
30

UBEYDULLAH b. ZÝYÂD

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.
˜ ™

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-
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de yayýmlanan bir makalesiyle hemþehri-
lerine tanýttý. Ayný yýl Semerkant Üniver-
sitesi’nde meþhur tarihçi V. Barthold’un
desteðiyle profesör unvanýný aldý. 1928’de
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði Ko-
münist Akademisi Tarihçi Marksistler Ce-
miyeti’ne asil üye seçildi ve cemiyetin ilk
genel kongresinde “Müslüman Burjuvazi-
sinin Ýdeologu Gaspirinski” adýyla bir bil-
diri sundu. 1928-1929 yýllarýnda Taþkent
ve Semerkant’ta Türk halklarý tarihi üze-
rine seminerler verdi. 1929’da Azerbay-
can Devlet Üniversitesi’nin kuruluþunun
onuncu yýlýný kutlama komitesine üye se-
çildi ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nde Tarihçiliðin On Yýlý
adlý eseri hazýrlayan komisyonda vazife al-
dý. Bu eserde Azerbaycan’da modern ta-
rih yazýmýnýn baþlangýcý, araþtýrmalarýn ge-
liþmesi ve araþtýrma yönleri incelendi.

Bir süre sonra Bakü Üniversitesi Þark
Fakültesi’nin etkinlikleri komünist idare ta-
rafýndan kýsýtlanýnca üniversiteden ayrýl-
mak zorunda kaldý ve Azerbaycan Ýlmî Ted-
kikat Enstitüsü Tarih Bölümü’nde baþkan-
lýk görevine getirildi. Bu yýllarda Azerbay-
can ve Özbekistan’da tarihle ilgili ders ki-
taplarýnýn hazýrlanmasýnda çalýþtý. 1931-
1933 arasýnda Moskova, Bakü, Semerkant
ve Taþkent üniversitelerinde Türk halkla-
rý tarihi okuttu ve araþtýrmalar yaptý. Ýlmî
faaliyetlerinin yaný sýra sosyal ve siyasal
iþlerle de ilgileniyordu. 1931-1932’den iti-
baren Stalin rejiminin baskýsý artýnca eser-
leri ve makaleleri çeþitli bahanelerle neþri-
yat planlarýndan çýkarýlmaya baþlandý. Ken-
disine karþý yapýlan suçlamalar giderek ra-
hatsýz edici boyuta ulaþtýðýndan Kuzey Kaf-
kasya’daki Pyatigorsk þehrine taþýndý, bu-
rada Kabarda-Balkar Pedagoji Enstitüsü’n-
de ders verdi. Kabarda-Balkar’da Feo-
dal Münasebetlerin Tarihi isimli çalýþ-
masýný hazýrladý, ancak eserini bastýrama-
dý. Burada da baskýlar devam etti. Kazan
Pedagoji Enstitüsü’nden Tataristan Ta-
rihi adlý bir eserin hazýrlanmasý ve ders

vermek üzere davet alýnca Kazan’a dön-
düyse de Kazan’da vaad edilenlerin hiçbi-
ri yerine getirilmediði gibi eser ve maka-
lelerinin basýlmasý yine engellendi. 1935’te
tekrar Azerbaycan’a döndü. 1936’da Azer-
baycan Üniversitesi Tarih Fakültesi Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði Halklarý Ta-
rihi Bölümü baþkanlýðýna getirildi. Bura-
da Azerbaycan tarihiyle ilgili birçok eser
hazýrladý, fakat bunlarý da yayýmlama im-
kâný bulamadý. 1937’de tutuklandý. Çeþitli
baskýlar ve iþkencelerle yapýlan sorgula-
mada 1925 yýlýndan itibaren Bakü’de Ýn-
giliz himayesinde Özbekistan, Kýrgýzistan,
Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan,
Tataristan, Baþkýrdistan ve Daðýstan’ý içi-
ne alan bir Türk-Tatar devleti kurmak için
karþý devrimci örgütlerle iþ birliði içine gir-
mek, pantürkist faaliyetlerde bulunmak,
Türkiye ve Japonya lehine casusluk yap-
mak gibi uydurma suçlarý kabul etmek
zorunda kaldý. Bakü’de 12 Ekim 1937 ta-
rihinde kurþuna dizildi. Mezarýnýn yeri hâ-
lâ belli deðildir. Ardýndan eþi Rabia da tu-
tuklandý ve beþ yýl süreyle Sibirya’da bir
çalýþma kampýnda kaldý. 1957’de kocasý-
nýn aklanmasýndan sonra Tataristan’a dö-
nebildi. Adý uzun süre yasaklýlar listesin-
de yer alan Ubeydullin hakkýnda Azerbay-
can, Tataristan ve Özbekistan’da ilk ma-
kaleler 1962 yýlýndan itibaren yayýmlan-
mýþtýr. Bu ülkelerde son yýllarda Ubeydul-
lin hakkýnda çeþitli makale ve eserler neþ-
redilmekte olup Tataristan’da eserleri ye-
niden basýlmaya baþlanmýþtýr.

