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temel burhanî ilkeleri açýklamayý sürdür-
mekle birlikte ayrýntýda yerini amelî-dinî
ilimlere býrakmýþtýr.
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et-Tâhire el-Hurretü’t-takýyye es-Seyyide
Nefîse bint el-Hasen b. Zeyd
b. el-Hasen b. Alî b. Ebî Tâlib

(ö. 208/824)

Hz. Hasan’ýn torunu
Hasan b. Zeyd’in kýzý.

˜ ™

145 (762) yýlýnda Mekke’de doðdu; bu-
rada ve babasýnýn valilik yaptýðý Medine’-
de yetiþti. Genç kýzlýða geçiþ döneminde,
babasýnýn Halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr ta-
rafýndan isyana teþebbüs suçlamasýyla gö-
revden alýnarak hapse atýlmasý ve mallarý-
na el konulmasý sýrasýnda büyük sýkýntýlar
çektiði tahmin edilebilir. Evlilik çaðýna gel-
diðinde Ýmam Ca‘fer es-Sâdýk’ýn oðlu Ýs-
hak el-Mü’temin ile nikâhlanmýþ ve ondan
Kasým adýnda bir oðlu ve Ümmü Külsûm
adýnda bir kýzý olmuþsa da bu çocuklar so-
yunu sürdürememiþtir.

Nefîse, kuvvetli bir rivayete göre 201
(816-17) yýlýnda eþi Ýshak’la birlikte Kahi-
re’ye (Fustat) gitti ve vefatýna kadar orada
yaþadý. Sehâvî, onun Beytülmakdis’te bu-
lunan Hz. Ýbrâhim’in kabrini ziyaret ettik-
ten sonra Mýsýr’a gittiðini yazar. Nefîse’-
nin aslýnda bu ziyaret bahanesiyle, Hz. Ali
soyundan gelenlerin büyük bir baský altýn-

da tutulduðu Irak’tan uzaklaþmak istedi-
ði ve Kudüs’ten kendilerine kucak açacak
nüfuzlu insanlarýn bulunduðu Mýsýr’a geç-
tiði anlaþýlmaktadýr. Fustat halkýndan bü-
yük bir kalabalýðýn karþýladýðý Nefîse Ce-
mâleddin Abdullah b. Cessâs’ýn evinde bir-
kaç ay misafir kaldý. Bu süre içinde onu
hem Mýsýrlýlar hem de baþka ülkelerden
gelenler ziyaret etmek için âdeta yarýþtý-
lar. Sehâvî, Nefîse’nin ziyaretçilerinin çok-
luðunu onun gösterdiði bir keramete bað-
lamakta ve bir yahudinin yürüyemeyen ký-
zýný iyileþtirince kýzýn ailesiyle beraber dok-
san kadar yahudinin müslüman olduðunu,
bu haberin duyulmasýyla birlikte ziyaret-
çilerinin hýzla artmaya ve oturduðu semt-
te büyük bir izdiham yaþanmaya baþla-
dýðýný nakletmektedir. Bunun üzerine Mý-
sýr Valisi Ubeydullah b. Serî b. Hakem gü-
nümüzde türbesinin bulunduðu semtte-
ki büyük bir evini ona tahsis etti ve ziya-
retçiler için haftada iki gün sýnýrlamasýný
getirdi. Nefîse’yi ziyaret edenlerin baþýnda
Biþr el-Hâfî, Ahmed b. Hanbel ve Ýmam
Þâfiî gibi mutasavvýf ve ilim adamlarý bu-
lunmaktadýr. Kaynaklarýn belirttiðine göre
Ýmam Þâfiî, Mýsýr’a gittiði zaman sýk sýk
Nefîse’yi ziyaret etmiþ ve kendisinden ha-
dis öðrenmiþtir. Vefat ettiði zaman cenaze-
si evine götürülerek onun da cenaze na-
mazýný kýlmasý saðlanmýþtýr. Nefîse’nin zi-
yaretçileri ölümünden sonra daha da art-
tý. Ýbn Hallikân, Mýsýrlýlar’ýn Nefîse’ye bü-
yük bir baðlýlýk duyduðunu ve bunun hiç
eksilmediðini, çünkü onun kabri baþýnda
yapýlan dualarýn kabul edildiðine inanýldý-
ðýný söyler. Makrîzî de Mýsýr’da dualarýn
kabul edildiði dört mekândan birinin Ne-
fîse’nin türbesi olduðunu yazmaktadýr. Ze-
hebî, cahil halk tabakasýndan bazý kiþile-
rin Nefîse’nin türbesine aþýrý saygý göster-
diklerini ve bunu þirke kadar götürdükle-
rini kaydeder. Yâfiî de Nefîse’nin türbesin-
de yaþanan uygunsuz hareketlere bizzat
gördüklerini anlatarak dikkat çeker.

