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Ebû Ümâme (Ebû Akreb) Ziyâd
b. Muâviye b. Dabâb (Dýbâb) b. Câbir

en-Nâbiga ez-Zübyânî
(ö. 604 [?] )

Câhiliye devri þairi.
˜ ™

515-520 yýllarý arasýnda Yesrib’in kuzey-
doðusundaki Þerebbe’de doðdu. Mensup
olduðu Zübyân, Ýsmâilî kabilelerinden olup
Me’rib Seddi’nin yýkýlmasýndan sonra Ye-
men’den kuzeye göç ederek Þerebbe’de
yerleþmiþtir. Nâbiga lakabý “her tarafta ta-
nýnan, güzel ve parlak þiirleri olan büyük
þair” demektir. Bu lakapla ilgili olarak baþ-
ka görüþler de ileri sürülmüþtür (Ýbn Ku-
teybe, I, 157 vd.; Ahmed Emîn eþ-Þinkýtî,
s. 52; Ateþ, I [1956], s. 25-26). Hayatýnýn
önemli bir kýsmý Sâsânîler’e tâbi Irak’taki
Hîre ve Bizans’a tâbi Suriye’deki Gassânî
hükümdarlarýnýn saraylarýnda geçti. 554’-
te Gassânî Hükümdarý Hâris el-A‘rec, ara-
larýnda çýkan savaþ sonunda Hîre Hüküm-
darý Münzir b. Mâüssemâ’yý yenip öldür-
düðünde Zübyân’ýn müttefiki olan Esed
kabilesinden birçok insaný esir almýþtý. Nâ-
biga Hâris’in huzuruna çýktý ve ona bir
methiye sunup Esedoðullarý esirlerini kur-
tarmaya muvaffak oldu. Bu olayla tarih
sahnesine çýkan Nâbiga bazan Hîre, bazan
Gassânî tarafýnda bulundu; kabileler arasý
anlaþmazlýklarý çözmede etkin rol üstlene-
rek saygýn bir kimse konumuna yüksel-
di. Divanýnda Hîre Kralý Amr b. Hind (554-
568) için bu yýllarda yazýlan üç kaside yer
almaktadýr. Yine bu dönemde, daha önce
Zübyân ile kardeþ kabile Absîler arasýnda
çýkan ve kýrk yýl devam edip gittikçe vahim
bir durum alan savaþlarda kabilesini da-
ðýlmaktan kurtarmak, mevcut ittifaklarý
sürdürerek barýþý saðlamak Nâbiga’nýn en
önemli görevi oldu. Nâbiga bu hadiseyi ve

gösterdiði barýþ çabalarýný þiirlerine yan-
sýtmýþtýr.

583 yýlýndan itibaren daha ziyade Hîre
sarayýnda III. Ebû Kabûs Nu‘mân b. Mün-
zir’in yanýnda bulundu ve onun en önemli
nedimleri arasýna girdi. Çocuk yaþtaki Le-
bîd b. Rebîa’yý burada gördü ve ileride ün-
lü bir þair olacaðýný haber verdi. Ancak bir
müddet sonra þairi kýskananlarýn krala iha-
net ettiði þeklindeki iftiralarý neticesinde
hükümdarla arasý açýldý. Onun yakalandýðý
takdirde öldürüleceðinin bildirilmesi üzeri-
ne kabilesi Zübyân desteðini kesmek zo-
runda kaldý. Bu dönemde Nâbiga endiþe-
li ve uykusuz gecelerini, kimsesiz zaman-
larýný, yanýna kimsenin yaklaþmadýðý uyuz
deve ve yýlan sokmuþ kimse betimleme-
siyle anlatmýþtýr. Ýhanet damgasýný asla ka-
bullenmeyen Nâbiga, þiirlerinin en güzeli
olan beþ i‘tizâr kasidesini (el-Ý £ti×âriyyât)
bu olay sebebiyle kaleme almýþ ve bu alan-
da en büyük þair kabul edilmiþtir.

