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Methiyeleriyle tanınan Arap şairi. 
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ı. (VII.) yüzyılın ortalarında dünyaya gel
diği tahmin edilmektedir. Doğum yeri, ka
bilesi, anne ve babasının kimliği hakkında 
nakledilen çelişkili rivayetler hayatının ilk 
dönemine dair sağlam bilgi edinilmesine 
imkan vermemektedir. Medine yakınında
ki Vadilkura'nın Veddan yöresinde ikamet 
eden Kinane kabilesinin Ben'i Ka'b b. Dam
re koluna mensup Raşid b. Abdüluzza'nın 
veya Kallas b. Muhriz'in siyah'i kölesi olup 
hayatının ilk yıllarında deve çobanlığı yap
tığı, NO.be (Sudan) asıllı anne ve babasının 
Kudaa kabilesinin köleleri arasında yer al
dığı rivayet edilir. Önceleri adı Nas'ib iken 
samimiyeti, dürüstlüğü, iffeti, dindarlığı, 
cömertliği, güzel şiirleri ve kimseyi hi evet
memesi sebebiyle çöl halkı arasında sevi
len bir kimse olmuş, "Nas'ib" yerine küçült
me ismi "Nusayb" bir sevgi sözü olarak 
onun için söylenir olmuş ve zamanla ismi 
haline gelmiştir. Kendisi gibi siyah'i bir kö
le ve aynı zamanda şair olan Yernameli 
Nusayb'ın künyesi (Ebü'l-Hacna) ile onun 
künyesi (EbO. Mihcen) zaman zaman bir
biriyle karıştmldığından Yemameli'ye Nu
sayb ei-Asgar, diğerine Nusayb el-Ekber 
denilmiş, ayrıca Yemameli, Mehdi'nin mev
lası (azatlısı), diğeri ise Ben'i Mervan'ın (Ab
dülaz!z b. Mervan) mevlası diye anılmak 
suretiyle ayınma gidilmiştir. Kölelikten kur
tulma şekliyle ilgili farklı rivayetler bulu
nan Nusayb bir rivayete göre şiir söyleme
ye başlayınca hürriyetine kavuşmak için 
efendisi ile bir bedel karşılığında sözleşme 
yapmış, kendilerini hicvetmesinden veya 
kadınları için gazel yazmasından çekinen 
kabile ileri gelenlerinin başvurusu üzerine 
efendisi onu satmak zorunda kalmış, Mı
sır Valisi Abdülaz'iz b. Mervan'a sunduğu 
methiyeyi çok beğenen vali kendisine 1 000 
dinar ödül verdiği gibi bütün aile fertlerini 
satın alıp hepsini azat etmiştir. Bu sebep
le Abdülaz'iz b. Mervan'ın mevlası ve Ben'i 
Mervan'ın mevlası diye anılmıştır. Abdü
laz'iz'in Hulvan'daki sarayında bir süre ka
lan Nusayb hayatının çoğunu geçirdiği Me
dine'ye gitmiş, bir şükran ve minnet bor
cu olarak yaptığı ziyaretlerden her yıl ih
sanlarla dönmüş, valinin 86 (705) yılındaki 
veba salgınında ölümü üzerine onun için 
mersiyeler yazmıştır (Ebü'l-Ferec el-isfa
han!, I, 360-362). Emevl halife ve valilerine 
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methiyeler sunmak üzere zaman zaman 
Dımaşk'a giden Nusayb tercih edilen gö
rüşe göre 1 08 (726) yılında orada vefat 
etmiştir. Kendisi gibi siyah'i kızlarının bu
lunduğu, onların meval'i ile evlenmelerini 
istemediği, Araplar'ın da kıziarına talip ol
madığı, bu sebeple EbO. Temmam gibi şa
irlerin şiirlerinde istenmeyen, arzu edil
meyen ve ilgi görmeyen bir şey veya kim
se hakkında "Nusayb'ın kızları" sözünün 
darbımesel haline geldiği kaydedilir. 

Asıl şöhretini İshak ei-Mevsıl'i'nin bazı 
beyit ve kıtalarını bestelemesi, onun ve 
Zübeyr b. Bekkar'ın AJJ.bdru Nuşayb adıy
la birer monografi yazmalarına borçlu olan 
Nusayb, gençlik döneminde söylediği ve 
platonik aşk duygularını dile getirdiği if
fetli gazelleriyle şair Cem'il'in Uzr'i ekolüne 
mensup olmuş, hayatının ilerleyen yılların
da şiirlerine konu olan Zeyrıeb bint Safvan 
ei-Kiyaniyye ile evlenmesinin bu mensu
biyete gölge düşürmediği kaydedilmiştir. 
Daha sonra gazeli bırakıp methiye ve mer
siyeye yönelen Nusayb başta hamisi Ab
dülaz'iz b. Mervan olmak üzere Halife Ab
dülmelik b. Mervan, Süleyman b. Abdül
melik, ömer b. Abdülaz'iz, Hişam b. Ab
dülmelik ve Bişr b. Mervan gibi Emevl ha
life ve valileriyle Abdullah b. Ca'fer b. E bO. 
Talib ve İbn Ebu At'ik gibi Medine'nin soy
lutarına methiye ve mersiyeler yazmıştır 
(İbn Abdürabbih, I, 3ı 7-3ı8; Il, 265; V, 292; 
Ebü'l-Ferec el-isfahanl, I, 343, 364-365). 

