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nîliði kabul ederek Araplaþýrken Nefûse
Ýbâzîliði terketmemiþ ve Berberî karakte-
rini korumuþtur. Kabile 1911 yýlýnda Ýtal-
ya’nýn Libya’ya müdahalesinin ardýndan
Ýtalyanlar’dan baðýmsýzlýðýný elde etmeye
çalýþmýþ, ancak baþarýlý olamamýþtýr. Lib-
ya 1961’de baðýmsýzlýðýný kazanýnca Nefû-
se’nin yaþadýðý bölgeler de merkezî yöne-
time baðlanmýþtýr.

Ebû Ubeyd el-Bekrî (ö. 487/1094) kendi
döneminde Cebelinefûse’de 300 köy bu-
lunduðunu, savaþçýlarýn sayýsýnýn 16.000
olduðunu ifade eder. Bu sayýya çocuklar,
kadýnlar ve yaþlýlar eklendiðinde o dönem-
de kabilenin nüfusunun 80.000 civarýna
ulaþtýðý tahmin edilebilir. Günümüzde nü-
fusunun 200.000’in üzerinde olduðu tah-
min edilen kabile daha çok Cebelinefû-
se’de ulaþýlmasý güç köylerde yaþamak-
tadýr.

Kabile meþveretle yönetilir, yönetimin en
üst kademesinde imam yer alýrdý. Ýmam-
lar merkezî idareye karþý kabilenin temsil-
cisi konumundaydý. V. (XI.) yüzyýlýn baþla-
rýnda Þeyh Muhammed b. Bekir el-Fer-
setâî en-Nefûsî her köy veya þehrin temsil
edildiði Azzâbe Meclisi, kan baðýyla birbi-
rine baðlý bulunan ailelerin temsil edildiði
aþiret meclisi ve bir güvenlik biriminden
meydana gelen danýþma kurullarý oluþtur-
muþtur.

Vefeyât kitaplarýnda Nefûsî nisbesiyle
anýlan birçok âlim bulunmaktadýr. Kelâm
âlimi Mehdî en-Nefûsî, Ýbâzî âlimi ve þair
Ebû Sehl b. Meymûn, tarihçi Ebü’r-Rebî‘
Selmân el-Vesyânî ile Rüstemîler’in tari-
hine dair el-Ezhârü’r-riyâ²ýyye fî eßim-
meti ve’l-mülûki’l-Ýbâ²ýyye adlý bir eser
yazan devlet adamý, tarihçi ve yazar Süley-
man Paþa el-Bârûnî (ö. 1940) bunlar ara-
sýnda zikredilebilir.
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Ebû Sehl b. Meymûn
b. Abdilvehhâb el-Fârisî en-Nefûsî

(ö. 300/912-13 [?] )

Ýbâzî âlimi ve þairi.
˜ ™

Hayatýna dair yeterli bilgi bulunmamak-
tadýr. Kaynaklarda Rüstemîler’in ikinci ima-
mý Abdülvehhâb b. Abdurrahman’ýn oðlu
Meymûn’un oðullarýndan biri olduðu zik-
redilir. Annesi de Rüstemî ailesindendir.
Fârisî nisbesiyle meþhur olmasý, Rüstemî
hânedanýnýn ilk kurucusu Abdurrahman b.
Rüstem’in Ýran asýllý oluþundan kaynaklan-
maktadýr. Nefûseli olduðu ve ilmî þöhreti-
ni bu bölgede kazandýðý için Nefûsî nisbe-
siyle tanýnmýþtýr (Þemmâhî, I, 244).

