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IV. (X.) yüzyýlýn ortalarýnda Mâleka (Malaga) veya Kurtuba’da (Cordoba) doðdu. Ýkinci Akabe Biatý’nda Resûlullah’ýn seçtiði on
iki nakibden biri olan Sa‘d b. Ubâde’nin soyundandýr. En kadîm atasý olup aþýrý cömertliðinden dolayý “Mâüssemâ” (gökten
inen yaðmur) lakabýyla anýlan Âmir b. Hârise el-Ezdî’ye nisbetle Ýbn Mâüssemâ künyesiyle de tanýnýr. Arap dili ve edebiyatý âlimi Ebû Bekir ez-Zübeydî, Ebû Ali el-Kalî gibi þahsiyetlerin öðrencisi oldu. Zübeydî’nin bütün eserlerini kendisinden okudu ve
onlarý okutma icâzeti aldý; onun vasýtasýyla Ebû Ali el-Kalî’nin eserlerini de rivayet
etti. Bu rivayetler, Ubâde’nin öðrencisi Ebû
Muhammed Ganim b. Velîd aracýlýðýyla Ýbn
Hayr el-Ýþbîlî’ye kadar ulaþtý (Abdülalî elVedgýrî, s. 394-395). Ubâde, þiirlerinde baþta Ýbn Ebû Âmir el-Mansûr olmak üzere
Kurtuba ve civarýnda hâkim olan Âmirî ve
Hammûdî hânedanlarýný övdü. Önemli þairler için “dîvânü’þ-þuarâ”yý oluþturan Mansûr kendisini çok beðenir, ona bol hediyeler verirdi. Bu sebeple derecesi yükseltilerek dîvânü’þ-þuarâya dahil edildi. Âmirîler’den Abdülmelik b. Mansûr el-Muzaffer’in veziri olan, fakih Ýbn Hazm’ýn babasý
Ebû Ömer Ahmed b. Saîd için methiyeler,
þair Ýbn Zeydûn’un babasý Kadý Ebû Bekir
Ýbn Zeydûn için mersiye kaleme aldý. Kasým b. Hammûd, Ali b. Hammûd en-Nâsýr, Yahyâ b. Ali b. Hammûd el-Mu‘telî gibi Hz. Ali neslinden gelen Hammûdî hânedanýnýn ileri gelenlerine methiyeler yazan
Ubâde, Þîa gruplarý ile Þîa imamlarý için de
abartýlý methiyeler nazmetti. Ancak bu þiirlerinde kendisinin Þiî akîdeyi benimsedi-

lerine ait hâtýralarýndan, güzeller elinden
içtiði þaraptan söz etmektedir. Onun genç
yaþta þarabý býraktýðý veya hiç içmediði halde sýrf sanat için þarap ve mücûn (müstehcen) þiirleri yazdýðý aksi takdirde kaybettiði o kadar altýný biriktiremeyeceði ifade
edilmektedir (Þevký Dayf, VII, 310).
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ðine dair herhangi bir iþaret görülmemektedir. Daha sonra Kurtuba’da yirmi yýl sürecek olan karýþýklýklar baþladý ve yönetim
Emevîler’in eline geçti (414/1024). Yahyâ
b. Ali el-Hammûdî hilâfetten ayrýlýnca Mâleka’ya çekildi, Ubâde de onunla birlikte
gitti. Yahyâ’ya ve ailesine methiyeler yazmaya devam eden Ubâde onlardan önemli miktarda maddî destek gördü. Fakat biriktirdiði bir miktar parasýný kaybetti ve
muhtemelen bunun doðurduðu üzüntü
neticesinde Mâleka’da vefat etti.
Âmirîler döneminin en önemli þairi ve
þiir sanatýnýn üstadý (þeyhü’s-sýnâa) kabul edilen Ubâde þiire yenilikler getirmiþ, özellikle süslü þiir olarak bilinen müveþþahý geliþtirmiþ, bu þiir türünü ilk defa kendisi yazýlý hale getirmiþ, bilinen kalýplarýný düzenlemiþ ve türü klasik kasideden ayýrmýþtýr.
