
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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gördüğü Sermekiler'in yardımıyla affe
dildi. Bermekl ailesinin görevden uzak
laştınlmasıyla Bağdat ' tan ayrı larak Mı

sır ' a gitti. Kendisini çok iyi karşılayan 

Mısır defterdan Haslb b. Abdülhamld 'e 
kasideler yazdı (Divan, s. 325, 33 ı ). Ha
rünürreşld ' in ölümü üzerine oğlu Emin 
(809-8 1 3) tahta geçince Bağdat'a dönen 
şair, hilafet sarayını bir eğlence yerine 
dönüştüren bu hafifmeşrep ve zevkine 
düşkün halifenin yanında arzuladığı or
tamı buldu. Ancak içkiye aşırı düşkün
lüğü veya dine karşı saygısız bir beyti 
sebebiyle (E/2 [Fr[ , ı , 148) Emin de onu 
hapsettirdi. 

Ebü Nüvas'ın, dostu ismail b. Ebü Sehl 
b. Nevbaht'ın veya bir meyhanecinin evin
de öldüğü kaydedilmektedir. Hapiste öl
düğü , hatta Nevbaht ailesini hicvettiği 

için bunlar tarafından öldürüldüğüne 

dair rivayetler . ise pek doğru görünme
mektedir. Ölüm yılı hakkında 195-200 
(81 0-815) arasında değişen tarihler ve
rilmekteyse de Emin'in vefatından (198/ 

813) sonra ona yazdığı m ersiye (Divan, 
s. 342) şairin bu tarihte hayatta olduğu
nu göstermektedir. Ayrıca Me'mün dö
neminde de (8 13-833) saraya çağrılıp bu 
halifenin isteği üzerine veliahtını övdü
ğü bilinmektedir (Muhammed R ı za el
Hakimi, s. 200) Annesinden önce vefat 
eden Ebü Nüvas Bağdat'ta Tellülyehüd 
denen tepeye defnedilmiştir. 

Ebü Nüvas tefsir, hadis, fıkıh ve ke
lam gibi dini ilimlerle de meşgul olmuş, 
tabii ilimler, felsefe ve tıbba da ilgi duy
muştur. Cahiz, dili Ebü Nüvas'tan daha 
iyi bilen bir kimseye rastlamadığını kay
detmiş (bk. Hatib, VII, 437), Vezir ismail 
b. Nevbaht ise kitapları az olmakla bir
likte ondan daha bilgilisini görmediğini 
söylemiştir (bk. Muhammed Rıza el-Haki
mi, s. 193) 

Hiç evlenmeyen Ebü Nüvas'ın şiirlerin
de birçok kadının adı geçmektedir. Özel
likle Basra'daki ilim meclislerine devam 
eden güzel cariye Cenan için yazdığı şi
irlere Ebü'l-Ferec el-isfahanl ayrı bir bö
lüm tahsis etmiştir (el-Egani, XVII , 2; bun
l arın en meşhuru için bk. Divan, s. 53). ib
nü'l-Mu'tez'e göre her türlü sapık iliş
kide bulunan Ebü Nüvas bunları örtbas 
etmek için şiirlerinde adları geçen ka
dınları paravan olarak kullanmıştır. 

Ehl-i beyt'e sempatiyle bakan şair, 

aynı zamanda Abbasiler'in hilafetini meş
ru kabul etmiş ve Harünürreşld'i, ken
disini hapse attıktan sonra bile gönül
lerde taht kuran bir hükümdar diye öv-
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müştür (Divan, s. 643) Şiirlerinin Arap 
tarihi kadar iran tarihinden de birtakım 
unsurlar ihtiva etmesine bakarak, Abba
si dönemi kültür yapısında Fars kültü
rünün büyük payı da düşünülecek olur
sa, onun iran yanlısı bir Şuübl olduğunu 
iddia etmek zordur. Nitekim aşırı iran 
yanlısı olan Eban b. Abdülhamld el-La
hikl'yi hicvetmesi de bu hususu teyit et
mektedir. Abbas! dönemi hayatını islam 
öncesi bedevi hayatına tercih edişi ve bu 
tercihin şiirinin şekil ve muhtevasını et
kileyişi , sadece yaşadığı hayattan mem
nuniyetinin ifadesi olarak kabul edilme
lidir. 