Bu hadiseden sonra Nâbiga, Gassânî
Hükümdarý IV. Amr b. Hâris el-Asgar’ýn hi-
mayesine girerek nedimlerinden biri oldu,
ona ve kardeþi Nu‘mân b. Hâris’e methi-
yeler yazdý. Amr’ýn ölümü üzerine Hîre’ye
döndü. Nu‘mân’ýn geçirdiði bir hastalýk se-
bebiyle eski þairini hatýrlayýp fikir deðiþ-
tirdiðini duydu, kendisinden af dileyerek
Hîre sarayýndaki eski günlerine yeniden
kavuþtu ve Hassân b. Sâbit’i kýskandýra-
cak ihsanlara nâil oldu. Ancak bu yeni dö-
nem de uzun sürmedi, 590’da hükümdar
olan II. Hüsrev Pervîz, Ýran’a davet ettiði
Nu‘mân’ý hapse attý. Nu‘mân hapiste ölün-
ce Nâbiga, onun yerine geçen ve ayný aile-
den olmayan Ýlyâs b. Kabîsa’nýn idaresine
tahammül edemeyerek kabilesine döndü.
Bundan sonra ölümüne kadar kabilesi ara-
sýnda yaþadýðý anlaþýlan Nâbiga þiir yaz-
mayý býrakmýþ ve hayatýn omuzlarýnda ta-
þýyamayacaðý aðýr bir yük haline geldiðini
ifade etmiþtir. Bir ara Yemen’e gittiyse de
umduðunu bulamayarak geri döndü. Bir
gün belki de kasýtlý þekilde çok fazla içki
içti ve seksen yaþlarýnda öldü.

Nâbiga yumuþak huylu, iyi niyetli, iffet-
li, âlicenap bir insandý; i‘tizâr þiirlerinden
de anlaþýlacaðý üzere ihanete karþý derin
nefret duyardý. Bu ahlâkî erdemlerin dinî
bir temelinin olduðu þüphesizdir. Hartwig
Derenbourg onu tek tanrýya inanan bir ki-
þi olarak gösterirken Luvîs Þeyho þiirlerin-
de Zevrâ’daki haçý, ayrýca Dâvûd ve Süley-
man gibi peygamberleri anmasýna bakýp
hýristiyan olduðunu ileri sürmüþtür. Ancak
bunlarý çevresindeki yahudi ve hýristiyan-
lardan duymuþ olmasý da mümkündür.
Çünkü Gassânî hükümdarý hýristiyan IV.

bü’l-E³ånî’deki bilgiler de çok sýnýrlýdýr. IV.
(X.) yüzyýl müelliflerinden Ca‘fer b. Muham-
med et-Tayâlisî onun meþhur bir þair oldu-
ðunu, fakat divanýnýn bilinmediðini, yine
ayný asýr müelliflerinden Hasan b. Biþr el-
Âmidî de iyi bir þair kabul edildiðini söyler
(el-Mükâ¦ere, s. 31; el-Müßtelif, s. 192).

Divanýnda güzel þiirin meziyetlerinden
söz eden ve yergici þairlere aðýr eleþtiriler
yönelten Nâbiga birinci sýnýf þairlerden
olup divanýnda yirmi kaside yer almakta-
dýr. Onun þiirleri terkip bakýmýndan genel-
de kolay olmakla beraber geniþ ölçüde ga-
rîb kelimeler içerir. Divanýnda baþta fahr ve
medih, ayrýca gazel, þarap tasviri, edep
(hikmet) ve az miktarda hiciv türünde þiir-
ler yer alýr. Lirizmin hâkim bulunduðu ba-
zý kasidelerinde daha çok tasvir, hikmet
ve zühd temalarý dikkat çeker. Nâbiga’nýn
þiirinde Ýslâmî etki açýk bir þekilde kendi-
ni göstermektedir.