Günümüze ulaþan en eski müveþþah da
ona aittir (a.g.e., s. 395; Ýhsan Abbas, II,
230-232; DÝA, XXXII, 229-231). Ubâde’den
önce Mukaddem b. Muâfâ el-Kabrî, Muhammed b. Mahmûd el-Kabrî, Ýbn Abdürabbih ve Yûsuf b. Hârûn er-Remâdî’de
müveþþah türü, eskiden beri mevcut olan
çok vezinli ve kafiyeli musammat türünden farksýz basit bir nitelikte bulunuyordu. Öte yandan Ubâde b. Mâüssemâ yalnýz þair deðil ayný zamanda bir edip ve tarihçi, güzel mûsiki icra eden, astroloji bilen, geniþ hayal gücüne sahip bir þahsiyetti. Kaynaklarda AÅbâru þu£arâßi’l-Endelüs adlý bir eserinden söz edilmekte, Makkarî bunun güzel bir kitap olduðunu belirtmektedir (Nef¼u’¹-¹îb, III, 173). Kendisinden bahseden kaynaklarda þiirleri daðýnýk biçimde yer almaktadýr. Güzel tasvirlere yer verdiði þiirlerinin baþýnda tabiat, bulut, yaðmur ve gök gürültüsü tasvirleri gelmektedir. Bir þiirinde 421 (1030) yýlýnda Endülüs halkýna çok zarar veren þiddetli soðuðu tasvir etmiþtir. Ayrýca anýlarýndan, Kurtuba’da geçirdiði gençlik gün-

Ebü’l-Velîd Ýsmâil el-Himyerî, el-Bedî£ fî fa½li’rrebî£ (nþr. H. Beiris), Rabat 1940, s. 19-20, 116,
137-138; Humeydî, Ce×vetü’l-muštebis (nþr. Ýbrâhim el-Ebyârî), Beyrut 1410/1989, II, 463-464;
Ýbn Bessâm eþ-Þenterînî, e×-¬aÅîre, I/1, s. 468489; Ýbn Beþküvâl, e½-Øýla, II, 426; Dabbî, Bu³yetü’l-mültemis, Kahire 1967, s. 396-398; Kütübî,
Fevâtü’l-Vefeyât, II, 149-153; Makkarî, Nef¼u’¹-¹îb,
I, 294, 484, 486; III, 173; IV, 23, 52-53, 109; a.mlf.,
Ezhârü’r-riyâ² (nþr. Mustafa es-Sekka v.dðr.), Rabat 1398/1978, II, 253-254; Ömer Ferruh, TârîÅu’l-edeb, IV, 447-450; Abdülalî el-Vedgýrî, Ebû
£Alî el-Æålî ve e¦eruhû fi’d-dirâsâti’l-lu³aviyye
ve’l-edebiyye bi’l-Endelüs, Rabat 1403/1983, s.
394-397; Ýhsan Abbas, TârîÅu’l-edebi’l-Endelüsî,
Beyrut 1985, I, 80, 88-89; II, 168-169, 229-232;
Þevký Dayf, TârîÅu’l-edeb, VII, 308-310; F. de la
Granja, “Ibn Mâ, al-Sama,”, EI 2 (Ýng.), III, 855;
Mustafa Aydýn, “Müveþþah”, DÝA, XXXII, 229231; Ýnâyetullah Fâtihî Nejâd, “Ýbn Mâ,ü’s-semâ”,
DMBÝ, IV, 547-548.
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586’da Medine’de doðdu. Ensarýn Hazrec koluna mensuptur. Ayný kabileden olan
annesi Kurretülayn bint Ubâde müslüman olmuþ ve Resûl-i Ekrem’e biat etmiþti. Ubâde, peygamberliðin 12. yýlýnda (621)
on iki Medineli müslümanla birlikte Mekke’ye giderek Birinci Akabe Biatý’nda bulundu. Ertesi yýl yapýlan Ýkinci Akabe Biatý’na da katýldý, orada seçilen on iki nakib arasýnda yer aldý. Medine’ye dönünce Ýslâmiyet’i yaymak için büyük gayret gösterdi.
Yakýn arkadaþý Kâ‘b b. Ucre’yi müslüman
olmaya ikna edemeyince evine gidip onun
putunu kýrdý; Kâ‘b buna öfkelenmekle birlikte kýsa bir süre sonra Ýslâmiyet’i kabul
etti. Ubâde, Enes b. Mâlik’in teyzesi Ümmü Harâm bint Milhân ve Cemîle bint Ebû
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Sa‘saa ile evlendi. Her iki eþi de Resûlullah’a biat eden hanýmlardandýr. Hicretin
ardýndan Resûl-i Ekrem, Ubâde ile muhacirlerden Ebû Mersed Kennâz b. Hasîn
(Husayn) el-Ganevî’yi kardeþ ilân etti. Ubâde, Hz. Peygamber’in emri üzerine Abdullah b. Saîd b. Âs ve Hafsa bint Ömer gibi
sahâbîlerle beraber halka okuma yazma
öðretti. Bedir, Uhud, Hendek gazveleriyle
Hudeybiye Antlaþmasý’nda bulunduðu gibi Resûlullah’ýn bütün gazvelerine iþtirak
etti. Mekke fethi sýrasýnda ensar birliðinin kumandanlýðýný yaptý. Asr-ý saâdet’te
Kur’ân-ý Kerîm’in tamamýný ezberleyen Medineli beþ sahâbîden biri olan Ubâde, ashâb-ý Suffe’den Kur’an okumayý bilmeyenlere Kur’an öðretiyordu. Ayný zamanda
Resûl-i Ekrem’in vahiy kâtiplerindendi. Hz.