Tâhert’te yaþayan, Arapça ve Berberîce
bilgisi, dinî ilimlere vukufu ve kemaliyle
þöhret kazanan Nefûsî bu þehrin tanýnma-
sýna yardýmcý olan kiþilerden biri kabul
edilmektedir. Tahsili esnasýnda bölge hal-
kýnýn konuþtuðu Berberîce’yi de öðrenmiþ-
ti. Bu sebeple III. (IX.) yüzyýlýn ilk yarýsýna
kadar Rüstemî imamý Ebû Saîd el-Eflah
ve daha sonra imam olan Ebû Hâtim Yû-
suf b. Muhammed’in hizmetinde çalýþtý. O
dönemde Arapça konuþan Tâhert Rüste-
mî imamlarýnýn yerli halkla anlaþabilmek
için tercümana ihtiyaçlarý vardý. Nefûsî’-
nin bu amaçla tercüme iþlerinde istihdam
edildiði bilinmektedir (a.g.e., a.y.). Ýbâzî
Rüstemî Devleti, 296 (909) yýlýnda Ýsmâilî
imamý Ubeydullah el-Mehdî el-Fâtýmî adý-
na Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren Ýs-
mâilî dâîsi Ebû Abdullah eþ-Þiî tarafýndan
ortadan kaldýrýldýðý sýrada Nefûsî, Tunus
sýnýrýndaki Mersalharez veya daha güçlü
bir rivayete göre Cezayir sahili üzerindeki
Mersaddecâc’a (burasý için bk. Bekrî, s.
64-65, 82) gidip yerleþti ve hayatýnýn son
yýllarýný burada geçirdi (Dercînî, II, 352).
Þemmâhî, Nefûsî’nin Mersaddecâc’da ve-
fat ettiðini ve kabrinin ziyaretgâh oldu-
ðunu belirtmesine raðmen ölüm tarihine
dair kesin bilgi vermemektedir.

Nefûsî’nin din ve tarihle ilgili þiirlerini,
Ýbâzýyye fýrkasýnýn tarihini, inanç esaslarý-
ný, ayrýca vaaz ve nasihatlerini ihtiva eden

fûse’yi elinde tutmaya devam etti. Babasý
Ahmed b. Tolun’a isyan ederek ordusuyla
birlikte bölgeye kaçan Abbas b. Ahmed b.
Tolun, 267’de (881) Trablusgarp’ý kuþattý-
ðýnda yardýma çaðrýlan Nefûse gelip þeh-
ri iþgalden kurtardý. 283’te (896) Aðlebî
Hükümdarý II. Ýbrâhim b. Ahmed, Tunus’-
tan Mýsýr üzerine yaptýðý sefer sýrasýnda
Cebelinefûse bölgesinde Nefûse’nin dire-
niþiyle karþýlaþtý. Nefûse bu direniþ sýra-
sýnda da büyük kayýplar verdi ve kabileden
binlerce kiþi esir düþtü.

Nefûse, bölgede Aðlebîler ve Rüstemî-
ler’in yerini alan Fâtýmîler’e karþý da bir
süre direndi; ancak 311’de (923) boyun eð-
mek zorunda kaldý. Kabile, 332-336 (943-
947) yýllarý arasýnda Ýbâzî lideri Ebû Yezîd
en-Nükkârî’nin Fâtýmîler’e karþý çýkardýðý
isyana katýldý. Libya’nýn batýsýnda ve Mað-
rib’de birçok þehri ele geçiren Berberî kabi-
leleri, liderleri Ebû Yezîd’in ölümünün ar-
dýndan tekrar Fâtýmî yönetimine girdiler.
Vehbiyye inanýþýna baðlý Cebelinefûse hal-
ký ise Ebû Zekeriyyâ el-Ýrcânî’nin kurduðu
imâmete tâbi oldu ve VIII. (XIV.) yüzyýla
kadar yarý -baðýmsýz yaþamaya devam et-
ti. Kabilenin yaþadýðý bölge V. (XI.) yüzyýl-
da Sanhâce Berberîleri’nden Zîrîler’in hâ-
kimiyetine girdi. Fâtýmîler’in, Abbâsîler’e
tâbi olan Zîrîler’i cezalandýrmak amacýyla
Benî Hilâl ve Benî Süleym gibi Bedevî-Arap
kabilelerini bölgeye yerleþtirdikleri dönem-
de aralarýnda Nefûse’nin de bulunduðu
Berberî kabilelerinin yurtlarý iþgal edildi.
Sahil bölgelerindeki alanlarý daralan Nefû-
seliler bu sýrada ana merkezleri olan Ce-
belinefûse’ye göç ettiler.

