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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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býný telkin etme derecesine kadar ulaþmýþ,
þeyhi ona halifeliðini tescil maksadýyla cüb-
be giydirmiþtir (a.g.e., s. 16-18).

Ubeydullah es-Sindî, önemli tefsirleri oku-
yup incelemiþ olmasýna raðmen eðer Þey-
hülhind’den ve Nânevtevî’den yararlan-
masaydý Kur’an’ý anlama hususunda eski
müfessirlerin kendisini hayal kýrýklýðýna
uðratacaðýný belirtmiþtir. Ona göre usûl-i
fýkýh âlimleri kendi alanlarýný sadece ah-
kâm âyetleriyle sýnýrlý tuttuklarý için Kur’an
tefsirini kýssacýlarýn, vâizlerin ve efsane
düþkünlerinin ellerine terketmiþtir (Þâh
Veliyyullåh aôr Un kâ Felsefe, s. 45). Sin-
dî, Cenâb-ý Hakk’ýn müteþâbih âyetlerin
bilgisini sýrf kendine has kýlmadýðýný, en
azýndan Hz. Peygamber’le Cebrâil’i de bu
bilgiyle donattýðýný söyler. Müteþâbihatý
Resûl-i Ekrem ve Cebrâil’in yanýnda âlim-
lerin de bilmesi ve te’vil etmesi mümkün-
dür (a.g.e., s. 64-66).

Son yüzyýlda Hindistan’daki aydýnlarýn
büyük bir kýsmý siyasî, fikrî dalgalanma-
lar ve sýkýntýlar yaþamýþ, bir yandan alt ký-
tada bin yýldýr devam eden köklü bir Ýslâ-
mî geçmiþle, öte yandan hýristiyan Britan-
ya Krallýðý vâkýasýyla karþý karþýya gelmiþ-
lerdir. Sindî, Ýngiliz yönetiminin uzun sü-
re Hindistan’da kalamayacaðýna inanmak-
la birlikte Hindu faktöründen dolayý gele-
ceðe yönelik bazý endiþeler taþýyordu. Zi-
ra önceden yönetimde söz sahibi olma-
yan Hindular artýk güçlenmiþ ve yönetimi
üstlenebilecek bir seviyeye ulaþmýþtýr. Bu
sebeple Hindistan’da ayrý bir devlet ku-
rulmasý yerine federatif bir yapý önermiþ-
tir. Bu noktada Gandi’yi de eleþtirmiþ, onu
millî birlik adýna Hindu sistemini yeniden
ihya etmeye çabalamakla ve sekiz asýrdýr
bu topraklarda yeni bir anlayýþýn, yeni bir
dilin ve medeniyetin ortaya çýktýðýný gö-

rememekle suçlamýþtýr (Ekberâbâdî, s. 39-
40). Ubeydullah es-Sindî’ye göre Kureyþ’in
ve Araplar’ýn üstünlüðü, hak ediþ teme-
li üzerine olup ýrk temeli üzerine deðildir.
Bu sebeple hak eden her müslüman gü-
cün hilâfeti üstlenebileceðini, dolayýsýyla
Osmanlýlar’ýn hilâfetinin de meþrû oldu-
ðunu söyler. Mekke’ye gittiðinde Osman-
lý aleyhtarý Arap hareketini yeniden ince-
leme fýrsatý bulmuþ, çeþitli sebeplerle ye-
ni Arap siyasetine meyledilmemesi gerek-
tiði kanaatine varmýþtýr (et-Temhîd, s. 35-
36, 48).

Sosyalizme ve komünizme meylettiði
gerekçesiyle eleþtirilen Sindî, Rusya’daki
türden bir sosyalizmi / komünizmi asla be-
nimsemez. Çünkü burada insanýn ruhî yö-
nü ihmal edilmiþ, Allah sistemin dýþýnda
tutulmuþtur. Kendisi ilk bakýþta maddî
unsurlarý itibariyle sosyalizme benzeyen,
“sarva-rajya” (yönetimde herkesin söz sa-
hibi olmasý) adýný verdiði bir düþünce or-
taya koymuþ ve parti programý haline ge-
tirmiþtir. Buna göre ülke topraklarý hiç kim-
senin öz malý olmayacak ve iþleyebilen her-
kesin bir usul dahilinde iþleme hakký bu-
lunacaktýr. Fabrikalar iþçi komiteleri tara-
fýndan idare edilecek, ekonomik kalkýn-
ma kooperatifler vasýtasýyla yürütülecek,
kiþilerde biriken fazla mal devletleþtirile-
cek ve halka geri verilecektir. Ubeydullah
es-Sindî, toprak politikasý konusunda özel-
likle Hz. Ömer’in fethedilen Ýran toprakla-
rý için öngördüðü hukukî düzenlemeyi ör-
nek alýr (Aziz Ahmad, s. 195-207; Qures-
hi, s. 314-318; Ekberâbâdî, s. 187-192).