Dil ve edebiyatın yanı sıra Kur'an-ı Ke
rim ve dini ilimlerle de ilgilendiği bilinen 
şairin dini inançları, alışkanlıklarının oluş

turduğu ahlaki yapısının etkisiyle olum
suz yönde gelişmiştir. Bu olumsuz ge
lişme felsefi bir temele dayanınayıp onun 
anladığı tarzdaki zevklerin din tarafın
dan yasaklanmış olmasına bir tepki şek
linde tezahür etmektedir. Yaşadığı ba
yağı hayat tarzını dost ve yakınlarının 
tenkit etmesi onun üzerinde olumlu et
ki yapmamıştır. Harünürreşld ve Emin'in 
kendisini hapsetmeleri bile işe yarama
mıştır. Esasen bu çeşit tenkit ve teşeb
büslerin onun üzerinde bir etkisi olma
yacağını ve ölene kadar böyle yaşamaya 
kararlı olduğunu kendisi de ifade etmiş
tir (E/2 [Fr [. 1, 148) 190 (806) yılında hac
ca giden Ebü Nüvas, yaşı ilerleyince filo
zof şair Maarrl gibi zahidane şiirler söy
lemiştir (Divan, s. 587) . Bu durumu dik
kate alınarak onun inanç ve davranışla
rında bazı iyileşmelerin görüldüğü ileri 
sürülmüşse de şairin alışkanlıklarından 
pek vazgeçmediği kaydedilmektedir. 

Esasen Ebü Nüvas dini önemli bir me
sele olarak görmemiştir. Annesinin du
rumuyla başlayıp gittikçe artan bunalı
mı onu içkiye ve kaba zevklere düşkün 
hale getirmiş, sonunda tam bir hedonist 
olarak başka şeyle ilgilenmeye ayıra

cak vakit bulamamıştır. Ebü Nüvas müs
tehcen (mücün) şiirlerine rağmen sana
tında bir zirve ve zamanının imruülkays'ı 
sayılmaktadır. Onu Beşşar b. Bürd ile 
karşılaştıran Cahiz, Beşşiir ' ın çok kolay 
şiir nazmedebilecek kabiliyette, Ebü Nü
vas'ın ise son derece lirik ve duygulu şi
irler söyleyecek güçte yaratıldığını be
lirtmektedir. 

Ebü Nüvas, başlangıçta yadırganma
sına rağmen kasidenin iç yapısını iste
diği şekilde değiştiren ve bunu kabul 
ettiren bir şairdi r. Şiirin klasik temala-

rının hepsini işlemiş olmakla birlikte da
ha ziyade şarap ve mücün şairi sayılır. 

En güzel aşk şiirlerini terennüm eden 
bu şen şakrak şair, "talel " denilen eski 
yurt yıkınttiarına ağlama geleneğine şi
irinde çok az yer vermiştir. Ayrıca sanat
kara realist olmayı ve hayatın gerçekle
rini terennüm etmeyi tavsiye eder. Ebü 
Nüvas'ta şiir hem kelimelerin seçimi hem 
de anlam yönünden büyük bir gelişme 
göstermiştir. ibn Reşll:< ei-Kayrevanl'ye 
göre de Ebü Nüvas önceki şairlerin kul
landığı üslübu aşmış, belli lafızlara bağ
lı kalmamıştır. Bu sebeple şiirinde halk 
dilinden sözlere, bazı nadir kelimelere 
ve çok sayıda Farsça tabire yer verdiği 
görülmektedir. Klasik üslüp ve kalıpları 
türün özelliği olarak bilhassa av şiirle

rinde kullanmıştır. ince bir duygu ve üs
tün zevke sahip olan şair zarif, net, an
laşılması kolay ve mOsikisi olan kelime
leri seçmekte çok başarılıdır. Methiyele
rinde bile eski üslüptan kaçınmış olma
sına rağmen ( Şevki Dayf, Tarif)u ' l- edeb, 

lll. 229) nahivciler yine de onun şiirleriy
le istişhad etmişlerdir. 

Usta ve titiz bir şair olan, bu sebeple 
de günde ancak bir iki beyit söyleyebi
len Ebü Nüvas ' ın mükemmel şiirleri ya
nında sarhoşken ulu orta söylediği zayıf 
şiirleri de bulunmaktadır. Şarap şiirleri 
genel olarak sapık ilişkilere ve birtakım 
edep dışı konulara dair mücünl beyit
lerle karışıktır. Bu şiirlerinde manevi ve 
ahlaki değerleri önemsemez, hatta on
larla alay ederek fuhşu ve umursamaz
lığı özendirir. Kendisi gibi müstehcen 
şiirler söyleyen Ömer el-Verrak, Hüse
yin b. Dahhak el-Hall, Valibe vb. şairler
le bu tür atışmaları özel bir divanda top
lanmıştır. 