“et-Tâhire” ve “el-Hurretü’t-takýyye” la-
kaplarýyla anýlan Nefîse’nin tefsir, hadis ve
tasavvuf alanlarýnda önemli birikime sa-
hip olduðu anlaþýlmaktadýr. Ancak kendi-
sine tarih boyunca gösterilen aþýrý ilgi ve
sevginin sebebi peygamber soyundan gel-
mesi ve onun zühd hayatý yaþayan çok din-
dar bir kadýn olmasýdýr. Nefîse’nin çok az
yediði, az uyuduðu, çokça namaz kýlýp oruç
tuttuðu, otuz defa hacca gittiði ve evinin
içine bir mezar kazdýrarak zaman zaman
buraya inip ibadette bulunduðu rivayet
edilmektedir. Bu sebeple sûfî tabakat ki-
taplarýnda kendilerine özel olarak yer ay-
rýlan Ali evlâdý arasýnda sayýlmaktadýr. Ýbn

caklarýný, nazarî akýlda tam yetkinleþeme-
mekle birlikte amelî akýlda yetkinleþenle-
rin de bir ölçüde mutlu olacaklarýný, nazarî
akýlda yetkinleþtikleri halde amelî akýlda
yetkinleþemeyenlerin duyu hazlarýna tut-
kunluklarý sebebiyle bir süre mutsuz olsa-
lar da bu hazlarýn etkisi silindikten sonra
mutluluða ereceklerini, nazarî akýlda yet-
kinleþme imkâný bulamamýþ olan akýl has-
tasý ve çocuklarýn duyu hazlarý tutku ha-
line gelmemiþse ilâhî inâyetle mutluluða
kavuþacaklarýný, imkânlarý olduðu halde
nazarî akýlda yetkinlik kazanmayan ve mad-
dî hazlara dalanlarýn ebediyen mutsuz ola-
caðýný belirtmiþtir. Fârâbî’nin düþüncesin-
de cismanî haþre yer yoktur. Ýbn Sînâ, bu
tartýþmanýn teorik temelini oluþturan “mâ-
dumun iadesi” düþüncesini açýklamaya ge-
rek olmayacak þekilde aklýn reddedeceðini,
bu konuda söylenen her þeyin felsefî yön-
temden ayrýlmak olduðunu ileri sürmüþse
de konuyu doðrudan ele aldýðý meâd bah-
sinde diriliþ sýrasýnda bedenin durumu hak-
kýndaki bilgilerin þeriattan aktarýldýðýný,
bunlarýn kanýtlanmasýnýn ancak þeriatýn ve
peygamberin haberini doðrulamak yoluy-
la mümkün olduðunu, nefislerin mutluluk
ve bedbahtlýðýnýn akýl ve burhanî kýyas yo-
luyla idrak edildiðini, peygamberin de bu-
nu onayladýðýný söylemiþtir (eþ-Þifâß el-Ýlâ-
hiyyât, s. 423-432). Ebü’l-Hasan el-Âmirî
ve Ýbn Rüþd ise cismanî haþrin vuku bula-
caðýný, yeniden diriltilecek bedenin ebedî
hayata uygun bir beden olacaðýný belirt-
miþlerdir.

Nefsin mânevî ve ruhanî oluþu esasýna
dayalý olarak geliþtirilen nefis teorisi insa-
nýn metafizik dünya ile irtibat kurmasýnýn
temelini oluþturmuþtur. Bu bakýmdan baþ-
ta Fârâbî olmak üzere Ýslâm filozoflarý ve
müteahhir kelâmcýlar, metafizik bilginin
imkânýný nefis teorisiyle temellendirerek
tabiat bilimlerinden metafiziðe geçiþi bu
teoriyle saðlamýþlardýr. Faal aklýn din dilin-
de vahiy meleði Cebrâil’e tekabül ettiði be-
lirtilmiþ; vahyin keyfiyeti, nazarî ve amelî
güçleri yetkin olan bir ferdin faal akýlla kur-
duðu irtibat çerçevesinde izah edilerek va-
hiy bu iliþkinin, peygamber de bu iliþkiyi
gerçekleþtirenlerin zirvesine yerleþtirilmiþ-
tir. Özellikle Ýbn Sînâ nefis konusu baðla-
mýnda geliþtirdiði nübüvvet teorisi saye-
sinde ahlâk, ev idaresi ve siyasetten olu-
þan amelî felsefenin içini Kur’an ve Sün-
net etrafýnda geliþen amelî ilimlerin veri-
leriyle doldurmuþtur (meselâ bk. a.g.e., s.
435-455). Ýbn Rüþd’ün gelenek adýna se-
leflerine yönelttiði eleþtirilere raðmen ame-
lî felsefe, Ýbn Sînâ’nýn öngördüðü þekilde
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NEFÝY
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Kulun fiillerinin
Hakk’ýn fiillerinde