Eserleri. 1. ¬âtî Daßiri. Kendisiyle ilgili
olarak uydurulan bir kýsým söylentileri tas-
hih etmek amacýyla Mekke’den ayrýlma-
dan önce kaleme aldýðý kýsa hayat hikâ-
yesidir (haz. Abdülkuddûs Kasýmî, Laho-
re 1946, 1947, 1997). 2. Æurßân-ý Pâk kâ
Mu¹âli£a Keysey Kiyâ Câßey (Lahor
1961). Kur’an eðitimi üzerine olup How
to Study the Qur’an adýyla Ýngilizce’ye
çevrilmiþtir (trc. Mukhtar Ahmed Hajano,
Karaçi 1997). 3. Æurßân-ý Kerîm kâ Mu-
šaddime aôr Sûre-i Fâti¼a ki Tefsîr (Ka-
raçi 2008). 4. Ýl¼âmü’r-ra¼mân. Kur’an’ýn
ilk dört sûresinin tefsirini ihtiva eden eser
Mûsâ Cârullah’ýn isteðiyle 26 Temmuz
1937 – 13 Ocak 1938 arasýnda Mekke’de
yapýlan ve yine onun tarafýndan yazýya
geçirilen Kur’an derslerinin kitap haline
getirilmiþ þeklidir (bk. bibl.). 5. el-Mašå-
mü’l-ma¼mûd. Sindî’nin Mekke’de Abdul-
lah Legarî’ye imlâ ettiði Urduca Amme cü-
zü tefsiridir (Haydarâbâd-Sind 1959; La-
hor, ts.; Ravalpindi 1995). 6. Mecmû£a-i

dý (DÝA, XVIII, 68). Türkler’in uluslar arasý
bir Ýslâm üniversitesi açmasýný ve Ýslâm
âlemine yeniden öncülük yapmasýný isti-
yordu. Ancak bu maksatla görüþtüðü
Terakkîperver Cumhuriyet Fýrkasý’nýn yö-
neticileri Rauf Bey ile Kâzým Karabekir Pa-
þa onun düþüncelerine destek veremeye-
ceklerini söylediler (Ýfâdât u Melfû¾ât, s.
54-56). Ýstanbul’da ülkesiyle ilgili çalýþma-
larýný da sürdüren Sindî bir program ge-
liþtirdi; adýna Federal Hindistan Cumhu-
riyetleri Anayasasý (The Constitution of
the Federated Republics of India) dediði
programý 1924’te Urduca bastýrýp Hindis-
tan’a ulaþtýrmaya çalýþtý. Ancak Ýngiliz
hükümetinin sýký takibi yüzünden baþarýlý
olamadý. 

Ubeydullah es-Sindî, Haziran 1926’da Ýs-
tanbul’dan ayrýlarak Ýtalya ve Ýsviçre’ye
gitti. Maksadý o yýl hac mevsiminde Mek-
ke’de düzenlenecek Ýslâm Konferansý’na
katýlmaktý, fakat Mekke’ye hac günlerin-
den sonra ulaþabildi. Burada yaþadýðý on
üç yýl boyunca zamanýný öðretimle geçir-
di; hadis ilmine dair bazý kaynaklarla
usûl-i fýkýh, fýkýh, tefsir ve Hindistan tarihi-
ne dair kitaplar okuttu. Harem-i þerif’te
ders verirken Þah Veliyyullah ed-Dihle-
vî’nin ¥üccetullåhi’l-bâli³a’sýna, el-Mu-
va¹¹aß þerhlerine ve diðer kitaplarýna önce-
lik verdi. 1939’da Hindistan’a döndü. Bir
süre hocasý Þeyhülhind tarafýndan kuru-
lan Câmia Milliyye Ýslâmiyye’de ders okut-
tu. Diyûbendî ekolü yönetiminde gerçek-
leþtirilen Cem‘iyyet-i Ulemâ-yi Hind’in top-
lantýlarýna katýldý. 22 Aðustos 1944’te Ba-
hâvelpûr’a baðlý Dînpûr kasabasýnda öldü
ve burada defnedildi. Medrese eðitimi al-
masýnýn yanýnda felsefe, tarih ve siyaset-
le de ilgilenen Ubeydullah es-Sindî kendi-
ni iyi yetiþtirmiþ, farklý hocalardan aldýðý
eðitim kiþiliðinin geliþmesini saðlamýþtýr.
Ancak onun üzerinde en çok Þah Veliyyul-
lah ed-Dihlevî ile Þeyhülhind’in etkisi gö-
rülmektedir. Kadirî ve Müceddidî gelene-
ðine göre tasavvufta ilerlemiþ, tarikat âdâ-