Baþlýca Eserleri. A) Tarih: Târîh-i Ed-
yân (Kazan 1918), Milletçiliknin Bazý
Esaslarý (Kazan 1918), Târîh-i Umûmî-
den Kurûn-ý Evvel (Kazan 1918), Türk
mü Tatar mý? (Kazan 1918), Rusya Tari-
hi (Kazan 1919), Tatar Tarihi (Kazan 1922,
1923), Tatar Kalendarý (Ý. Kuliev ile bir-
likte, hicrî 1341-1342 yýlý için hazýrlanan
takvim, Kazan 1923), Eski Bulgarlar (Ka-
zan 1924), Pugaçev Ýsyaný (Kazan 1924),
Tatarlarýn Ortaya Çýkýþý ve Altýn Orda
(Kazan 1924), Tatarlarda Sýnýflar Tarihi
Ýçin Materyaller (Kazan 1925), Tatarlar-
da Sýnýflar (Kazan 1925), Azerbaycan’-
da Beyler ve Onlara Tâbi Olan Kentli-
lere Dair Vesikalar (Bakü 1927), Timur-
lular Ýmparatorluðunun Daðýlmasý ve
Özbek Devri (Semerkant 1927), Feodal-
nýe Klassý i krestyanstvo v Azerbaydja-
ne v XIX veke (Bakü 1928), 10 Yýl Ýçeri-
sinde Azerbaycan’da Tarih Ýlminin Ýn-
kiþafý (Bakü 1930), Azerbaycan’da Kul-
luk (Bakü 1931), SSCB Halklarý Tarihi
(Bakü 1932), Tatarskaya ASSR Admi-

Tarih Fakültesi’ne geçti. Burada iken Âlim-
can Barudî’nin Kazan’daki Muhammediy-
ye Medresesi’nde tarih dersleri vermeye
baþladý. 1915’te tarihçi Þehâbeddin Mer-
cânî’nin 100. doðum yýlý münasebetiyle dü-
zenlenen Mercânî adlý almanaðýn (Ka-
zan 1915) hazýrlanmasýnda çalýþtý. 1916’-
da Moðol Tarihi Ýçin Marko Polo adlý
teziyle üniversiteden mezun oldu. Tatar-
lar arasýnda Tarih Fakültesi’ni bitiren ilk ki-
þidir. Ancak Kazan valisi þehirde yaþama-
sýný uygun görmediðinden Kazakistan boz-
kýrlarýnýn kuzeyinde küçük bir þehir olan
Troitsk’e gitmek zorunda kaldý ve 1917
Rus Ýhtilâli’ne kadar burada öðretmenlik
yaptý.

Ýhtilâlden sonra Kazan’a dönünce çeþit-
li kurumlarda çalýþtý ve ilmî araþtýrmala-
rýný sürdürdü. 1919-1921 arasýnda Kazan
Üniversitesi Rusya Tarihi Bölümü’nde yük-
sek lisansýný tamamladý ve 1925 yýlýna ka-
dar Kazan’daki çeþitli enstitülerde ders
verdi. Yeni kurulan Azerbaycan Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyeti Halk Maarif Komiser-
liði’nin, ihtiyaç duyduðu millî kadrolarýn
yetiþtirilmesi için Bakü’ye çaðýrdýðý Türk
dili, edebiyatý ve tarihi uzmanlarý arasýn-
da Ubeydullin de vardý. Bu münasebetle
1925’te Azerbaycan Devlet Üniversitesi’n-
de göreve baþladý. Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetleri Birliði türkologlarýnýn toplandý-
ðý Bakü Türkoloji Kurultayý’nýn (1926) or-
ganizasyonunda aktif biçimde çalýþtýðý gi-
bi “Türk-Tatar Halklarýnýn Tarihî Edebiya-
týnýn Ýnkiþafý” adýyla bir teblið sundu. Bu
teblið 1937’de ona karþý ileri sürülen asýl-
sýz iddialarýn kaynaðýný teþkil etti. 1927’-
de Bakü’de Hazarlarýn Menþei Hakkýn-
da Kayýtlar adlý eseri basýldý. Bu eseri de
1937’deki soruþturma dosyasýna suç de-
lili olarak konuldu. Yine 1927’de Mosko-
va’da Tatar Tarihi isimli kitabý ile “Tatar
Burjuvazisi Tarihinden” ve “Kazan Tatarla-
rýnda Feodal Sýnýfýn Yýkýlmasý Tarihi” adlý
makaleleri yayýmlandý. Bu çalýþmalarla Ba-
kü Üniversitesi Yüksek Pedagoji Enstitü-
sü’nde Ýçtimaî Tarih Þubesi’nin baþýna ge-
tirildi. Bir yandan da Azerbaycan Devlet
arþivlerinde çalýþmalar yapýyordu. Burada
hem araþtýrmalarý için kaynak toplama im-
kânýna kavuþtu hem de arþivin tasnifi ve
yeniden düzenlenmesine hizmet etti.