Şairin geçim kaynağını teşkil eden 
methiyeleri pek çoktur. Bunlar daha zi
yade Abbas! halife ve emirleriyle Serme
kiler ve Mısır Defterdan Haslb için söy
lenmiştir. Keskin hicivleri yer yer alaycı 
ve iğneleyici olup eleştirdiği kimsenin 
şahsına ve onun değerlerine saldırılarla 
doludur. Az sayıdaki kısa mersiyeleri ise 
samimi ve etkileyicidir. 

Av şiirlerinde eski üslüp ve kalıpları 

tercih etmekle beraber mana ve lafız 

yönünden bazı yeniliklere yer vermiştir. 
Av, av eşyası ve çeşitli hayvanları tasvir 
ederken çokça kullandığı edebi sanat
larla da dikkat çekmektedir. Ebü Nüvas 
bu hususta eski Arap şiirinin hayvan tas
virlerini örnek almıştır ; ancak kendisi
nin de bu tür şiire bir özellik kazandır-



dığı görülmektedir (E/ 2 IFrJ. ı. 148; Di

uan, s. 101-110). 

Ebü Nüvas'ın divanının başlıca özel
liklerinden biri, eski şiirin ve ilk islamı 
asırlara ait ürünlerin ana temaları hak
kında fikir vermesidir. İlk defa bu divan
da av şiirlerine ayrı bir bab tahsis edil
miştir. Ayrıca hamriyyata ait bab da da
ha önceki eserlerde yer almamıştır. An
cak şiirleri kendisi hayatta iken derien
mediğinden birçoğu kaybolduğu gibi 
kendisine ait olmayan birçok hamriy
yat ve gılman gazeli de ona nisbet edil
miştir. 

Ebü Nüvas'ın şiirleri, biri anonim ol
mak üzere üç ana rivayetle günümüze 
intikal etmiştir. Ravilerden Ebü Bekir 
es-san. sahih görünmeyen hiçbir şiiri 

divana almamaya aşırı bir özen göster
miş ve şiirleri alfabetik sıraya dizmiştir 
(E/ 2 IFrJ, 1, 148 ; yazma nüsha l a rı ve ba
sımları için bk. Sezgin, ll , 546-550). Diğer 

ravi Hamza el-İsfahanf'nin konu ola
rak on bir baba ayrılan derlemesinde 
ise bu dikkat gösterilmemiş, ona nis
bet edilen veya en azından ona ait ol
duğu şüpheli şiiriere de yer verilmiştir. 
İsfahanf. 13.000 beyitten oluşan 1 SOO 
şiiri derlediği bu divanda Ebü Nüvas'la 
ilgili birçok tarihi malumat toplamış ve 
Ebü Nüvas'ın Mühelhil b. Yemüt el-Mu
zarra tarafından tesbit edilen serikatıy
la ilgili (bk. SERİKAl bir risaleyi de el
Egani'ye eklemiştir. Bu serikat Muham
med Mustafa Heddare tarafından neş
redilmiştir (Kahire ı 957). Divanın ano
nim nüshasının ise İbrahim b. Ahmed 
et- Taberi'ye ait olabileceğine ihtimal 
verilmektedir (Hatib, VI, 16 ; Brockelmann, 
ll , 31) 

Divanın çok sayıdaki neşirlerinden 

bazıları şunlardır: W. Ahlwardt ("Ham
riyyat" bölümü, Greifswald 186 I. Kahire 
1277); el-Mektebetü'l-vataniyye (Bey
rut 1301/ 1884); A. von Kremer (Alman
ca tercüme, Dfuan des Abü Nuwas, Vi
enne ı885); İskender Asaf (Kahire ı89 8, 
1905); Nebhanf (Kah i re ı 322- ı 323); Mah
mud Kamil Ferfd (Kahire 1932, 1964); Ah
med İbrahim cem (Kahire 1933); Ahmed 
Abdülmecfd el-Gazzaır (Kahire 1953); 

Abbas Mahmud el-Akkad (Kahire 1960, 

Beyrut 1962); Darü Sa dır (Beyrut ı 962); 

Fevzi Atavr (Beyrut 1971); E. Wagner (1, 
Wiesbaden - Kahire 1958, ll, Wiesbaden
Beyrut 1972, lll , Stuttgart 1988); Gregor 
Schoeler (1-IV, Beyrut ı 982); Ali Fa ür (Bey
rut ı987) . 