Şiirini Cer'ir b. Atıyye ve Asma'i gibi oto
ritelerin beğendiği Nusayb Ferezdak, Ce
r'ir, Alıvas ve Ömer b. EbQ Reb'ia ile şiir 
yarışiarına katılmış, Zürrumme ve Kümeyt 
ei-Esed'i'ye karşı başarılı bulunmuş, fakat 
hiçbir zaman hiciv yazmaya yönelmemiş
tir. Nitekim kendisini renginden dolayı hic
veden Küseyyir'e cevap vermemiş, rengi 
konusunda söylediklerinin doğru olduğunu 
ifade etmiştir. İslami dönem şairlerinin al
tıncı tabakasında yer alan Nusayb'ın kısa 
nes'ib girişli methiyeleri genellikle beğeni
lirse de bunlar geleneksel çizgide bulun
muştur. Ancak onun nes'iblerinde.hüzün
lü beyaz güvercin motifini dile getiren ilk 
şair olduğu kaydedilir. Şiirleri umumiyetle 
sosyal içerikli olan şair, toplumdaki ahlaki 
çözülmelerle yapılan yanlışlıklar karşısın
da duyduğu üzüntüleri dile getirmiştir. Si
yah rengi yüzünden ve ırkçı davranışlar
dan çok sıkıntı çekmiş, kendisi gibi siyah'i 
şairlere "ağribetü'l-Aiab" (Araplar'ın karga
ları) denilmiş, fakat bu sıkıntılar şair ruhu
nu kamçılamış, soyu ve rengiyle övündü
ğü, siyah- beyaz mukayeselerine yer verdi
ği birçok şiirine ilham kaynağı olmuştur. 

Onun bu tür fahriyeleri şuüb'i izleri taşı
maktadır. · Hikemiyata dair kıtaları ve re
cez vezninde şiirleri de mevcuttur. 

Zenciterin savunucusu olan Cahiz, FaJJ.
rü's-SCıdfm 'ale'l-bidfm'ında Nusayb'dan 
söz etmemiş, yalnız el-Beyan ve't-teb
yin'i ile (I, 82-83, 2 ı6, 2 ı 9; III, 225) Kitfı
bü'l-lfayevfın'ında (I, 34; lll, 206) bazı be
yit ve kıtalarını kaydetmiştir. el-Egiini'de 
yer alan haber ve şiirleri ayrı bir eser teş

kil edecek hacimdedir. Bu kısmı Kerem 
ei-Bustan'i Ebü'l-Ferec el-İşbahfıni-Nu
şayb b. Rebfıl}. adıyla açıklamalı olarak 
yayımiarnıştır (Beyrut ı 950). Ayrıca bazı 
şiirlerinin Mecnün'a nisbet edildiği belir
tilmektedir (bk. MECNÜN). Şiirleri ve ha
yatıyla ilgili ilk çalışmalar Rizzitano- Um
berto tarafından gerçekleştirilmiştir ("La 
Poesia di Abii MiJ:.ığan Nuşayb b. RabaJ:.ı", 
Actes du xxeme cangres internationale des 
orientalistes, Roma ı938, s. 3ı6-3 ı8; La 
Poesia di Abü Mi/:ığan Nuşayb b. Raba./:ı, 
Roma ı 940; "Abü MiJ:.ığan Nuşayb b. Ra
baJ:.ı", RSO, XX [ı 943], s. 421-47ı; "Alcuni 
frammenti Poetici di Abü Mihğan Nuşayb 
b. RabaJ:.ı", a.g.e., XXII [ı947], s. 23-35) 
Daha sonra da şu çalışmalar yapılmıştır: 
Şefık Cebri, Şfı'iru Beni Mervfın Nuşayb 
b. Rebfıl}. (Kahire ı944); Hamed Abdul
lah ei-Kad'i, eş-Şfı'ir Nuşayb b. Rebfıl}.: 
lfayfıtüh(l ve şi'ruh (yüksek lisans tezi , 
ı 368/1949, Ezher Üniversitesi), Süleyman 
Hasan Mahcüb, Nuşayb b. Rebfıl}.: lfa
yfıtühu ve şi'ruh ( Dımaşk ı 958); Davüd 
SeiiO.m, Şi'ru Nuşayb b. Rebfıl}. Ebi Mih
cen Mevld 'Abdil'aziz b. Mervfm (Bağ
dat ı 967); İbrahim ei-Müslim, Nuşayb b. 
Rebfıl}. (Riyad ı407/ı987) 
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