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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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leyip Mervân’ý halifeliði üstlenmesi konu-
sunda ikna ettiði bildirilmektedir.

Ubeydullah b. Ziyâd, Kûfe’de Süleyman
b. Surad liderliðinde ortaya çýkan ve ken-
dilerini Hz. Hüseyin’in katili ilân eden Tev-
vâbîn’in birinci hedefi oldu. Ancak Ubey-
dullah emrindeki birliklerle Aynülverde Sa-
vaþý’nda Tevvâbîn ordusunu aðýr bir yenil-
giye uðrattý, Süleyman ve çok sayýda ta-
raftarý öldürüldü (24 Cemâziyelevvel 65 /
6 Ocak 685). Daha sonra Abdullah b. Zü-
beyr’e itaat eden Karkýsiye üzerine gönde-
rilen ve orayý zaptedince Irak’a yürümesi
emredilen Ubeydullah, el-Cezîre bölgesin-
de bulunduðu sýrada Mervân’ýn ölüm ha-
berini aldý. Yeni halife Abdülmelik b. Mer-
vân onu görevinde býraktý. Muhtâr es-Se-
kafî’nin 66 (686) yýlýnda Kûfe’yi Abdullah
b. Zübeyr’e baðlý validen almasýnýn ardýn-
dan Musul’a yönelip bölgeyi ele geçirdi.
Muhtâr’ýn Yezîd b. Enes kumandasýnda
gönderdiði kuvvetleri bozguna uðrattý. An-
cak Muhtâr’ýn Ýbrâhim b. Eþter kumanda-
sýnda sevkettiði orduyla Musul yakýnýnda
Hâzir ýrmaðý kýyýsýnda meydana gelen çe-
tin savaþta aðýr bir hezimete uðradý. Baþ-
ta kendisi ve Husayn b. Nümeyr olmak
üzere askerlerinden pek çok kiþi öldürül-
dü (9 Muharrem 67 / 5 Aðustos 686). Onun
ve yetmiþten fazla kiþinin baþý kesilerek
Kûfe’deki Muhtâr es-Sekafî’ye gönderildi.
Kûfe’de teþhir edildikten sonra Mekke’de
bulunan Muhammed b. Hanefiyye’ye gön-
derilen kesik baþlarýn Mescid-i Harâm’ýn
kapýsýnda bir defa daha teþhir edilmesi-
nin ardýndan Mekke’de gömüldüðü bildi-
rilmektedir.

Babasý Ziyâd’dan sonra Emevîler döne-
minde Basra ve Kûfe’nin (Irâkeyn) yöne-
timini birlikte yürüten ilk vali olan Ubey-
dullah, Buhara seferi dolayýsýyla kaynak-
larda “deve üzerinde Ceyhun nehrini ge-
çip Buhara’ya ulaþan ilk Arap” þeklinde tak-
dim edilmiþtir. Döneminde her iki þehirde
nüfus ve malî açýdan önemli geliþmeler
olmuþtur. Basra’da büyük paralar harca-
yýp Beydâ ve Hamrâ saraylarýný inþa etti-
ren Ubeydullah, Basra ve Kûfe mescidini
geniþletmiþ, su ihtiyacýný karþýlamak üze-
re Basra’da bir sarnýç yaptýrmýþtýr. Bas-
ra’nýn nüfusu 90.000 muharip ve onla-
rýn 100.000 kiþilik aile fertleriyle birlikte
190.000, Kûfe’nin nüfusu 140.000 civarýn-
daydý. Ancak onun döneminde Basra’nýn
kýsmen boþaldýðý da söylenir. Sevâd böl-
gesinin yýllýk haracý 145 milyon dirhem tu-
tuyordu. Ubeydullah devrinde Hâricî isyan-
larý daha da þiddetlenmiþ, devlet bu isyan-
larý bastýrmak için Dîvânü’l-atâ’ya kayýtlý