Nâbiga’nýn uzun süre meçhul kalan di-
vaný ilk defa Abdülkadir el-Baðdâdî tara-
fýndan zikredilmiþtir. Ýstanbul (Süleymani-
ye Ktp., Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr.
980) ve Kahire’de (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriy-
ye, Edeb, nr. 616, 86 þ.) yazma nüshalarý
bulunan divaný Kahire nüshasýný (Edeb, nr.
86 þ.) esas alarak ilk defa Ahmed Nesîm
yayýmlamýþtýr (Kahire 1351, 1415/1995).
Abdülkerîm Ýbrâhim Ya‘kub’un yaptýðý ne-
þir ise (bk. bibl.) eski bir nüshaya dayan-
makta ve 1164 beyitten ibaret yirmi ka-
sideyi içermektedir. Divan ayrýca R. Wei-
per tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Zeitschrift
für Geschichte der Arabisch- Islamischen
Wissenschaften, II [Frankfurt 1985], s. 260
vd.).
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nü’n-Nedîm, s. 117, 118, 123, 230). Ýbnü’s-
Sikkît, Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî, Hatîb et-
Tebrîzî, A‘lem eþ-Þentemerî, Ebû Bekir
Âsým b. Eyyûb el-Batalyevsî, Muhammed
b. Ýbrâhim el-Hadramî divanýna þerh ya-
zanlardandýr. Nâbiga, Ebû Ubeyde tarafýn-
dan muallaka þairleri arasýnda sayýlmýþtýr.
On muallaka içinde yer alan kasidesini di-
vanýndan müstakil olarak Vâhidî þerhet-
miþ, ayrýca Hatîb et-Tebrîzî ve Ahmed Emîn
eþ-Þinkýtî’nin on muallaka için yazdýðý þerh-
ler içinde yer almýþtýr. el-Ý£ti×âriyyât’ý üze-
rine kaleme alýnan bir þerh de (Þer¼u Ý £ti-
×âriyyâti’n-Nâbi³a) zamanýmýza kadar gel-
miþtir (Sezgin, II, 113). Nâbiga’nýn þiirleri-
nin ve divanýnýn bazý önemli baský ve neþir-
leri þunlardýr: Silvestre de Sacy, “Daliyyat
al-Nabiga” (Chrestomathie ‘arabe, II [Pa-
ris 1826], s. 404-463, Dâliyye kasidesinin
Arapça metni ve Fransýzca çevirisi, el-E³å-
nî’den Fransýzca’ya tercüme edilmiþ, biyog-
rafisiyle birlikte); Hartwig Derenbourg, “Le
Dýwan de Nâbiga Dhobyaný” (JA, XIII [Pa-
ris 1868], s. 197-439, 484-515, ayrý basým,
Paris 1869, 1899 [ikmal edilmiþ baský], The
D¢wans of the Six Ancient Arabic Poets
[nþr. W. Ahlwardt], London 1870, s. 2-32,
164-178, 208-213); A‘lem eþ-Þentemerî,
Eþ£ârü’þ-þu£arâßi’s-sitti’l-Câhiliyyîn
(þerh ve ta‘lik: M. Abdülmün‘im Hafâcî, Ka-
hire 1377/1958, I, 175-267). Divanýnýn XX.
yüzyýlda da birçok modern neþri gerçek-
leþtirilmiþtir. Muhammed Yahyâ Zeynüd-
din, M. Ebü’l-Fazl Ýbrâhim neþrini esas ala-
rak divana ilâveler yapmýþtýr (MMÝADm.,
LV [1980], s. 802-833). David Günzburg,
Extraits du D¢wån de Nåbiga adýyla
(Petersburg 1897, s. 167-252) ve Mustafa
es-Sekka MuÅtârü’þ-þi£ri’l-Câhilî adlý
eserinde (Kahire 1348/1929, I, 71-144) Nâ-
biga divanýndan seçmelere yer vermiþtir.
2. Men¦ûr med¼iyye. Kýsa fýkralý seciler-
le Ýslâm’dan önceki Arap sanatlý nesrinin
baþarýlý örneklerinden birini teþkil eden
methiye Gassânî Hükümdarý Hâris el-A‘rec
için yazýlmýþtýr. Nâbiga methiyesinde Hâ-
ris’in Hîre Kralý Münzir b. Mâüssemâ’dan
üstün olduðunu ifade etmiþ, kabilesinin
esirlerinin âzat edilmesini istemiþtir. Met-
hiyeyi beðenen Hâris talebini yerine getirt-
tiði gibi kendisini 1000 dinar ve bir elbise
ile ödüllendirmiþtir (methiye metni için bk.
Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, XV, 109-110).

Nâbiga hakkýnda baþta Ahmet Ateþ, an-
Nåbi³at aŠ-™ubyån¢: Hayatý ve Eseri
(yeterlik tezi 1943, Ýstanbul) olmak üzere
birçok kimse tarafýndan tez çalýþmalarý ya-
pýlmýþ, Selim el-Cündî, Ömer ed-Desûký gibi
çok sayýda yazar tarafýndan müstakil eser-
ler kaleme alýnmýþtýr.
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Mu‘tezile kelâmcýlarýnýn,
inanç konularýnda aklî istidlâle
baþvurmadýklarý gerekçesiyle
bazý âlimler için kullandýklarý

küçültücü isim.
˜ ™

Sözlükte “ot bitmek, filizlenmek” anla-
mýndaki nebt kökünden türeyen nâbite
(nevâbit) kelimesi “yeni yetiþen, sonradan
zuhur eden, tecrübesiz” mânasýna gelir.
Terim olarak inanç konularýný aklî bakým-
dan temellendiremeyen, yaþadýklarý devir-
de olup bitenlerden habersiz, hadiseleri
deðerlendirecek birikime sahip bulunma-
yan veya dinî metinlerin sadece lafýz yönü-
nü göz önüne alýp ona kabaca anlam ve-
ren kesimleri nitelemek üzere daha çok
inanç konularýnda aklî delillendirmeye bü-
yük önem veren Mu‘tezile tarafýndan kul-
lanýlmýþtýr.

