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Ebu Muhammed Abdullah b. Zeyd 
b. Sa'lebe el-Ensarl 

(ö. 32/653) 

"Sahibü'l-ezan" diye meşhur olan 
sahabi. 

_j 

Ensarıiı Hazrec koluna mensuptur. 
Dedesinin Sa'lebe değil Abdürabbih ol
duğu da söylenmektedir. Akabe'de Hz. 
Peygamber'e biat etti. Bedir Savaşı'na 
katıldı. Diğer gazvelerde de bulundu. 
Hicretin birinci yılında Mescid-i Nebevi 
tamamlandıktan sonra müslümanların 

ibadete nasıl çağrılacağının müzakere 
edildiği günlerde Abdullah'a rüyasında 
ezanın sözleri bildirildi. Sabahleyin Hz. 
Peygamber'e giderek rüyasını anlattı. 

Peygamber, "Bu sadık bir rüyadır" de
dikten sonra ezanın sözlerini Bilal'e öğ
retmesini emretti (bk Müsned, IV. 42-
43). Bundan dolayı "sahibü'l-ezan" di
ye şöhret buldu. Kaynaklarda, Abdul
lah'tan rivayet edilmiş başka bir hadi
sin bulunmadığı kaydedilmekte ise de 
İbn Hacer ondan gelen altı veya yedi 
kadar hadisi müstakil bir cüzde topla
mıştır. Bu hadisleri oğlu Muhammed, 
tarunu Abdullah b. Muhammed, Said b. 
Müseyyeb ve Abdurrahman b. EbQ Ley-

. la rivayet etmiştir. Rivayetleri Kütüb-i 
Sitte'nin dört Sünen'inde yer almıştır. 

Abdullah b. Zeyd, Hz. Osman devrin
de altmış dört yaşlarında Medine'de ve
fat etti. Namazını Hz. Osman kıldırdı. 

Uhud Savaşı'nda şehid düştüğüne dair 
rivayet ise zayıf kabul edilmiştir. 
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Ebu Sa'd Abdullah b. ez-Ziba'ra b. Kays 
b. Adi el-Kureşf es-Sehmf 

Kureyş kabilesinin meşhur şairi, 
Mekke'nin fethinden sonra 

müslüman olan sahAbi. 
_j 

Kureyş kabilesinin Sehm boyuna men
suptur. Babası Ziba'ra. annesi Atike bint 
Abdullah b. Amr'dır. Doğum ve ölüm 
tarihleri kaynaklarda zikredilmemekte
dir. Cahiliye devrinde Kureyş kabilesinin 
en büyük şairlerinden biriydi. Fil Vak'ası 
üzerine söylediği şiir meşhurdur. Hz. 
Peygamber'e ve müslümanlara karşı 

büyük bir düşmanlık beslemiş, hatta 
taptıkları putlar hakkında Peygamber'
le bizzat tartışmıştı. Uhud Savaşı'ndan 

. önce, Kureyş ordusuna destek sağla

mak üzere çeşitli kabHelere gönderilen 
dört kişilik davet heyetinde o da vardı. 
Bu savaşta Abdullah b. Selerne'yi şehid 
etti. Savaştan sonra Kureyş ölülerine 
mersiyeler söyledi. Hassan b. Sabit ta
rafından kendisine verilen cevaplardan 
anlaşıldığına göre, Abdullah b. Zi
ba'ra'nın müslüman olmadan önceki 
şiirlerinin çoğu İslamiyet ve Hz. Pey
gamber aleyhinedir. Bu husus, ravile
rin onun şiirleriyle ciddi bir şekilde il-. 
gilenmemesine ve dolayısıyla bunların 

büyük bir kısmının kaybolmasına sebep 
olmuştur. 

Mekke fethedilince, Abdullah öldürü
leceğinden korktuğu için, Hübeyre b. 
Ebü Vehb ile birlikte Necran'a kaçtı. 

Orada yaşayan Haris b. Ka'b kabilesi 
mensupianna Peygamber'in Mekke'yi 
fethettiğini. belki de Necran üzerine 
yürüyeceğini ve bundan dolayı büyük 
bir tehlikenin söz konusu olduğunu 

söyledi. Bunun üzerine Necranlılar kale
lerini tamir edip kaleye kapandılar. An
cak bu sıralarda Hassan b. Sabit'in, Hz. 
Peygamber'in affedici ve merhamet sa
hibi olduğunu ifade eden bir şiirini du
yan Abdu!İah, Mekke'de bulunan Re
sülullah'ın yanına gitti. Ashabı ile soh
bet etmekte olan Hz. Peygamber onu 
görür görmez. "İşte İbnü'z-Ziba'ra! Yü
zünde islam'ın nuru parlıyor" deyince, 
Abdullah kelime-i şehadet getirip müs
lüman oldu: kendisine hidayet ihsan 
eden Allah'a hamdetti. Peygamber'e ve 
müslümanlara karşı yapmış olduğu ha
reketlerden dolayı pişmanlık duyduğu
nu söyleyerek affedilmesini istedi. Hz. 
Peygamber de ona islamiyet'i nasip et-

tiği için Allah'a hamdertikten sonra, 
"Müslüman olmak, daha önce yapılan 

günahları ortadan kaldırır· diyerek onu 
bağışladığını bildirdi. 

Abdullah b. Ziba'ra islamiyet'i kabul 
ettikten sonra Hz. Peygamber'i öven ve 
daha önce yaptıklarından dolayı pişman 
olduğunu ifade eden şiirler yazdı. An
cak bunlardan pek azı günümüze ulaş
mıştır. Bunların bir kısmının da ona ait 
olduğu şüphelidir. İbn Hişam es-Sire'
sinde Abdullah'a atfedilen şiirlerin ço
ğunu. "Alimler bu şiirin İbnü'z-Ziba'ra'ya 
nisbetini redderler" kaydıyla naklet
mektedir. İbnü'z-Ziba 'ra'ya nisbet edi
len şiiriere daha ziyade tarih kitapların
da yer verilmiş ve bunlara dil ve edebi
yat bakımından değil, daha çok tarihi 
ve sosyal olaylar yönünden önem veril
miştir. Bununla birlikte Abdullah, hem 
İslam öncesinde hem de müslüman ol
duktan sonra şiir yazdığı için muhad
ramôn • dan sayılmıştır. 

İtalyan müsteşriki P. Minganti, tarih 
ve edebiyat kitaplarında dağınık bir 
halde bulunan şiirlerini bir araya geti
rerek, şairin hayatı ve şiirleriyle ilgili bir 
makale ile birlikte neşretmiştir ("Poeta 
Meccano. Abd al -Allah ibn ez-Ziba'ra as-Sah
mı·. Riuista Degli Studi Orientali, XXXVIII, 
Roma I 963, s. 323-359) 
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