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NÂBÎ

kýn nüshasý bulunan eserin Süleymaniye
Kütüphanesi’ndeki (Esad Efendi, nr. 3324)
yazmasý müellif hattý olarak kayýtlýdýr. 3.
Fetihnâme-i Kamaniçe. IV. Mehmed’in
Lehistan’a yaptýðý sefer esnasýnda man-
zum ve mensur olarak yazýlmýþtýr. 1083’-
te (1672) fethedilen kaleye Nâbî, IV. Meh-
med’le birlikte gitmiþ ve Musâhib Musta-
fa Paþa’nýn isteðiyle eserini kaleme almýþ-
týr. Kitap Târîh-i Kamaniçe adýyla neþre-
dilmiþtir (Ýstanbul 1281). Hüseyin Yüksel
eser üzerinde bir yüksek lisans çalýþmasý
yapmýþtýr (1997, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü). 4. Zeyl-i Si-
yer-i Veysî. Veysî’nin yarým býraktýðý ese-
ri tamamlamak üzere kaleme alýnmýþtýr.
Nâbî, Veysî’nin Dürretü’t-tâc* adlý siyeri-
ne iki zeyil yazmýþtýr. Ýlki Bedir Gazvesi’n-
den Benî Kaynuka‘ Vak‘asý’na, ikincisi Kay-
nuka‘dan Mekke’nin fethine (8/630) kadar
cereyan eden olaylardan bahseder. Ýlk ze-
yil Siyer-i Veysî ile birlikte iki defa basýl-
mýþ (Bulak 1248, 1284), yirmi yýl sonra ka-
leme alýnan ikinci zeyil ise henüz yayým-
lanmamýþtýr.
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Ebû Leylâ Kays b. Abdillâh b. Udes
b. Rebîa en-Nâbiga el-Ca‘dî el-Âmirî

(ö. 65/685 [?] )

Muhadram þairlerden, sahâbî.
˜ ™

Ýsminin Abdullah, Hibbân veya Hassân
olduðuna dair rivayetler de vardýr. Necid’in
güneyindeki Felec’de doðdu ve ömrünün
önemli bir kýsmýný Ýslâm’dan önce yaþadý.
Âmir b. Sa‘saa kabilesinin Benî Ca‘de ko-
luna mensuptur. Muhârib adýnda bir oðlu-
nun bulunmasý ve Leylâ diye bir kýzýnýn ol-
mamasýna raðmen Ebû Leylâ künyesini ni-
çin aldýðý bilinmemektedir. Benî Mecnûn’-
dan bir kadýnla evlendi, ancak geçimsizlik
yüzünden boþandý ve onu yergisine konu
edindi (Cumahî, I, 129). Uzunca bir süre
ara verdikten sonra Ýslâm döneminde ye-
niden þiire baþlamasýyla dikkat çektiðin-
den kendisine “Nâbiga” (birden parlayan)
lakabý verildi (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, V,
4-5).

yit olup Agâh Sýrrý Levend tarafýndan neþ-
redilmiþtir (Ýstanbul 1944).

