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ðine dair herhangi bir iþaret görülmemek-
tedir. Daha sonra Kurtuba’da yirmi yýl sü-
recek olan karýþýklýklar baþladý ve yönetim
Emevîler’in eline geçti (414/1024). Yahyâ
b. Ali el-Hammûdî hilâfetten ayrýlýnca Mâ-
leka’ya çekildi, Ubâde de onunla birlikte
gitti. Yahyâ’ya ve ailesine methiyeler yaz-
maya devam eden Ubâde onlardan önem-
li miktarda maddî destek gördü. Fakat bi-
riktirdiði 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 edi-
len Ubâde þiire yenilikler getirmiþ, özellik-
le süslü þiir olarak bilinen müveþþahý ge-
liþtirmiþ, bu þiir türünü ilk defa kendisi ya-
zýlý hale getirmiþ, bilinen kalýplarýný düzen-
lemiþ 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, Mu-
hammed b. Mahmûd el-Kabrî, Ýbn Abdü-
rabbih ve Yûsuf b. Hârûn er-Remâdî’de
müveþþah türü, eskiden beri mevcut olan
çok vezinli ve kafiyeli musammat türün-
den farksýz basit bir nitelikte bulunuyor-
du. Öte yandan Ubâde b. Mâüssemâ yal-
nýz þair deðil ayný zamanda bir edip ve ta-
rihçi, güzel mûsiki icra eden, astroloji bi-
len, geniþ hayal gücüne sahip bir þahsiyet-
ti. Kaynaklarda AÅbâru þu£arâßi’l-Ende-
lüs adlý bir eserinden söz edilmekte, Mak-
karî bunun güzel bir kitap olduðunu be-
lirtmektedir (Nef¼u’¹-¹îb, III, 173). Kendi-
sinden bahseden kaynaklarda þiirleri da-
ðýnýk biçimde yer almaktadýr. Güzel tas-
virlere yer verdiði þiirlerinin baþýnda tabi-
at, bulut, yaðmur ve gök gürültüsü tasvir-
leri gelmektedir. Bir þiirinde 421 (1030) yý-
lýnda Endülüs halkýna çok zarar veren þid-
detli soðuðu tasvir etmiþtir. Ayrýca anýla-
rýndan, Kurtuba’da geçirdiði gençlik gün-

lerine ait hâtýralarýndan, güzeller elinden
içtiði þaraptan söz etmektedir. Onun genç
yaþta þarabý býraktýðý veya hiç içmediði hal-
de sýrf sanat için þarap ve mücûn (müs-
tehcen) þiirleri yazdýðý aksi takdirde kaybet-
tiði o kadar altýný biriktiremeyeceði ifade
edilmektedir (Þevký Dayf, VII, 310).
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Ebü’l-Velîd Ubâde b. es-Sâmit
b. Kays el-Ensârî el-Hazrecî

(ö. 34/654)

Sahâbî.
˜ ™

586’da Medine’de doðdu. Ensarýn Haz-
rec koluna mensuptur. Ayný kabileden olan
annesi Kurretülayn bint Ubâde müslü-
man olmuþ ve Resûl-i Ekrem’e biat etmiþ-
ti. Ubâde, peygamberliðin 12. yýlýnda (621)
on iki Medineli müslümanla birlikte Mek-
ke’ye giderek Birinci Akabe Biatý’nda bu-
lundu. Ertesi yýl yapýlan Ýkinci Akabe Biatý’-
na da katýldý, orada seçilen on iki nakib ara-
sýnda yer aldý. Medine’ye dönünce Ýslâmi-
yet’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 bir-
likte kýsa bir süre sonra Ýslâmiyet’i kabul
etti. Ubâde, Enes b. Mâlik’in teyzesi Üm-
mü Harâm bint Milhân ve Cemîle bint Ebû
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Batý Afrika’da
Burkina Faso’nun baþþehri

(bk. BURKÝNA FASO).
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Ebû Bekr Ubâde b. Abdillâh
b. Muhammed b. Ubâde el-Ensârî

(ö. 422/1031)

Müveþþahlarýyla tanýnan
Endülüslü Arap þairi.
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IV. (X.) yüzyýlýn ortalarýnda Mâleka (Mala-
ga) veya Kurtuba’da (Cordoba) doðdu. Ýkin-
ci Akabe Biatý’nda Resûlullah’ýn seçtiði on
iki nakibden biri olan Sa‘d b. Ubâde’nin so-
yundandýr. En kadîm atasý olup aþýrý cö-
mertliðinden dolayý “Mâüssemâ” (gökten
inen yaðmur) lakabýyla anýlan Âmir b. Hâri-
se el-Ezdî’ye nisbetle Ýbn Mâüssemâ kün-
yesiyle de tanýnýr. Arap dili ve edebiyatý âli-
mi Ebû Bekir ez-Zübeydî, Ebû Ali el-Kalî gi-
bi þahsiyetlerin öðrencisi oldu. Zübeydî’-
nin bütün eserlerini kendisinden okudu ve
onlarý okutma icâzeti aldý; onun vasýtasýy-
la 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 el-
Vedgýrî, s. 394-395). Ubâde, þiirlerinde baþ-
ta Ýbn Ebû Âmir el-Mansûr olmak üzere
Kurtuba ve civarýnda hâkim olan Âmirî ve
Hammûdî hânedanlarýný övdü. Önemli þa-
irler için “dîvânü’þ-þuarâ”yý oluþturan Man-
sûr kendisini çok beðenir, ona bol hediye-
ler verirdi. Bu sebeple derecesi yükseltile-
rek dîvânü’þ-þuarâya dahil edildi. Âmirî-
ler’den Abdülmelik b. Mansûr el-Muzaf-
fer’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. Ka-
sým b. Hammûd, Ali b. Hammûd en-Nâ-
sýr, Yahyâ b. Ali b. Hammûd el-Mu‘telî gi-
bi Hz. Ali neslinden gelen Hammûdî hâne-
danýnýn ileri gelenlerine methiyeler yazan
Ubâde, Þîa gruplarý ile Þîa imamlarý için de
abartýlý methiyeler nazmetti. Ancak bu þi-
irlerinde kendisinin Þiî akîdeyi benimsedi-
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