Yaygýn olmamakla birlikte nâbite, bazý
edebî metinlerde hayatýn gerçekleri karþý-
sýnda acemilik gösteren kimseler için er-
ken dönemlerde kullanýlmýþsa da itikadî ya-
hut fikrî bir çevreyi vasýflandýrmak amacýy-

Amr’a yazdýðý methiyede onun dininden
söz ederken “onlar” demesi, bazý þiirlerin-
de putperestler gibi yemin etmesi yahudi
ve hýristiyan kültürüyle yumuþamýþ bir put-
perestliði çaðrýþtýrmaktadýr.

Ýmruülkays b. Hucr, Züheyr b. Ebû Sül-
mâ ve A‘þâ Meymûn b. Kays ile birlikte
dört büyük Câhiliye þairinden biri sayýlan
Nâbiga’nýn þöhreti Arap yarýmadasýnýn her
tarafýna yayýlmýþtýr. Þiddet hareketlerinin
yasaklandýðý haram aylarda Ukâz panayý-
rýna gider, kendisi için kýrmýzý deriden ku-
rulan çadýrda oturur ve þairlerin okuduðu
þiirler hakkýnda hakemlik yapardý. Hassân
b. Sâbit, A‘þâ Meymûn b. Kays, Hansâ gi-
bi þairler eserlerini kendisine takdim et-
miþ ve takdirini kazanmýþlardýr.

Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Ýbn Abbas bazý
beyitlerine dayanarak onu “Araplar’ýn en
güzel þiir söyleyen þairi” diye nitelendir-
miþlerdir. Hassân b. Sâbit, Arap grameri-
nin kurucusu kabul edilen Ebü’l-Esved ed-
Düelî, þair Cerîr b. Atýyye, Emevî Halifesi
Abdülmelik b. Mervân, dilci ve kýraat âli-
mi Ebû Amr b. Alâ, Hamdânî hükümdarý
ve Mütenebbî’nin hâmisi Seyfüddevle de
onu takdir edenler arasýnda yer almýþtýr.
Hicazlýlar da Nâbiga ve Züheyr’i diðer þa-
irlere üstün tutuyordu. Ýbn Sellâm el-Cu-
mahî tarafýndan birinci tabaka Câhiliye
devri þairleri içinde zikredilen ve þiirlerini
Züheyr gibi uzun bir zaman dilimi içinde
düzelterek itina ile yazan (mütekellif) þa-
irler arasýnda sayýlan Nâbiga, hayatýnýn ço-
ðunu Hîre ve Gassânî saraylarýnda geçir-
diði için bedevî deðil kültürlü bir þair ola-
rak görülmektedir. Bedevî þairlere nisbet-
le daha yalýn ve güzel anlatým özelliklerini
taþýyan þiirlerinde ince bir kültürün yan-
sýmalarý hissedilir. Genellikle medih, hiciv,
tasvir ve hikemiyat temalarýnda þiir yaz-
mýþ olup mersiyeleri nâdirdir. Yüksek ta-
baka için kaleme alýnmýþ olan methiyele-
ri yalýn, abartýsýz ve aðýr baþlý olup çoðun-
lukla yiðitlik, cömertlik ve hayýr severlik
temalarýný iþlemiþtir. Pek çok þairin taklit
ettiði þiirleri gerek teþbihlerinin güzelliði
gerekse ihtiva ettiði nahiv özelliklerinden
dolayý beyan, bedî‘ ve nahiv kitaplarýnda,
ayrýca hemen her beyti kadîm sözlükler-
de þâhid olarak zikredilmiþtir. Onun þiirle-
ri, yalnýz Arap kültürü veya Arapça ile uð-
raþanlarýn deðil gerçek þiir arayan her
milletten kültürlü ve aydýn kesimin beðe-
niyle okuyacaðý yüksek edebî ürünlerdir.

Eserleri. 1. Dîvân. Nâbiga’nýn þiirlerini
Ebû Amr b. Alâ, Ebû Amr eþ-Þeybânî, Ebû
Ubeyde et-Teymî, Asmaî ve Ebû Abdullah
Ýbnü’l-A‘râbî rivayet etmiþ, Ebû Saîd es-
Sükkerî ve Sa‘leb divanýný derlemiþtir (Ýb-
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