Ebü Nüvas'a nisbet edilen bir urcüze 
İbn Cinnf tarafından şerhedilmiş ve bu 
şerhi Muhammed Behcet el-Eseri Tef
siru urcuzeti Ebi Nüvas adıyla neşret
miştir ( Dımaşk 1966, 1979) Ayrıca Süley
man Sudi'nin de Himmetzade imzasıyla 
Ebü Nüvas'tan yaptığı Letô.if-i EbU Nü
vas adlı bir tercümesi vardır (istanbul 
1921) 

Behcet Abdülgafür Muhammed'in Di
vanü Ebi Nüvas bi-rivayeti's-Suli adıy
la Bağdat Üniversitesi' nde hazırladı
ğı doktora tezi yayımlanmıştır (Bağdad 
ı980) 

Arap folklorunda efsanevr bir şahsi
yet haline gelen EbQ Nüvas daha yaşa
dığı devirden itibaren müstakil eseriere 
konu olmuş, ilk olarak arkadaşı Ebü Hif
fan Al]bô.ru Ebi Nüvas'ı yazmıştır. İs
tanbul'da Hekimoğlu Ali Paşa Kütüpha
nesi'nde iken 1948'de Kahire'ye götürü
len bu eserin yazma nüshası açıklama
lar, diğer bazı eserlerden yapılan bir ek 
ve girişle birlikte Abdüssettar Ahmed 
Ferrac tarafından neşredilmiştir (Kahire 
ı 954). İbn ManzOr'un aynı adı taşıyan 
eseri ise önce Muhammed Abdürresül'ün 
şerhiyle basılmış (Kahire 1924), daha son
ra Şükrf Muhammed Ahmed (Bağdad 

ı 952) ve Ömer Ebü'n- Nasr tarafından 
yayımlanmıştır (Eba Nüuas, Beyrut 1987) . 

Bugüne ulaşmayan aynı isimdeki bazı 

eserler yanında (Sezgin, ll , 544-545) Ebü 
Nüvas'la ilgili birçok yeni çalışma yapıl
mış olup bazıları şunlardır: Abbas Mus
tafa Ammar. Ebu Nüvas: J:ıayô.tüh ve 
şi 'ruh (Kahire 1929); Abdülhalfm Abbas. 
EbU Nüvô.s (Kahire 1944, 1966, ı 986); Ce
m ll Said, Tetavvurü '1-l]amriyyô.t ii' ş
şi 'ri'l- 'Arabi mine'l- Cahiliyye ila Ebi 
Nüvas (Kahire 1945); Muhsin el-Emin, 
Ebu Nüvas el-lfasan b. Hani' (Dımaşk 
194 7); Abdurrahman Sı d ki, Ebu Nüvas: 
lpşşatü J:ıayatih (Kahire ı 953); Kusay Sa
lim Ulvan, el-Hareketü'n-na~diyye hav
le şi 'ri Ebi Nüvas fi't- türaşi'n-nakdi 
ve'l- belagf (Kahire 1977, Kah i re Üniver
sitesi'nde yapılmış doktora tezi); Monteil 
Vincent. Abu-Nüwös le vin, levent, la 
vi e (Paris ı 979); Core Abdü Ma'tük. Ebu 
Nüuas {f Şi'rihi'l·l].amrf (Beyrut 1981); 

Muhammed en-Nüveyrf. eş-Şi 'rü'l-his
si 'inde Ebi Nüvas (Tunus 1982); Ah lam 
ez-Zafm, Ebu Nüvas beyne']- 'abeş ve'l
igtirab ve't - temerrüd (Beyrut ı 986); el
Arabf Hasan DerVış, Ebu Nüvas: kadıy
yetü'l-J:ıadaşe fi'ş-şi'r (Kahire 1987); 

Far ük Ahmed el-Mlhl, el- Gazel ii şi' ri 

EBÜ NÜVAS 

Ebi Nüvas (Kahi re 1988); Ömer Ferruh, 
Ebu Nüvas: şa 'iru Harun er-Reşid ve 
MuJ:ıammed el-Emin (Beyrut 1988); Sa
lah Abdülhafız. es-Sil]riyye ve bidaya
tü 't- taJ:ıavvül fi'ş-şi 'ri'l- 'Abbô.si 'in
de Beşşô.r b. Bürd ve Ebi Nüvas (isken
deriye 1989) (ayrıca bk. bi bl. ; d iğer bazı 

çalışmalar ve Batı dillerindeki araştırma

lar için de bk. Sezgin, ll, 544-550) 
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