fâni olmasý anlamýnda
tasavvuf terimi

(bk. MAHV ve ÝSBAT).
˜ ™
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NEFL

(bk. NÂFÝLE; TENFÎL).
˜ ™

– —
NEFSÝ MÜDAFAA

(bk. MEÞRÛ MÜDAFAA).
˜ ™

– —
en-NEFSÜZZEKÝYYE

(bk. MUHAMMED

b. ABDULLAH el-MEHDÎ).
˜ ™

– —
NEFÛSE
( ���� )

Bir Berberî kabilesi.
˜ ™

Yaygýn rivayete göre Berberîler’in iki bü-
yük þubesinden Butr koluna mensup dört
kabileden biridir. Nefûse, Meþrik’tan veya
diðer Berberî kabileleri gibi Filistin’den ge-
lip Trablusgarp’ýn güney batýsýndaki pla-
toyu yurt edinmiþ, buraya kabileye nisbet-
le Cebelinefûse adý verilmiþtir. Kabile, Ce-
belinefûse’nin yaný sýra Akdeniz sahilinde
Trablusgarp’ýn batýsýnda Sabre’ye kadar
uzanan bölgede yaþýyordu. Mýsýr ile Ýfrîkýy-
ye’yi birbirine baðlayan ana güzergâh üze-
rinde stratejik öneme sahip olan bölge ta-
rih boyunca Maðrib’e ulaþmak isteyen or-
dularýn hücumlarýna mâruz kalmýþtýr.

Nefûse’den kaynaklarda ilk defa Amr b.
Âs’ýn 22-23 (643-644) yýllarýnda Trablus ve
yöresini fethi dolayýsýyla bahsedilmekte ve
Nefûse’nin bölge halkýyla beraber Amr b.
Âs’a direndiði kaydedilmektedir. Nefûse-
liler’in büyük kýsmýnýn Ýslâm’dan önce hý-
ristiyan, bazý gruplarýn da Mûsevî olduðu
bilinmektedir. Zamanla diðer Berberî ka-
bileleri gibi Ýslâmiyet’i kabul eden Nefû-
se, Kuzey Afrika’da 122’de (740) baþlayýp
Fâtýmîler dönemine kadar iki asýr boyun-
ca devam eden Hâricî - Ýbâzî isyanlarýnda
önemli rol oynamýþtýr.

II. (VIII.) yüzyýlýn baþlarýnda Kuzey Afri-
ka’da yayýlmakta olan Ýbâzýyye mezhebini
kabul eden Nefûse, Emevî valisine karþý

