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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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Ebû Îsâ Ubeydullåh b. Ömer
b. el-Hattâb el-Kureþî el-Adevî

(ö. 37/657)

Sahâbî.
˜ ™

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-
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Hintli âlim ve siyaset adamý.
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Asýl adý Buta Singh olup 22 Mart 1872
tarihinde Pencap’ta Siyâlkût þehrine bað-
lý Çiyanvâlî köyünde dünyaya geldi. Doðu-
mundan önce ölen babasý anne tarafýnýn
telkiniyle Sih dinine girmiþti; Ubeydullah da
bu dine göre yetiþtirildi. 1884’te Mâlîrkot-
lavî’ye ait Tu¼fetü’l-Hind adlý kitabýn etki-
siyle Ýslâm’a yöneldi. 1887’de müslüman
olduðunu açýkladý ve Ubeydullah b. Ýslâm
adýný aldý. Ardýndan Kadirî ve Nakþibendî
tarikatlarýndan icâzetli Þeyh Muhammed
Sýddîk Barçondhvî’ye biat etti ve bir süre
onun yanýnda mânevî eðitim aldý. Gele-
neksel medrese sistemine göre öðrenime
baþlayan Ubeydullah asýl tahsilini Dârülu-
lûm-i Diyûbend’de yaptý. Bu sýrada kýsa
bir süre Kanpûr ve Râmpûr’a gidip oralar-
da yine ayný ekole baðlý medreselerde ders
gördü. Diyûbend’de en çok Mahmûd Ha-
san Diyûbendî’nin (Þeyhülhind) hadis ders-
lerinden etkilendi, 1890’da icâzet aldý. Ehl-i
hadîs ekolünün kurucusu sayýlan Seyyid
Nezir Hüseyin Dihlevî ve onun talebeleri
de Sindî’nin hadis hocalarýndandýr (et-Tem-
hîd, s. 12-13; Abdullah Legarî, s. 8).

Ubeydullah 1891 yýlýnda Delhi’den ay-
rýldý; ziyaretine gittiði þeyhinin vefatýný
öðrenince ikinci halifesi Ebü’l-Hasan Tâc
Mahmûd’u ziyaret etti; burada onun ara-
cýlýðýyla evlendi. 1897-1898’de tekrar ho-
casý Mahmûd Hasan Diyûbendî’nin ya-
nýna gitti. Bu defa ondan çeþitli kitaplar
okudu, Veliyyullah ekolü üzerine fikir alýþ-
veriþinde bulundu. 1901-1902’de arkadaþ-
larý ile bir araya gelip Haydarâbâd-Sind ya-
kýnlarýndaki Gotha Pirçenda’da Dârü’r-re-
þâd adýyla bir medrese kurdu ve burada
ders verdi. Mahmûd Hasan Diyûbendî’nin
kendisini çaðýrmasý üzerine 1909’da Diyû-
bend’e geçti. Ayný yýl Diyûbend Medrese-
si’ne baðlý olarak kurulan ve Ýngiliz karþý-
tý faaliyetlerde bulunan Cem‘iyyetü’l-en-
sâr’ýn idaresini üstlenip burada dört yýl
çalýþtý. Diyûbend Dârülulûmu’ndaki bir ký-
sým hocalar ve idareciler Ubeydullah’ýn fi-
kirlerinden rahatsýzlýk duyuyordu. Büyük
bir kýsmý yanlýþ anlamaya dayalý olan bu
tavýrlarý yüzünden medresenin bazý ho-

calarý ona cephe aldý. Bunun üzerine
Mahmûd Hasan Diyûbendî kendisini Del-
hi’ye gönderdi.

