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EBÜNÜMEY 

( ~Y.!) 

Muhammed b. Berekat 
b. Muhammed el- Haseni 

(ö. 992/1584) 

Mekke emiri. 
_j 

Şerif ll. Berekat'ın oğlu olup 9 Zilhic
ce 911 'de (3 Mayıs 1506) doğdu . Sekiz 
yaşında iken babası tarafından Mısır'a 

gönderildi. Memlük Sultanı Kansu Gavri 
onu Hicaz ve Yenbü hakimi olarak tanı
yıp babası ile müşterek emirlik yapmak 
üzere kendisine şeriflik beratı verdi. Ya
vuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden son
ra emirliklerini tasdik ettirmek ve itaat
lerini bildirmek üzere Kahire'ye gitti. Ba
zı kaynaklara göre Yavuz Sultan Selim 
Kahire'de iken Mekke ve civarının zaptı 
için asker yollamayı düşünmüştü. O sı
rada Kahire'de sürgünde bulunan eski 
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Mekke kadısı Selahaddin ibnü's-Suüd 
bunu duyunca padişaha, Mekke şerifinin 
zaten bağlılık arzedeceğini, bu sebeple 
asker sevkine lüzum olmadığını bildir
miş, sultandan gerekli teminatı aldıktan 
sonra da Mekke Emfri Berekat'a haber 
yollayarak oğlunu itaat ve bağlılık sun
mak üzere Yavuz Sultan Selim' e gönder
mesini istemişti (Seyyid Ahmed b. Zeynf. 
S. 50). 

İbn iyas'a göre 15 Cemaziyelahir 923'
te (5 Temmuz 1517; Haydar Çelebi 'ye gö
re 13 Cemaziyelahir 13 Temmuz) Kahire'ye 
gelen Ebü Nümey 6 Temmuz'da divana 
davet edildi; burada babasının hediyele
ri ni. Kabe'nin anahtarlarını ve bazı mu
kaddes emanetleri sunarak padişaha 

bağlılık bildirdi. Kendisine büyük hürmet 
gösterildi. 12 Temmuz'da tekrar padi
şahın huzuruna çıkıp el öptükten ve hil'at 
giydirildikten sonra Mekke'ye dönmesi
ne izin verildi. Yavuz Sultan Selim emir
lik sembolü olarak Şerif Berekat'a gö
türülmek üzere berat ve hil'at vermiş, 
Haremeyn ahalisine dağıtılmak için de 
200.000 altın ve bol miktarda zahire yol
lamış, ayrıca Kansu Gavri tarafından Ka
hire'de hapsedilen bazı Mekke ileri ge
lenlerini serbest bırakıp Ebü Nümey ile 
birlikte geri dönmelerini sağlamıştı. Böy
lece Hicaz Osmanlı idaresine girdiği gibi 
Osmanlı padişahları da "hadimü'l-Hare
meyn" sıfatıyla anılmaya başlandılar (Kut
büddin Mekkf, s. 24-26 ; Hacı Alf b. Halfl, 
vr. 9a-b)_ 

Ebü Nümey, müşterek emirlik yaptığı 
babasının ölümü üzerine 1525'te tek ba
şına emfr oldu ve kendisine Kanünf Sul
tan Süleyman tarafından emirlik beratı 
gönderildi. Onun uzun süren emirlik dö-

Ebü Nümey'in 

Kanüni 

Sultan 

Süleyman'a 

gönderdiği 

Türkçe 

mektubu 

ve imzası 
(TSMA, 

m . E. 11.701/421 

nemi bazı meselelere rağmen Osmanlı 
idaresinin yerleşme devresini teşkil et
ti. Emirliği döneminde çıkan olaylar Ye
men meselesi, çeşitli isyanlar, hac kafi
leleriyle ilgili hususlar. bölgedeki bazı 

Osmanlı idarecileri ve askerleriyle olan 
anlaşmazlıklar çerçevesinde şekillendiy
se de ciddi bir tırmanma eğilimi göster
meden yatıştırıldı. Ebü Nümey, önce böl
gede büyük şöhrete sahip Selman Reis 
ile Cidde iskelesi gelirleri yüzünden an
laşmazlığa düştü. Daha sonra 944 'te 
( 1537) Yemen' de Kızıldeniz kıyısında ki 
Cazan'a yürüyüp burayı kendisine bağ
ladı. Fakat u sırada Hint seferinden dö
nen Hadım Süleyman Paşa Yemen'in zap
tı sırasında Cazan'ı kendi kontrolü altı
na aldı ve emfrin adamını buradan uzak
laştırdı. 

