 417). Kadýn sahâbîlerden, Hâlid b. Ve-
lîd’in annesi Ümmü Hâlid’e yetiþmiþ ve on-
dan bir hadis nakletmiþ, bundan dolayý tâ-
biînin küçükleri arasýnda ve Medineliler’in
beþinci tabakasýnda sayýlmýþtýr. Hadis il-
mindeki derecesini ifade etmek için onun
hakkýnda “sika, imam, hâfýz, sebt, hüccet,
mütkýn” gibi lafýzlar kullanýlmýþtýr. Yahyâ
b. Maîn, Ubeydullah’ýn hadis rivayetindeki
güvenilirliðine dair þöyle demiþtir: “Râvi
zincirinde Ubeydullah, Kasým b. Muham-
med b. Ebû Bekir ve Hz. Âiþe’nin bulun-
duðu bir rivayet inci gerdanlýk gibidir”.
Bazý hadisçiler onun içinde yer aldýðý sene-
di baþkalarýna tercih etmiþtir (Mizzî, XIX,
125). Dört yüzden fazla hadis nakleden
Ubeydullah (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, VI,
307) babasý Ömer b. Hafs, Ýbrâhim b. Mu-
hammed b. Abdullah b. Cahþ el-Esedî, Hu-
meyd et-Tavîl, Sâlim b. Abdullah b. Ömer,
Saîd b. Ebû Saîd el-Makbürî, Âsým b. Ubey-
dullah b. Âsým b. Ömer b. Hattâb, Ubâde
b. Velîd b. Ubâde b. Sâmit, Abdullah b.
Dînâr, Atâ b. Ebû Rebâh, Kasým b. Mu-
hammed b. Ebû Bekir, Ýbn Þihâb ez-Züh-
rî, Hiþâm b. Urve gibi muhaddislerden ri-
vayette bulunmuþtur. Kütüb-i Sitte râvi-
lerinden pek çok muhaddis kendisinden
hadis nakletmiþtir. Kardeþi Abdullah, Ebân
b. Yezîd el-Attâr, Ýsmâil b. Ayyâþ, Eyyûb
es-Sahtiyânî, Cerîr b. Hâzim, Hammâd b.
Zeyd, Hammâd b. Seleme, Süfyân es-Sev-
rî, Süfyân b. Uyeyne, Abdullah b. Mübâ-