Ýngilizler’in Osmanlý hilâfetine yönelik
planlarý Hint alt kýtasýnda hoþ karþýlanmý-
yordu. Balkanlar’da ve Trablusgarp’ta Os-
manlý Devleti’ne karþý baþlatýlan saldýrýla-
rýn ardýndan çeþitli siyasî faaliyetler ortaya
çýktý. 1913’te Delhi’de kurulan Kur’an Öð-
retileri Akademisi (Nezâretü’l-maârifi’l-Kur’â-
niyye) bu çabanýn bir ürünü olup kuru-
mun baþýna Sindî getirildi. Mahmûd Ha-
san Diyûbendî ise Hindistan’ýn baðýmsýz-
lýðýna yönelik bazý projeleri de gerçekleþ-
tirmek niyetindeydi. Bu maksatla Sindî’yi
1915’te Kâbil’e gönderdi. Buradaki yedi
yýllýk ikameti sýrasýnda askerî ve siyasî fa-
aliyetlerde bulundu, Kâbil’de resmî ma-
kamlardan destek gördü. Bu dönemde
onun planlamasýyla el-Cünûdü’r-rabbâniy-
ye denilen bir ordu teþkil edildi ve askerî
eðitimlere baþlandý. Ubeydullah es-Sindî
ayrýca Kâbil’de birçok yeni örgüt oluþtur-
du ve Hindistan’da Ýngilizler’in ülkeden
atýlmasý için kurulan örgütlerin Afganis-
tan’da þubelerini açtý. Ýngiliz yönetimine
son vermek amacýyla yürütülen çalýþma-
lar kapsamýnda 1 Aralýk 1915’te geçici Hin-
distan hükümeti kuruldu; Hint soylularýn-
dan Raja Mahendra Pratap’ýn hükümet
baþkanlýðýna getirildiði bu dönemde Sin-
dî Hindistan iþleri bakaný oldu. 1919’da Ýn-
giliz-Afgan savaþý sýrasýnda Afganistan dý-
þýnda bulunan Pratap’ýn yerine geçici Hin-
distan hükümetinin baþkanlýðýný üstlen-
di. Ayný yýl Ýngilizler’in Afgan Devleti’ni po-
litik baský altýnda tutmasý, Ruslar’la iliþki-
ye girmesi ve Ýran’a yönelik tedbirler alýn-
masý sonucunda geçici Hint hükümetinin
diplomatik giriþimleri beklenen neticeyi
vermedi. Bu yüzden Sindî Afganistan’ý
terketmek zorunda kaldý. Kasým 1922’de
Rusya’ya gitti ve burada resmî sýfatý ile
karþýlandý. Moskova’da sekiz ay kaldý, Bol-
þevik yönetimine dair bilgiler edindi. Bu
arada siyasî faaliyetlerini sürdürdü; Mos-
kova’da kendisine Mûsâ Cârullah büyük il-
gi gösterdi ve onu evinde aðýrladý.

Türkiye’ye gitmek isteyen Sindî’yi Rus
ve Türk resmî makamlarý 1923 yýlý Aðus-
tosunda gizlice Ankara’ya ulaþtýrdýlar. Bu-
rada Ýsmet Paþa ile görüþtü. Mustafa Ke-
mal ile de görüþtüðü ve onun Hindistan
ve Afganistan’daki müslümanlarýn faali-
yetleri olmasaydý Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulamayacaðýný söylediði belirtilmekte-
dir (Abdullah Legarî, s. 63-64). Ubeydullah
es-Sindî daha sonra Ýstanbul’a geçti ve Ak-
saray Horhor’daki Hindîler Tekkesi’nde kal-

lunun da kýsas edilerek öldürülmesinin top-
lumda büyük infiale yol açacaðýný belirt-
mesi üzerine Ubeydullah, Hz. Osman ta-
rafýndan affedildi. Fakat o, Hz. Ali’nin hi-
lâfete geçmesinin ardýndan öldürüleceði
korkusuyla Dýmaþk’a kaçýp Muâviye’ye sý-
ðýndý; Sýffîn Savaþý’nda (37/657) onun safýn-
da kumandan olarak yer aldý ve bu savaþta
öldürüldü. Cesedi karýsý Bahriyye bint Hâ-
nî eþ-Þeybânî’ye teslim edilip defnedildi.
Ubeydullah’ýn zü’l-viþâh adlý kýlýcýný Muâvi-
ye satýn alarak kardeþi Abdullah b. Ömer’e
gönderdi. Ubeydullah’ý kimin öldürdüðü ke-
sinlikle bilinmemekle beraber bu konuda
Ammâr b. Yâsir'in ve daha baþkalarýnýn adý
geçmektedir.

Þarap içtiði gerekçesiyle Ubeydullah’a
bir defasýnda Medine’de Hz. Ömer, bir
baþka sefer Mýsýr’da Amr b. Âs tarafýn-
dan had cezasý uygulandýðý belirtilmek-
te, onun Ebû Bekir, Osman, Ümmü Îsâ ve
isimleri zikredilmeyen daha baþka çocuk-
larý bulunduðu kaydedilmektedir. Ubeydul-
lah'ýn Hz. Ömer, Osman, Ebû Mûsâ el-Eþ-
‘arî gibi sahâbîlerden hadis iþittiði, Resûl-i
Ekrem’den mürsel olarak hadis rivayet et-
tiði belirtilmekte, ancak Ýbn Abdülber ne
ondan gelen bir rivayeti ne de onun baþ-
kasýndan hadis aldýðýna dair bir þey bilme-
diðini söylemektedir (el-Ýstî£âb, III, 1010).
Bununla birlikte Dýmaþk’ýn faziletine dair
ondan merfû olarak nakledilen bir hadis
bulunmaktadýr (Ýbn Ebû Âsým, II, 59). Ubey-
dullah'tan Abdurrahman b. Ebû Bekir ve
Saîd b. Müseyyeb’in hadis naklettiði zik-
redilmekte, Ebû Abdullah Ýbn Mende ise
onun sahih bir rivayetine rastlamadýðýný
ileri sürmektedir (Ýbn Asâkir, XXXVIII, 58).
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