Hac için Mekke'ye gelen Süleyman Pa
şa ile iyi geçinmeye dikkat eden Ebü Nü
mey, oğlu Ahmed'i istanbul'a götürme
si için ona ricada bulundu. Şerif Ahmed 
istanbul'da büyük ilgi gördü; bizzat pa
dişah tarafından kabul edildi ve kendi
sine babası ile müşterek olarak Mekke 
emirliği beratı verildi. Ebü Nümey 1540'
ta Şam emfr-i haccı Hüseyin Bey ile Şam 
hacılarının bazı eşyalarının Mekke'de ça
lınması üzerine çıkan olaylar yüzünden 
anlaşmazlığa düştüyse de. Süleyman Pa
şa'nın raporuna göre. Ebü Nümey ve oğ

lu Emfr Ahmed, bu anlaşmazlığı ve olay
ları şahsf gayretleriyle yatıştırmışlardı 
(TSMA, nr. E 6607/2). 1541' de, Süveyş'te 
bulunan Osmanlı donanmasını hedef ala
rak Kızıldeniz'e giren ve başarı göstere
meyen Portekizliler'in Cidde yakınların
da Ebiddevair'e asker çıkarmaları üze
rine Ebü Nümey Cidde beyi ile birlikte 



onlarla yapılan savaşa katıldı. Burada 
gösterdiği gayret sebebiyle Cidde güm
rük gelirlerinden aldığı pay artırıldı. 

1551 'de Mısır emfr-i haccı Mahmud 
Paşa ile araları açıldı; onun şikayetiyi e, 
o sırada M ısır beylerbeyi olan Semiz Ali 
Paşa tarafından oğlu Ahmed'le birlikte 
görevden alınıp yerine Muhrimoğulları'n
dan Zair'in getirilmesine dair bir emir 
çıkartıldıysa da ( 1552) bu gerçekleşme
di. istanbul'a gönderdiği raporlardan an
laşıldığına göre Ali Paşa, Cidde ve Mek
ke'yi tam olarak Osmanlı idaresi altına 
alma, hatta buraya bir sancak beyi ta
yin etme düşüncesindeydi (TSMA, nr. E 
5962/ 1-2). Fakat Osmanlı hükümet mer
kezinin bu fikri benimsemediği, Ebü Nü
mey ile oğlunun göreve devam etmesi
ni kararlaştırdığı anlaşılmaktadır (Mü

himme Defteri, TSMK, nr. K 888, vr. 249•). 
Ebü Nümey, emirfiği birlikte yürüttük
leri oğlu Ahmed'in 1554'te vefatı üzeri
ne onun yerine diğer oğlu Hasan'ın ta
yini için istanbul'a başvurdu. 22 Şewal 
961 (20 Eylül 1554) tarihli beratla emirfi
ğe getirilen oğlu Hasan'a yardımcı olmak 
üzere bir süre daha görev yaptı. istan
bul'a gönderdiği ve Türkçe olarak kale
me aldırdığı bir arzında, hac kafilelerinin 
güvenlik içinde hac farlzasını yapıp geri 
döndüklerini, oğlu Hasan 'ın Haremeyn 
muhafazası için büyük hizmetleri geçti
ğini bildirmişti (TSMA, nr. E 1170 ı 1 42). 

Ebü Nümey, 1557'de Medine'deki Os
manlı askerleri ve bunların kumanda
nı Pfrf ile aralarında anlaşmazlık çıkınca 
kendi adamı Kutbüddin Mekkf'yi şika
yet için istanbul'a yolladı, fakat bir so
nuç alamadı. Bundan sonra bütün işleri 
oğluna bıraktığı anlaşılan Ebü Nümey, 
gönderilen name ve emirlerde oğlu Ha
san'la birlikte anılmaya devam etti. Oğ
luna gönderilen talimatların bir süreti 
de ona yollanıyordu (BA, MD, nr. 6, s. 190, 
hk. 409). Bazı Osmanlı kaynaklarında Ebü 
Nümey'in adı, Koca Sinan Paşa'nın Ye
men seferi sırasında hac için Mekke'ye 
gelişiyle tekrar zikredilmektedir (1571 ). 
Selanik!, Sinan Paşa ' nın kalabalık mai
yetiyle Mekke'ye gelişi üzerine Ebü Nü
mey'in korkuya kapıldığını. tertip ettir
diği ziyafete gitmediğini, buna kızan Si
nan Paşa'nın sofrayı atlara çiğnettirip 
yağmalattığını, ancak daha sonra bu me
selenin tatlıya bağlandığını yazmaktadır 
(Selaniki, 1, 74; Peçuylu ibrahim, 1, 484). 
Muhtemelen bu olaydan sonra Ebü Nü
mey idari işlerden tamamen çekilerek 
Yemen'de münzevi bir hayat sürmeye 

başladı. 9 veya 10 Muharrem 992'de (22 
veya 23 Ocak 1584) burada Vadilibar'da 
vefat etti; cenazesi Mekke'ye getirile
rek Mualla Kabristanı'nda defnedildi. 
Vefatı sırasında yetmiş sekiz yaşında 
olan Ebü Nümey'in bazı risaleler ve şi

irler kaleme aldığı, başarılı bir idareci 
olduğu. Hicaz bölgesindeki halkın onun 
idaresi altında rahat ve huzur içinde ya
şadığı devrin kaynaklarında belirtilmek
tedir. SuudHer'in yönetimi ele geçirme
lerine kadar kendisinden sonra gelen bü
tün Mekke emirleri onun soyuna men
suptur. 
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EBÜ NÜVAS 

(....-If Y.l ) 

Ebu Nüvas el-Hasen b. Hani' 
b. Abdilewel el-Hakemi 

(ö. 198 / 813 [?]) 