Ubeydullah es-Sindî’nin mezar taþý kitâbesi

Ubeydullah

es-Sindî
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Ubeydullåh b. Ziyâd b. Ebîh
(ö. 67/686)

Emevî valisi.
˜ ™

28 (648) yýlýnda Basra’da doðdu. Ziyâd
b. Ebîh’in oðlu olup annesi Mercâne Fars
asýllýdýr. Çocukluk ve gençlik dönemlerini
babasýnýn 45 (665) yýlýndan itibaren valilik
yaptýðý Basra’da ve Kûfe’de geçirdi. Baba-
sý tarafýndan elçi olarak Dýmaþk’a gönde-
rildiðinde konuþmasýnda zayýflýk ve telaf-
fuz bozukluklarý bulunduðunu gören Mu-
âviye b. Ebû Süfyân’ýn tavsiyesiyle Arap-
ça’sýný geliþtirmeye çalýþtý. Babasýnýn ölü-
münün (53/673) ardýndan Dýmaþk’a gitti
ve ayný yýlýn sonunda Horasan valiliðine ta-
yin edildi. Mâverâünnehir’e ilk ciddi askerî
harekâtý yapan Ubeydullah 54 (674) yýlýn-
da düzenlediði Buhara seferinde 24.000
askerle birlikte Ceyhun (Amuderya) nehri-
ni geçti ve Buhara hâkimini yenerek þehri
ele geçirdi. Yapýlan antlaþmaya göre þeh-
rin hâkimi yýllýk 1 milyon dirhem ve 2000
savaþçý verecekti. Bu sefer esnasýnda Bey-
kend, Nesef, Râmîten ve Saganiyân da fet-
hedildi. Bunlar Mâverâünnehir’de müs-
lümanlarýn gerçekleþtirdiði ilk fetihlerdir.
Ubeydullah, Buhara’dan Basra’ya döner-
ken pek çok ganimetle birlikte Türk okçu-
larý da getirmiþti. Bu baþarýsýnýn ardýndan
55’te (675) ayrýca Basra valiliðine getirilin-
ce Türk okçularýný Basra’da es-Sikketü’l-
Buhâriyye’ye yerleþtirdi. Ertesi yýl Horasan
valiliðinden azledildi, yerine Saîd b. Osman
getirildi. Ubeydullah, Basra’da Hâricîler’le
mücadele etti, babasý Ziyâd’dan daha sert
tedbirler aldý ve çoðunu ölümle cezalan-
dýrdý.

60 (680) yýlýnda I. Yezîd’in halifelik ma-
kamýna geçmesinin ardýndan Yezîd’e biat
etmeyen Hz. Hüseyin’in Medine’den Mek-
ke’ye, oradan Kûfe’ye gitmek üzere hazýr-
lýk yapmaya baþlamasý üzerine Ubeydullah
b. Ziyâd’ýn valilik hayatýnda yeni bir sayfa
açýldý. Kûfeli taraftarlarýnýn davet ettikleri
Hüseyin’in þehirdeki durumu incelemek
amacýyla gönderdiði Müslim b. Akýl çok
sayýda Kûfeli’den Hz. Hüseyin adýna biat
almýþtý. Yeni geliþmeler karþýsýnda gerek-
li önlemleri alamayan Kûfe Valisi Nu‘mân
b. Beþîr’i görevden alan Yezîd, Basra vali-

liðine ilâveten Ubeydullah’ý Kûfe valiliðine
tayin etti. Ondan Müslim’i ortadan kaldýr-
masýný yahut Kûfe’den çýkarmasýný istedi.
Kûfe’ye tek baþýna yüzüne peçe takarak
giren Ubeydullah þehir halký tarafýndan
Hz. Hüseyin zannedilip büyük sevinç gös-
terileriyle karþýlandý. Ubeydullah buna çok
öfkelendi ve camide okuduðu hutbede Hz.
Hüseyin taraftarlarýný tehdit etti, ardýn-
dan sert tedbirlere baþvurdu; kabile reis-
lerini uyardý. Bu durumda Müslim b. Akýl
nüfuzlu bir kimse olan Hâni’ b. Urve’nin evi-
ne sýðýndý. Ubeydullah’ýn, Kûfeliler’in hac
ve umre dýþýnda Hicaz’a gitmesine ve hal-
kýn Hz. Hüseyin’le irtibat kurmasýna en-
gel olmak için Husayn b. Nümeyr et-Temî-
mî kumandasýnda 4000 kiþilik bir süvari
birliðini Kûfe çevresinde görevlendirdiði
zikredilmektedir (Dîneverî, s. 243).