B) Mensur Eserleri. 1. Tuhfetü’l-Hare-
meyn. Nâbî’nin 1089’da (1678-79) hacca
gidiþinden beþ yýl sonra yazdýðý eser XVII.
yüzyýlýn süslü nesrine örnek teþkil eder (Ýs-
tanbul 1265). Þairin hac yolculuðunu ayrýn-
týlý biçimde anlattýðý kitapta Türkçe, Fars-
ça ve Arapça þiirler de yer alýr. Eseri Mah-
mut Karakaþ (Tuhfetü’l Haremeyn: Hac
Hatýralarý, Þanlýurfa 1989) ve üzerinde dok-
tora tezi hazýrlayan Menderes Coþkun
(Manzum ve Mensur Osmanlý Hac Seya-
hatnâmesi ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Hare-
meyn’i, Ankara 2002) yayýmlamýþtýr. Sey-
fettin Ünlü’nün Hicaz Seyahatnâmesi
adýný taþýyan sadeleþtirmesi (Ýstanbul 1996)
güvenilemeyecek kadar yetersizdir. M.
Muhsin Kalkýþým eseri dil yönünden ince-
lemiþtir (yüksek lisans tezi, 1988, Atatürk
Üniversitesi). 2. Münþeât. Þairin mektup-
larýný ihtiva etmekte olup Þehid Ali Paþa’-
nýn tezkirecisi Abdürrahim Çelebi tarafýn-
dan Ali Paþa’nýn emriyle toplanmýþtýr. Nâ-
bî, eserin baþ tarafýnda bir konuyu on beþ
deðiþik þekilde anlatmak suretiyle süslü
nesrin bir örneðini ortaya koymuþtur. Eser-
de müellifin Râmi Paþa, Silâhdar Ýbrâhim
Paþa ve Amcazâde Hüseyin Paþa gibi þah-
siyetlere yazdýðý mektuplar bulunmakta-
dýr. Türkiye kütüphanelerinde altmýþa ya-
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Evfâ b. Sebre el-Kuþeyrî ile olan hicivleþ-
melerinde iffetli ve saygýlý davrandýðý ve
tabii bir þekilde þiir söylediði için maðlûp
sayýlmýþ, Sevvâr b. Evfâ için yazdýðý hicvi-
yede Kuþeyr ve Ukayl kabilelerinin çirkin
taraflarýný ortaya koyduðundan bu þiiri “el-
Kasîdetü’l-fâzýha” (Lâmiyye) adýyla tanýn-
mýþtýr (a.g.e., s. 100-101, 114-123, 201).
Kendi yiðitliðiyle kabilesinin savaþlardaki
kahramanlýklarýný övdüðü fahriyelerinde
Câhiliye taassubunun izleri görülür. At tas-
virlerinde baþarýlý sayýlan þairin savaþ ve or-
du tasvirleri de fazla yer tutar. Allah kor-
kusu, iman ve Ýslâm nimeti, cihad ve þe-
hâdet, kadere rýzâ, sabýr, teslimiyet, ümit-
sizliðe kapýlmama, güzel ahlâk, alýn teriy-
le çalýþýp kazanarak fakirlik zilletinden kur-
tulma gibi konular þiirlerinde ele aldýðý Ýs-
lâmiyat’a ve hikemiyata dair baþlýca tema-
lardýr.

Asmaî, Ýbnü’s-Sikkît (Ýbnü’n-Nedîm, s.
178) ve Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî gibi âlim-
lerin derlediði divaný zamanýmýza ulaþma-
mýþtýr. Mevcut divan Maria Nallino tarafýn-
dan çeþitli kaynaklardan derlenerek mey-
dana getirilmiþ ve Ýtalyanca tercümesiyle
birlikte yayýmlanmýþtýr (Roma 1953). Ab-
dülazîz Rebbâh bu neþri esas alýp çeþitli
not ve indekslerle eseri Þi£rü’n-Nâbi³a
el-Ca£dî adýyla yeniden neþretmiþtir (Dý-
maþk 1964; Katar 1971). Halîl Ýbrâhim Ebû
Ziyâb ve Ahmed Hasan Besbah gibi araþ-
týrmacýlar þairin hayatý ve þiirleriyle ilgili
müstakil çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir (bk.
bibl.). Anûd bint Sa‘d b. Abdullah en-Nâ-
bi³a el-Ca£dî adýyla bir yüksek lisans te-
zi hazýrlamýþ (1409/1989, Külliyyetü’l-
âdâb li’l-benât, Demmâm), Kamer Ah-
med Mustafa el-Kassâs da Þevâhidü’n-
nü¼ât min þi£ri’n-Nâbi³a el-Ca£dî is-
miyle bir eser yayýmlamýþtýr (baský yeri
yok, 1998).
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Abdullåh b. el-Muhârik b. Süleym
b. Hudayra (Husra) en-Nâbiga eþ-Þeybânî