Peygamber’in onu zekât memuru olarak
görevlendirdiði zaman kendisine, bir yanlýþlýk yaparak kýyamet gününde baðýran
bir deveyi, böðüren bir ineði, meleyen bir
koyunu omuzuna yüklenmiþ halde Allah’ýn
huzuruna gelmemesi için dikkatli davranmasý yolunda tembihte bulunduðu rivayet
edilmiþtir (Humeydî, II, 397).
Hz. Ömer’in hilâfeti devrinde Dýmaþk
Emîri Yezîd b. Ebû Süfyân halifeye bir mektup yazarak Suriye halkýna Kur’ân-ý Kerîm’i
ve Ýslâm’ý öðretecek muallimlere ihtiyaçlarý olduðunu bildirdi ve bu amaçla üç kiþi
gönderilmesini istedi. Hz. Ömer de Ubâde b. Sâmit’i Muâz b. Cebel ve Ebü’d-Derdâ ile birlikte Suriye’ye yolladý. Halifenin
tavsiyesi üzerine bunlardan her biri Humus’ta, Dýmaþk’ta ve Filistin’de muallimlik yaptý. Ubâde ayný zamanda Kudüs’te
kadýlýk yaptý. Suriye Valisi Muâviye b. Ebû
Süfyân ile birlikte Bizans topraklarýna gerçekleþtirdikleri seferde Ubâde’nin fâiz saydýðý ticarî bir meselede vali ile aralarýnda
anlaþmazlýk çýktý. Bu yüzden Ubâde seferin ardýndan Medine’ye döndü. Halife
Ömer, Ubâde’ye kendisi gibi insanlarýn bulunmadýðý yerlerin hayýrsýz topraklar sayýlacaðýný söyleyip onu Suriye’ye dönmeye
ikna etti. Ayrýca Muâviye’ye yazdýðý mektupta ihtilâf ettikleri konuda Ubâde’nin
haklý olduðunu belirterek onun görüþünü
uygulamasýný istedi; kendisinin Ubâde üzerinde otorite kullanmaya kalkýþmamasýný
tavsiye etti (Ýbn Mâce, “Sünnet”, 2). Daha
sonra Muâviye ile aralarýnda baþka anlaþmazlýklar da görülmüþtür. Bir defasýnda
Muâviye hutbede veba görülen yerden kaçmak gerektiðini söyleyince Ubâde ona itiraz etmiþ, bu konuyu annesi Hind’in kendisinden daha iyi bileceðini söylemiþ, Muâviye onu çaðýrarak yaptýðý müdahalenin
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usulsüzlüðünü hatýrlatýnca Ubâde yapýlan
haksýz tenkitlere aldýrýþ etmemek üzere
Resûlullah’a biat ettiðini bildirmiþ, ardýndan Muâviye bir ikindi namazýndan sonra Ubâde’nin itirazýnda haklý olduðunu ve
onun fýkhý kendisinden daha iyi bildiðini itiraf etmiþtir (Taberânî, VIII, 133). Muâviye
b. Ebû Süfyân ile Ubâde arasýndaki anlaþmazlýðýn Hz. Osman devrinde de sürdüðü,
Muâviye’nin Ubâde’yi Suriye halkýný kendi
aleyhine kýþkýrttýðý iddiasýyla halifeye þikâyet ettiði, bunun üzerine Ubâde’nin Medine’ye döndüðü belirtilmektedir (Zehebî,
II, 9).
Ubâde Ýslâm fetihlerine devam etti; daha sonra Humus’a vali tayin edildi. Bu görevde iken Lazkiye ve Cebele’yi ele geçirdi (17/638). Tartûs’un (Antartus) ve Ýskenderiye’nin fethinde kumandan olarak görev yaptý. Fethedilen yerlerin imarý için gayret gösterdi. 28 (648-49) yýlýndaki Kýbrýs
seferine eþi Ümmü Harâm ile birlikte katýldý ve Ümmü Harâm orada þehid oldu.