Ubeydullah b. Ziyâd, Müslim b. Akýl’in
faaliyetleri hakkýnda bilgi edindi ve onun
davetine katýlanlarý takibe baþladý. Müs-
lim’i evine kabul eden Hâni’ b. Urve’nin
kendisine karþý bir suikast düzenlemesin-
den çekinerek onu huzuruna çaðýrýp sor-
guya çekti. Müslim’i teslim etmeye yanaþ-
mayan Hâni’e iþkence yapýldý ve tutuklan-
dý. Bunu duyan Mezhic kabilesi vali kona-
ðýnýn önünde toplandý. Kalabalýðý yatýþtýr-
makla görevlendirilen Kadý Þüreyh, Hâni’in
bir soruþturma için tutulduðunu, hayatý-
nýn emniyette olduðunu söyleyince kala-
balýk daðýldý. Öte yandan Hâni’in tutuk-
landýðýný öðrenen Müslim etrafýnda top-
lanan 4000 kiþiyle valilik konaðýný kuþattý.
Ubeydullah bunlarý daðýtmak için konaða
çaðýrdýðý yirmi kadar kabile reisinden ya-
rarlandý; onlardan, Suriye’den gelecek or-
du ile ve karþýlaþacaklarý diðer sýkýntýlarla
isyancýlarý korkutmalarýný istedi; ayrýca ma-
hallelere gidip kadýnlarý harekete geçirme-
lerini söyledi. Böylece Müslim’in taraftar-
larýný daðýttý. Bir eve sýðýnan Müslim’i ih-
bar sonucu yakalatýp ortadan kaldýrdý, ar-
dýndan Hâni’ b. Urve öldürülerek her iki-
sinin baþý Yezîd’e gönderildi.

Daha sonra Kûfe’deki yeni geliþmeler-
den habersiz olarak þehre gelmekte olan
Hz. Hüseyin’in yolu kesildi. Ubeydullah ona
karþý gönderdiði Hür b. Yezîd’e kafilenin
müstahkem yerlere sýðýnmasýna engel ol-
masýný ve Fýrat nehrinden uzak tutulma-
sýný emretti. Hz. Hüseyin’in kafilesi Kerbe-
lâ’ya ulaþýnca burada konaklamaya mec-
bur edildi (2 Muharrem 61 / 2 Ekim 680).
Ubeydullah, ayrýca Ömer b. Sa‘d b. Ebû
Vakkas’ý 4000 kiþilik bir kuvvetle Hz. Hü-
seyin’i Kûfe’ye getirmek üzere gönderdi

Tefâsîr-i Ýmâm Sindî (nþr. Beþîr Ahmed
Ludhyânevî v.dðr., Karaçi 2009). 7. Qurßâ-
nî Þu£ûr-i Ýnšýlâb (Lahor 1997). 8. et-
Temhîd. Mekke’de Arapça olarak kale-
me alýnan bu çalýþma müellifin temel eser-
lerinden biridir (bk. bibl.). 9. Þâh Veliy-
yullåh aôr Un ki Siyâsî Ta¼rîk (haz. Mu-
hammed Server, Lahor 1942, 1952, 1965).
10. Þâh Veliyyullåh aôr Un kâ Felsefe
(bk. bibl.). 11. Ta£lîmât-ý Mevlânâ £Ubey-
dullåh Sindî. 1938-1941 yýllarý arasýnda
Muhammed Server’in Sindî’den aldýðý bil-
gilerden oluþmaktadýr (haz. Muhammed
Server, Lahor 1943, 1955). 12. Ýfâdât u
Melfû¾ât. Sindî’nin çeþitli konulardaki gö-
rüþlerinin bir arada sunulduðu eser (bk.
bibl.) Muhammed Server tarafýndan kale-
me alýnmýþsa da muhteva itibariyle Sin-
dî’ye ait olup saðlýðýnda kendisine göste-
rilmiþtir. 13. Kâbil meyn Sât Sâl: Okto-
býr 1915-1922, Ek TârîÅî Yâddaþt (La-
hor 1955, 1976, 1987). Sindî’nin bunlarýn
dýþýnda hadis, tefsir, fýkýh ve dil ilimlerine
dair yayýmlanmamýþ þerh, hâþiye ve ta‘lik
türü çalýþmalarý vardýr (Suvâtî, s. 85-87;
UDMÝ, XII, 985-986). Ayrýca Þah Veliyyul-
lah ed-Dihlevî’nin ¥üccetullåhi’l-bâli³a’-
sýný (Lahor 1950; Karaçi 2010) ve el-ƒay-
rü’l-ke¦îr adlý kitabýný (Lahore 1997) Ur-
duca’ya çevirmiþtir.
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