isyan eden kabilelere katýldý. Cebelinefûse
bölgede Ýbâzîlik için ilk dönemlerinden iti-
baren önemli bir sýðýnak oldu. Nitekim Ýbâ-
zîliðin bölgedeki ilk imamlarýndan Hâris b.
Telîd el-Hadramî burada hüküm sürdü.
Onun ölümünden sonra aralarýnda Nefû-
se’nin de bulunduðu Ýbâzî -Berberî kabi-
leleri Ýsmâil b. Ziyâd en-Nefûsî kumanda-
sýnda Kabis’i ele geçirdi. Araplar da daha
önce fethettikleri Sabre’yi tahrip ettiler.
Nefûse, 140-144 (757-761) yýllarýnda Ýfrî-
kýyye’de idareyi eline alacak olan Ýbâzî li-
deri Ebü’l-Hattâb el-Meâfirî’nin imamlýðýný
kabul ederek onun saflarýna katýldý. Kabi-
le mensuplarý, Ebü’l-Hattâb el-Meâfirî’nin
Ýbâzîliði kabul eden diðer Berberî kabile-
lerle birlikte Trablusgarp’ý ele geçirmesin-
de ve Kayrevan’ýn Sufriyye’ye mensup Ver-
fecûme kabilesinden alýnmasýnda etkili ol-
du. Ayrýca bölgede tekrar hâkimiyet sað-
lamak isteyen Abbâsîler’e karþý mücadele
ettiler. Ebü’l-Hattâb el-Meâfirî 144 (761)
yýlýnda Ýfrîkýyye Valisi Muhammed b. Eþ‘as
el-Huzâî tarafýndan Tavurga’da maðlup edi-
lerek öldürüldü. Bu sýrada Nefûse ve ona
baðlý diðer Ýbâzî kabileleri büyük kayýplar
verdiler. Bu yenilginin ardýndan Ýbâzî-Ber-
berî kabilelerin bir kýsmý Ebü’l-Hattâb’ýn
Kayrevan’a vali olarak tayin ettiði Abdur-
rahman b. Rüstem liderliðinde Tâhert’te
toplandýlar. Bölgede kalmayý tercih eden
Nefûse ise imamlarý Ebû Hâtim el-Mel-
zûzî el-Ýbâzî’nin kumandasýnda Abbâsî or-
dularýna direnmeyi sürdürdü ve 151 (768)
yýlýnda diðer Ýbâzî -Berberî kabilelerle bir-
likte büyük bir isyan baþlattý. Abbâsîler’in
Ýfrîkýye Valisi Ömer b. Hafs yenilerek öldü-
rüldü. Kayrevan Abbâsîler’den geri alýndý
(154/771). Ertesi yýl yeni Abbâsî Valisi Ye-
zîd b. Hâtim el-Ezdî, Ebû Hâtim’i yenilgiye
uðrattý. Nefûse ve diðer Berberî kabileleri
bu defa da büyük kayýplar verdi.

Nefûse imamlarý, Ebû Hâtim’in öldürül-
mesinin ardýndan Ýbâzîler’i etrafýnda top-
layarak Rüstemîler Devleti’ni kuran (160/
777) Abdurrahman b. Rüstem’e tâbi ol-
du ve Rüstemîler’in bir buçuk asýr boyun-
ca ayakta kalmasýnda önemli rol oynadý.
197’de (812) Abdülvehhâb b. Abdurrah-
man’ýn liderliðinde Trablusgarp kuþatma-
sýna katýlarak þehrin bir kýsmýnýn yapýlan
antlaþmayla Aðlebîler’den alýnmasýna kat-
kýda bulundu.

Yaþadýðý bölge Rüstemîler ile Aðlebîler
arasýnda kaldýðýndan Nefûse III. (IX.) yüz-
yýlýn baþlarýnda Aðlebîler’in saldýrýlarýna
mâruz kaldý ve büyük kayýplar verdi. Ka-
bile bu sebeple zaman zaman sahil bölge-
lerinden içeri çekilmekle birlikte Cebeline-

Taðrîberdî, Nefîse’nin kerametler ve bur-
hanlar sahibi bir kadýn olduðunu, þöhre-
tinin Doðu’da ve Batý’da yayýldýðýný söyler.
Sehâvî de Nefîse’nin keramet ve menký-
beleriyle ilgili rivayetlerin bazýlarýný naklet-
miþtir.

Nefîse Ramazan 208’de (Ocak 824) ve-
fat etti ve cenazesi kocasý tarafýndan Me-
dine’ye götürülmek istenmesine raðmen
halkýn arzusu uyarýnca Fustat’ta yaþadýðý
eve gömülerek üzerine Mýsýr Valisi Ubey-
dullah b. Serî b. Hakem tarafýndan bir tür-
be yaptýrýldý. Türbe daha sonraki dönem-
lerde birçok defa tamir edildi ve yanýna
eklenen yeni binalarla bir külliye haline ge-
tirildi. Ýmar faaliyetlerinin baþlýcalarý 532’-
de (1138) Fâtýmî Halifesi Hâfýz -Lidînillâh,
693’te (1294) Memlük Sultaný Muhammed
b. Kalavun ve 1170’te (1757) Osmanlý Va-
lisi Hekimoðlu Ali Paþa tarafýndan gerçek-
leþtirilmiþtir. Halen türbenin çevresinde bir
camiden baþka çeþitli binalar ve bir kütüp-
hane ile sûfî hücreleri bulunmakta, özel-
likle altýn ve gümüþ süslemelerinin dikkat
çektiði türbe Kahire’nin en çok ilgi gören
ziyaretgâhlarý arasýnda yer almaktadýr.
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