1927’de “Özbek Halkýnýn Menþei Proble-
mi”, “Pugaçev Ýsyaný ve Tatarlar”, “Volga
Boyu Tatarlarýnýn Sosyal Ýnkiþafýnýn Mer-
haleleri”, “Ýsyan Devirlerinde Tatarlar” ad-
lý çalýþmalarý yayýmlandý. Kazan Üniversi-
tesi profesörlerinden N. N. Firsov, onun bu
çalýþmalarýný Kýzýl Tataristan gazetesin-
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malar esnasýnda kurulan geçici hüküme-
tin sekreterliðini üstlendi. Bu iki prensli-
ðin Rus iþgaline uðramasýna ve Türk or-
dusunun Eflak‘a girmesine tanýk oldu. So-
run çözüldükten sonra Ýstanbul’a döndü
ve Fuad Paþa’ya bilgi verdi. Ýstanbul’da bu
ilk kalýþý üç yýlý buldu. 1855’te bir defa da-
ha Ýstanbul’a geldi.

Ubicini Ýstanbul’da geniþ bir çevre edin-
di. Çeþitli ailelerle tanýþtý ve onlarýn konu-
ðu oldu. Mustafa Reþid, Fuad, Âlî ve Ah-
med Vefik paþalar gibi dönemin önde ge-
len devlet adamlarýyla irtibat kurdu. Tür-
kiye’deki geliþmeleri, özellikle Tanzimat’-
la birlikte hýzlanan yenilik hareketlerini ya-
kýndan takip etti. Türkçe’yi edebî metin-
lere nüfuz edebilecek ölçüde öðrendiðin-
den Doðu kaynaklarýný deðerlendirebilecek
donanýma sahipti. Ardýndan Paris’e dön-
dü. 27 Ekim 1884’te Vernou sur Brene’de
öldü. Légion d’Honneur niþanýnýn Grand
Croix derecesine sahipti. Yayýmladýðý eser-
lerden anlaþýldýðýna göre Ubicini, reform
sürecinde Osmanlý Ýmparatorluðu’nun ye-
niden canlanmasý ve ilerlemesi için giri-
þim baþlatan II. Mahmud’un yaptýklarýna
büyük deðer vermektedir. II. Mahmud’u
reformlarý gerçekleþtirirken içinde bulun-
duðu durum açýsýndan Büyük Petro’dan
daha üstün görür. Tanzimat’ý “eski niza-
mýn yeniden kurulmasý” þeklinde taným-
layan Ubicini, II. Mahmud’un eseri olarak
gördüðü bu harekete daha geniþ bir an-
lam vermektedir. Tanzimat, Türk impara-
torluðunun çaðdaþ anlamda ilk anayasa-
sýnýn temellerini atmýþtýr. Ubicini, Ýslâm’ýn
Türkiye’deki hukuk düzeni ve günlük ya-
þayýþ üzerindeki etkisini inceler, ulemânýn
durumunu ele alýr ve Tanzimat’la baþla-
yan yeni yasalarý deðerlendirir; bunlarýn
müslüman ve gayri müslim tebaa yönün-

den getirdiði yenilikleri tahlil eder; okul-
lar, kütüphaneler, basýn, maliye, posta sis-
temi, ordu ve toplumsal yapý üzerinde ay-
rýntýlý biçimde durur. Ubicini XIX. yüzyýlda
Türkler’e karþý oldukça tarafsýz bir zihni-
yetin temsilcisidir. Bu dönemde Avrupa
kamuoyunun kalýplaþmýþ ön yargýlarla dav-
randýðý göz önüne alýnýrsa bu tutumun
önemi daha iyi anlaþýlýr. Özellikle mektup-
larý bu ön yargýlarýn sorgulanmasýnda et-
kili olmuþtur. Ubicini Türkler’in erdemle-
rini, onurlarýna düþkünlüðünü, sade ya-
þantýlarýný, aðýr baþlýlýklarýný, inceliklerini
gerçekçi bir tutumla anlatmaya çalýþmýþ-
týr.