(ö. 127/745 [?] )

Arap þairi.
˜ ™

Bedevî þairlerdendir. Þiirde ileri yaþta
üne kavuþtuðu için Nâbiga lakabýný almýþ-
týr. Bekir b. Vâil kabilesinin kollarýndan aþa-
ðý Benî Þeybân’a mensuptur. Hayatýnýn ilk
yýllarýný kabilesi arasýnda geçiren Nâbiga’-
nýn annesi hýristiyandý. Ebü’l-Ferec el-Ýsfa-
hânî, Nâbiga’nýn Halife Abdülmelik’e yaz-
dýðý bir þiire istinaden onun hýristiyan ol-
duðunu, zira þiirinde Ýncil ve rahipler adý-
na yemin ettiðini söyler (el-E³ånî, VII, 106).
Safedî de, “Hýristiyan olduðu söylenir” kay-
dýna yer verir (el-Vâfî, XVII, 422). Bu riva-
yetlerle Abdülazîz b. Mervân’ýn þaire kýza-
rak sarfettiði “hýristiyan oðlu” ifadesine
(Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, VII, 108) daya-
nan R. Blachère, C. Brockelmann, Fuat Sez-
gin gibi yazarlar da þairin hýristiyan olduðu-
nu veya hýristiyan iken ileri yaþta Ýslâm’a
girdiðini ileri sürmüþlerdir. Ancak divanýn-
daki þiirlerin çoðu Nâbiga’nýn müslüman
olduðuna tanýklýk eder. Çünkü þiirlerinde
Allah’a, âhirete, kazâ ve kadere iman, tak-
vâ, güzel ahlâk ve sosyal iliþkiler gibi Ýslâ-
mî temalara yer vermiþ, Kur’an’dan ikti-
baslar yapmýþtýr. Çaðdaþ Arap müelliflerin-
den Þevký Dayf, Hasan es-Sendûbî, Mu-
hammed Receb el-Beyyûmî, Ömer Ferruh
ve divanýnýn nâþiri Abdülkerîm Ýbrâhim Ya‘-
kub da onun müslüman bir þair olduðu ka-
naatindedir. Bunlarýn bir kýsmý þairin baþ-
tan beri Ýslâmiyet’i benimsemiþ olduðu-
nu, annesinin hýristiyan oluþu, kabilesinde-
ki hýristiyanlardan veya gezip gördüðü yer-
lerden duymasý ya da hýristiyan Arap þa-
iri Adî b. Zeyd’in þiirlerini çokça okumasý,
onun kasidelerine nazîreler yazmasý dola-
yýsýyla hýristiyan yemini yapmýþ olabilece-
ðini, bunun da kendisini Ýslâm dairesinden
çýkarmayacaðýný belirtirler (M. Receb el-
Beyyûmî, XXXI/2 [1959], s. 217; Ali Ýrþeyd
el-Mehâsine, XIV/1 [1422/2002], s. 32). Ha-
yatýnýn önemli bir kýsmýný Þam’da geçiren
Nâbiga Abdülmelik b. Mervân, I. Velîd, II.
Yezîd, Hiþâm b. Abdülmelik ve II. Velîd’e
çeþitli vesilelerle methiyeler yazmýþtýr. 127
(745) yýlý civarýnda ölen Nâbiga’nýn vefat
tarihi 125 (743) ve 126 (744) olarak da zik-
redilir. Baþta Kitâbü’l-E³ånî olmak üzere
birkaç kaynak istisna edilirse tabakat, bi-
yografi ve ensâb kitaplarý ondan bahset-
mez. Ýki þiirinin bestesine yer verilen Kitâ-