Abbasiler'in ilk döneminde 
Arap şiirine 

yeni bir üslup getiren şair. 
_j 

139'da (756-57) Ahvaz'da doğdu . 130-
145 (7 47 -762) yılları arasında doğduğu
na dair farklı tarihler de verilmektedir. 
Babası Hani ve annesi Cülleban (Gülban) 
Fars asıllıdır. Babası, Horasan Valisi Cer
rah b. Abdullah ei-Hakemf'nin azatlısı 

olduğu için kendisine Hakemi nisbesi ve
rilmiştir. Asıl künyesi Ebü Ali olmakla 
birlikte Ebü Nüvas diye tanınmıştır. Bu 
konuda farklı rivayetler mevcuttur. Bun
lara göre, saçlarının omuzlarına kadar 

EBÜ NÜVAS 

sarkınası sebebiyle kendisine "uzun saç
lı ve perçemli" anlamında Ebü Nüvas den
miş veya Yemenli Hakemoğulları'ndan 
olduğu için Yemen krallarından Zünü
vas'a izafeten bu künyeyi almıştır. 

Ebü Nüvas küçük yaşta iken ailesi Bas
ra'ya yerleşti; altı yaşında babasının ölü
mü üzerine onu annesi büyüttü. ilk eği
timi sırasında Ya'küb ei-Hadramf'den 
Kur'an. annesinden Farsça öğrendi. Ay
rıca bazı şiirler de ezberledi. Şiire karşı 
ilgisi ve kabiliyeti bu yaşlarda görülme
ye başlanmıştır. Camilerdeki ilim ve ede
biyat meclislerine devam etti ; Ebü U bey
de Ma'mer b. Müsenna 'dan eyyamü'l
Arab*la, Ebü Zeyd ei -Ensarf'den de Arap
ça'daki garfb kelimelerle ilgili dersler al
dı. Yanında çalıştığı bir attar vasıtasıyla 
Küfeli şair Valibe b. Hubab ile tanışarak 
ondan şiir sanatıyla ilgili temel bilgileri 
öğrendi. Ahlak dışı söz ve tavırlarıyla ta
nınan bu şair onu Küfe'ye götürdü. Bas
ra'dan ayrılışına sebep olarak Valibe'nin 
sanatına duyduğu hayranlık gösterilmek
teyse de annesinin uygunsuz davranış
ları yüzünden çevreden uzaklaşmak is
tediği görüşü ağır basmaktadır. Ancak 
bu çevreden uzaklaşması. onun alkale 
bağımlı bir hayat sürmesine ve ahlak 
dışı her şeyin mubah sayıldığı bir çevre
ye itilmesine sebep oldu. Bu arada Kü
fe'de meşhur şair Halef el-Ahmer ile ta
nışarak ondan faydalandı ; 1000 adet 
urcüze ve kasideyi ezberlemek şartıyla 
ondan icazet aldı. Halef el-Ahmer'in tav
siyesiyle fasih Arapça 'yı kaynağından öğ

renmek üzere çöle gidip bir süre bedevi
ler arasında kaldığı rivayet edilir. Kendi 
ifadesine göre aralarında Leyla el-Ah
yaliyye'nin de bulunduğu altınışı kadın 

çok sayıda şairden şiir rivayet etmiştir. 

Ebü Nüvas'ın üstün zekası ve mükem
mel fizyonamisi Abbas! sarayına girme
sini kolaylaştırmış, Bağdat'a gittiği za
man Herseme b. A'yen onu Harünürre
şfd'e takdim etmiş, hatta söylendiğine 
göre ishak ei-Mevsılf de halifeye ondan 
bahsetmiştir (Brockelmann, ll, 25). Hali
fe için yazdığı kaside üzerine ödüllendi
rilen şair, sarayda kazandığı mevkiini 
unutarak Bağdat'taki meyhane ve ba
takhaneleri dolaşmaya başladı. Bunun 
üzerine Harünürreşfd ıslah maksadıyla 
onu bir süre hapsettirdi, olumlu sonuç 
alınca da kendisini bağışladı. Ancak Ye
men'e mensubiyeti sebebiyle Kahtanf
ler'i övüp Adnanfler'i hicvedince tekrar 
hapse atıldı. Bu defa muhtemelen ken
dilerini övdüğü ve maddi desteklerini 
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