Hz. Ömer’in Mýsýr’ýn fethiyle görevlendirdiði Amr b. Âs halifeden yardýmcý kuvvetler
isteyince halife ona her birinin kumandasýnda 1000 kiþi olmak üzere Ubâde b. Sâmit, Zübeyr b. Avvâm, Mikdâd b. Esved ve
Mesleme b. Muhalled ile 4000 kiþilik bir
kuvvet gönderdi (20/641); Amr b. Âs’a yazdýðý mektupta ayrýca bu dört kumandandan her birinin 1000 kiþiye bedel olduðunu kaydetti. O günlerde Mýsýr Valisi Mukavkýs’ýn talebiyle Amr b. Âs’ýn yolladýðý on
kiþilik heyetin baþkanlýðýný yapan Ubâde’nin heybetli görünüþü ve güzel konuþmasýyla Mukavkýs’ý etkilediði rivayet edilir (Ýbn
Abdülhakem, s. 74).
Ubâde vefatýndan önce kölelerini, hizmetçilerini ve komþularýný yanýna çaðýrarak onlardan helâllik istedi. Oðlu Velîd’e Allah’a ve kadere, hayýr ve þerrin Allah’tan
olduðuna inanmasýný vasiyet etti (Müsned, V, 317; Tirmizî, “Kader”, 17). Bu sýrada, çevresinde bulunanlara bir hadisi yanlýþ anlaþýlabileceði endiþesiyle o güne kadar rivayet etmediðini, bu hadiste kelime-i þehâdet getiren kimsenin cehennemde ebedî kalmayacaðýnýn bildirildiðini söyledi (Müslim, “Îmân”, 47). Ubâde b. Sâmit
34 yýllýnda (654) Filistin’de vefat etti ve
Remle’de defnedildi. Onun 45’te (665) öldüðü ileri sürülmüþ, ayrýca Kýbrýs’ta, Dýmaþk’ta yahut Medine’de vefat ettiði,
kabrinin Beytülmakdis’te bulunduðu zikredilmiþtir. 2 metreden uzun boyu, geniþ
omuzlarý ile heybetli bir þahsiyet, koyu esmer tenli, güzel giyinmeyi seven yakýþýklý bir kiþiydi. Zengin olduðu halde zâhidâ-

ne yaþamayý tercih eder, ihtiyaç sahiplerine ve özellikle muhacirlere ikramda bulunurdu.
Bedir ve Uhud’dan baþka birçok gazveye katýlan Evs b. Sâmit, Ubâde’nin kardeþidir. Kýz kardeþleri Havle ve Ümâme de
Resûl-i Ekrem’e biat eden kadýnlardandýr. Ubâde’nin Hz. Peygamber’den duyduðu pek çok hadisi kendisinden Ebû Ümâme, Enes b. Mâlik, Câbir b. Abdullah, Rifâa b. Râfi‘, Þürahbîl b. Hasene, Mahmûd
b. Rebî‘ gibi sahâbîler; oðullarý Velîd, Dâvûd ve Ubeydullah, torunlarý Yahyâ ve
Ubâde b. Velîd ile Ebû Müslim el-Havlânî,
Cübeyr b. Nüfeyr, Ebû Ýdrîs el-Havlânî, Atâ
b. Yesâr gibi tâbiîler nakletmiþtir. Zehebî, onun rivayet ettiði 181 hadisin Baký b.
Mahled’in el-Müsned’inde yer aldýðýný söylemektedir. Hem Buhârî hem Müslim’in
el-Câmi£u’½-½a¼î¼’lerinde altý rivayetinin
bulunduðu kaydedilmektedir. Ubâde’nin
rivayetleri Kütüb-i Sitte dýþýnda diðer hadis kitaplarýnda da yer almakta, Ahmed
b. Hanbel’in el-Müsned’inde toplu halde
bulunmaktadýr (V, 313-330). Ýbn Ebû Cemre Abdullah b. Sa‘d Cem£u’n-nihâye adlý eserine aldýðý, Ubâde b. Sâmit’in rivayet
ettiði biata dair bir hadisi Þer¼u ¼adî¦i
£Ubâde b. e½-Øâmit adlý risâlesinde þerhetmiþtir. Vehbe ez-Zühaylî £Ubâde b. e½Øâmit ½a¼âbî kebîr fâti¼ müctehid (Dýmaþk-Beyrut 1397/1977, 1408/1988), Velîd
Abdülkerîm el-A‘zamî £Ubâde b. e½-Øâmit el-En½ârî (Baðdat 1979), Muhammed
Ýbrâhim Nasr ile Muhammed Mustafa Selâm da £Ubâde b. e½-Øâmit el-En½ârî elƒazrecî el-šå£idü’l-ba¹al fâti¼u medîneti’l-Ýskenderiyye (Riyad 1403/1983)
adýyla birer eser kaleme almýþtýr. Fehd Ayda el-Ahmedî, Merviyyâtü £Ubâde b. e½Øâmit el-En½ârî fî Müsnedi’l-imâm A¼med b. ¥anbel ismiyle yüksek lisans çalýþmasý yapmýþtýr (1401, Câmiatü Ümmi’lkurâ külliyetü’þ-þerîa).
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