Eserleri. 1. Lettres sur la Turquie ou
tableau statistique, religieux, politique,
administratif, militaire, commercial etc.
de l’Empire ottoman depuis le khatti-
chérif de Gulkhane 1839 (Paris 1851-
1853). Ýstanbul’a yolculuðunu konu alan
ve 1850 yýlýnýn Martýndan baþlamak üze-
re Moniteur universel’de yayýmlanmaya
baþlanan mektuplarýnýn kitap haline ge-
tirilmiþ þeklidir. O sýrada Türkiye ile Rus-
ya arasýnda yeni sorunlarýn ortaya çýkma-
sý üzerine Avrupa kamuoyunun dikkati ye-
niden Osmanlý Devleti’ne çevrilmiþti. Bu
mektuplar Türkiye’nin gerçek yüzünün
Batý’da tanýnmasý açýsýndan büyük deðer
taþýmaktadýr. Eserin I. cildinde Tanzimat’-
la birlikte deðiþen Osmanlý kurumlarý ve
toplumsal yapý ele alýnmakta, II. ciltte Os-
manlý Devleti’nde yaþayan gayri müslim-
lerin durumu tarihsel ve hukuksal açýdan
incelenmektedir. Eser Ýngilizce’ye (Letters
on Turkey: An Account of the Religious,
Political, Social and Commercial Conditi-
ons of the Ottoman Empire, trc. L. East-
hope, London 1856), Ýtalyanca’ya (Lettere
Sulla Turchia, Milan 1853), Ýspanyolca’ya

nistrativno-territorialnoe delenie (Ka-
zan 1940, 1948), Halk Savaþý (Bakü 1933),
Tarihi Sayfalar Açýlýrken. Ubeydullin’in
daha önce Arap harfleriyle basýlmýþ olan
bazý eser ve makalelerinin Kiril harfleriy-
le yeniden neþri S. Aliþev ve I. Gýylejev ta-
rafýndan gerçekleþtirilmiþtir (Kazan 1989).
B) Edebiyat: Hikayeler (Kazan 1918), Ah-
met Batýr Ormanda (Kazan 1919), Tatar
Edebiyatý Tarihi Ýçin Materyal Topla-
ma Yolunda Bir Tecrübe (Ali Rahim ile
birlikte) (Kazan 1923), Tatar Edebiyatý
Tarihi I (Kazan 1922; Ali Rahim ile birlik-
te), Tatar Edebiyatý Tarihi (Feodalizm
devri, Kazan 1925), Hikayeler (Kazan
1930), Hikayeler (Kiril harfleriyle Tatar-
ca nþr. R. Gaynanov, Kazan 1958). Ubey-
dullin’in bunlarýn yaný sýra Kazan Muhbi-
ri, Yýldýz, Kurultay, Þark Kýzý, Biznin
Yol gazetelerinde; An, Mektep, Maarif
(Kazan), Þûrâ (Orenburg), Edebî Parça-
lar, Maarif ve Edebiyat, Azerbaycan’ý
Öðrenme Yolu, Azerbaycan Devlet
Üniversitesinin Haberleri, Azerbaycan
Devlet Üniversitesi’nin Þark Fakülte-
sinin Haberleri, Azerbaycan’ýn Ýktisa-
di Haberleri (Bakü), Maorif ve Ukituv-
çi (Semerkant) gibi dergilerde tarih, ede-
biyat, milliyet ve dil meseleleriyle alâkalý
150 civarýnda makalesi yayýmlanmýþtýr.
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ÿÝsmail Türkoðlu

– —
UBICINI, Jean-Henri Abdolonyme

(1818-1884)

Fransýz þarkiyatçýsý.
˜ ™

20 Ekim 1818’de Issoudun’da (Fransa)
doðdu. Lombardia asýllý bir ailenin çocu-
ðudur. Gençliðinde birkaç yýl kolej öðret-
menliði yaptý. 1846’da seyahate çýkarak
Ýtalya, Yunanistan üzerinden Ýstanbul’a git-
ti (1847). 1848’de Bursa ve Ýzmir’e geçti.
Ayný yýl Eflak ve Boðdan’da çýkan ayaklan-

Ubicini’nin
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23 Aralýk 1876
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