olmayan Arap ve Acemler’i görevlendir-
miþtir. Sertliði yanýnda cömertliðiyle de
bilinen Ubeydullah’ýn Basra ve Kûfe’de yap-
týðý çeþitli konuþmalar Arap edebiyatý açý-
sýndan önemlidir. Câhiz’e göre uður getir-
mesi için evinin önüne köpek, arslan ve koç
kabartmasý yaptýrmýþtýr. Ebû Mihnef ƒa-
berü’l-MuÅtâr ve Ýbn Ziyâd adýyla bir
eser yazmýþtýr.
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Türk-Tatar tarihçisi, edebiyatçý.
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27 Haziran 1887 tarihinde Tataristan’ýn
baþþehri Kazan’da dünyaya geldi. Asýl is-
mi Abdülaziz olup kaynaklarda adý Gaziz
ve Eziz, soyadý Gubeydullin olarak da ge-
çer. Tüccar olan babasýnýn adý Sâlih’tir. Ýlk
öðrenimini 1895-1904 yýllarýnda Kazan’da-
ki Hâlidiye Medresesi’nde yaptý. Medrese-
de dinî ilimlerin yaný sýra Arapça ve özel
bir hocadan Farsça dersleri aldý. Batý ede-
biyatýna ilgi duydu, Rusça öðrendi. Ailesi
tüccar veya din adamý olmasýný isterken
1906 yýlýndan itibaren dýþarýdan girdiði lise
imtihanlarýný vererek 1908’de Kazan Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu; bir
yýl okuduktan sonra hocalarýnýn teþvikiyle

ve Yezîd adýna ondan biat almasýný tem-
bih etti. Biatý reddeden Hüseyin, geldikle-
ri yere geri dönmelerine veya Yezîd ile gö-
rüþmek üzere Dýmaþk’a ya da Sugur böl-
gelerinden birine gitmesine izin vermesi-
ni istedi. Önce bu isteði Halife Yezîd’e bil-
direrek gelecek cevaba göre hareket et-
meyi düþünen Ubeydullah, rivayete göre
Ömer b. Sa‘d ile Hz. Hüseyin’in geceleri bir
araya gelip konuþtuklarýnýn kendisine bil-
dirilmesi üzerine Hüseyin’in isteðinde sa-
mimi olmadýðýný düþünüp bundan vazgeç-
ti. Ömer b. Sa‘d’a Hz. Hüseyin’le berabe-
rindekileri Kûfe’ye göndermesi, bunu ka-
bul etmedikleri takdirde onlarla savaþma-
sýný emretti. Neticede Hz. Hüseyin’le be-
raberindeki yetmiþ iki kiþi Kerbelâ’da 10
Muharrem 61’de (10 Ekim 680) þehid edil-
di. Öldürülenlerin kesik baþlarý ve sað ka-
lanlar Kûfe’ye götürüldü. Ubeydullah’ýn elin-
deki sopa ile (kadîb) Hz. Hüseyin’in baþý-
na ve yüzüne vurduðu için Enes b. Mâlik
tarafýndan eleþtirildiði bildirilmektedir. Ar-
dýndan Ubeydullah kesik baþlarý ve sað ka-
lanlarý Dýmaþk’a gönderdi. Ubeydullah’ýn,
Hz. Hüseyin’in isteðini yerine getirmediði
ve son anda Yezîd’i bilgilendirip onun tâ-
limatýna göre davranmadýðý için Kerbelâ
Vak‘asý’nda en büyük sorumluluðu taþýdýðý
kabul edilmekte ve kendisine lânet okun-
maktadýr.

Bu olayýn ardýndan Yezîd’e karþý baþla-
yan muhalefet daha da þiddetlendi. Ab-
dullah b. Zübeyr, Mekke’de kendi adýna
davet baþlattý, Medineliler de Yezîd’e ita-
atten ayrýldý. Yezîd Medine’deki isyaný bas-
týrýp Abdullah b. Zübeyr’e karþý gitmek
üzere Hicaz’a bir ordu göndermeye karar
verince ordunun baþýna Ubeydullah b. Zi-
yâd’ý geçirmek istedi. Ancak Ubeydullah
bunu kabul etmedi, hasta olduðunu ileri
sürerek görevden affedilmesini talep et-
ti. Daha sonra Basra’ya geldi. I. Yezîd’in
ölümünün ardýndan onun yerine halifelik
makamýna oturan II. Muâviye b. Yezîd’i ta-
nýmadý, Basra’da kendi adýna biat alma-
ya kalkýþtý. Ancak baþarýlý olamadýðý gibi
Temîm kabilesinin çýkardýðý isyan yüzün-
den þehirden kaçmak zorunda kaldý. O sý-
rada baþlarýna birer vali seçen Kûfe ve Bas-
ra halký Abdullah b. Zübeyr’e katýldý. Ubey-
dullah, halifeliði býrakan ve kýsa bir süre
sonra ölen II. Muâviye’nin ardýndan Dý-
maþk’a gitti. Onun bu yolculuðu esnasýn-
da, Abdullah b. Zübeyr’e biat etmek için
Dýmaþk’tan Mekke’ye doðru yola çýkan Mer-
vân b. Hakem’le karþýlaþtýðý, Ýbnü’z-Zü-
beyr’e katýlmasýnýn büyük bir hata olacaðý-
ný ve halifeliðin onun hakký olduðunu söy-