Nâbiga, 9 (630) yýlýnda kabilesinden bir
heyetin baþkaný olarak Hz. Peygamber’in
yanýna gelip müslüman oldu ve onun hu-
zurunda bir methiyesini (Râiyye) okudu.
Methiyesinde, “Þeref ve asaletimiz bizi
göklere yükseltti, ancak biz bunun da üs-
tünde bir makam arzuluyoruz” dediðinde
Resûlullah o makamýn nerede olduðunu
sordu, “cennette” cevabýný alýnca “inþallah”
demesini istedikten sonra, “Çok güzel söy-
ledin” diye takdirlerini ifade etti (a.g.e., V,
8-9). Nâbiga heyetle geri dönmeyip Medi-
ne’de kaldý. Hz. Ömer devrinde Ýran böl-
gesindeki bazý fetihlere katýldý. Hz. Ali ve
Osman’la dostluk kurdu. Sýffîn Savaþý’nda
Ali’nin yanýnda yer aldý. Muâviye b. Ebû
Süfyân devrinde bir valiyle birlikte Ýsfahan’a
gönderildi, orada gözlerini kaybetti. 65’te
(685) vefat etti. Ölümüyle ilgili olarak 50
(670), 63 (683) ve 79 (698) yýllarý da veril-
mektedir. Ýslâm’dan önce Lahmî krallarý III.
Münzir, Amr b. Hind ve III. Nu‘mân b. Mün-
zir devirlerine yetiþen Nâbiga uzun yaþa-
yanlardan (muammerûn) biriydi. Onun ya-
þýyla ilgili olarak 120-240 rakamlarý arasýn-
da deðiþen yedi farklý rivayet bulunmak-
tadýr. Bir dizesinde 112 yaþýnda olduðunu
belirtir; ayrýca Hz. Ömer’e 180 yaþýnda ol-
duðunu söylediði kaydedilir (a.g.e., V, 6-7).
Câhiliye devrinde içkiyi, kumarý ve putlara
tapýnmayý reddeden Nâbiga Allah’a ham-
dediyor, bu þuuru taþýmayan kimsenin ken-
disine zulmetmiþ olacaðýný belirtiyor, Hz.
Ýbrâhim’in Hanîf dininden söz ederek oruç
tutuyor, kötülüklerden sakýnýyordu (a.g.e.,
V, 9; Abdülazîz Rebbâh, s. 132). Ayný za-
manda uzun ömrünün kendisine kazan-
dýrdýðý tecrübe ile bir hikmet adamý konu-
munda bulunan Nâbiga þiirlerinde kimse-
ye muhtaç olmadan yaþamayý öðütlüyor-
du.

Gerek Câhiliye devrinde gerek Ýslâmî dö-
nemde edep ve nezaket ölçüleri içinde te-
kellüften uzak eserler veren Nâbiga usta
bir þairdi. Cumahî onu Ebû Züeyb el-Hü-
zelî, Þemmâh b. Dýrâr ve Lebîd b. Rebîa
gibi üçüncü tabaka þairleri arasýnda de-
ðerlendirmiþtir (Fu¼ûlü’þ-þu£arâß, I, 123).
Nâbiga’nýn her iki kültürün etkisiyle naz-
mettiði þiirler önemli bir kaynaktýr. Met-
hiye, hiciv, fahriye, tasvir, hikemiyat, hâtý-
rat, mersiye, gazel, eðlence-þarap tasviri,
ayrýca Ýslâmî duygu ve düþüncelerini dile
getirdiði Ýslâmiyat ve dindarlýk ele aldýðý
baþlýca konulardýr. Lahmî Kralý Münzir b.
Muharrik, Hz. Peygamber, Hz. Ali ve Ab-
dullah b. Zübeyr için methiyeler yazmýþtýr
(Abdülazîz Rebbâh, s. 61, 70, 192, 205).
Muâviye’nin þairi Kâ‘b b. Cuayl, Evs b. Mað-
râ, Leylâ el-Ahyeliyye, kendi eþi Sevvâr b.
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