Kabile, VI. (XII.) yüzyýlýn ortalarýnda bir
süre direndikten sonra Muvahhidî hâkimi-
yetini kabul etmek zorunda kaldý. 584’te
(1188) baþlayýp yaklaþýk yarým asýr süren
Benî Ganiye isyaný sýrasýnda büyük kayýp-
lar verdi. 603’te (1206) Muvahhidî ordu-
larý Cebelinefûse’yi tahrip etmeye baþla-
dý. Bunu daha geniþ saldýrýlar takip etti.
Bölge, 624’te (1227) Yahyâ b. Ýshak b. Ga-
niye kumandasýnda bir ordu tarafýndan
tekrar tahrip edildi.

XIII-XVI. yüzyýllarda bölgeyi elinde tutan
Hafsîler’in zayýfladýklarý veya dýþ mücade-
lelerle uðraþtýklarý dönemlerde Cebeline-
fûse halký özerk yönetimlerini devam et-
tirmeyi baþardý. Kabile, Osmanlýlar dev-
rinde de ayný durumunu korudu. Kabile
mensuplarýnýn özellikle XIX. yüzyýlda Þeyh
Cum‘a b. Halîfe yönetiminde çýkardýklarý
isyan bu statülerini koruma çabasýnýn bir
sonucudur. Hafsîler ve Osmanlýlar döne-
minde diðer Ýbâzî -Berberî kabileleri Sün-
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gesindeki Kafsa, Kabis, Kebîlî ve Dûz gibi
þehirler olmakla birlikte Orta Maðrib (Ce-
zayir) ve Maðrib-i Aksâ’da (Fas) daðýlmýþ
durumdadýr. Eski devirlerde Nefzâve’nin
büyük bir kýsmýnýn sahil bölgesinde ba-
ðýmsýz bir þekilde yaþadýðý, fakat sadece
Cerîd bölgesindeki kýsmýnýn nüfus yoðun-
luðunun yüksek olmasý sebebiyle siyasî
sahada ön plana çýktýðý bilinmektedir.

Kuzey Afrika’daki Ýslâm fetihleriyle bir-
likte Nefzâve de zaman içerisinde müslü-
man olmuþtur. Bölgede etrafýna Berberî
kabilelerini toplayarak isyan eden Kâhine’-
nin, Ýfrîkýye Valisi Hassân b. Nu‘mân el-
Gassânî tarafýndan yenilmesinin ardýndan
(79/698) müslümanlarýn ele geçirdiði þe-
hirler arasýnda Nefzâve adýnda bir þehre
de rastlanmaktadýr. Bu savaþýn ardýndan
Ýslâm’a girdiði anlaþýlan kabile, II. (VIII.)
yüzyýlda bölgeye yayýlan Hâricîliðin Sufriy-
ye koluna intisap etti. 140 (757) yýlýnda is-
yancý Arap liderlerinden Abdülvâris b. Ha-
sîb’in kendilerine sýðýnmasýnýn ardýndan
Nefzâve mensuplarý Abbâsîler’e karþý ayak-
lanarak Kayrevan’ý ele geçirdilerse de daha
sonra Abdurrahman b. Rüstem idaresin-
deki Ýbâzîler tarafýndan oradan çýkarýldýlar.
Bu sýrada Sufrîliði terkedip Hâricîliðin di-
ðer kollarýndan Ýbâzýyye’ye giren Nefzâve,
öteki Ýbâzî kabilelerle birlikte bölgedeki
Abbâsî yönetimine karþý mücadele verdi ve
Ebû Hâtim el-Melzûzî el-Ýbâzî’nin kuman-
dasýnda Ýbâzî -Berberî kabilelerinin 151
(768) yýlýnda baþlattýklarý isyana katýldý.
Ancak Ebû Hâtim, Trablusgarp’ta yapýlan
savaþta Abbâsî Valisi Yezîd b. Hâtim el-Ez-
dî’ye yenilerek öldürülürken âsi kabileler
de büyük kayýplar verdiler (155/772). Ebû
Hâtim’in öldürülmesinin ardýndan Nefzâ-
ve’nin bir kýsmýnýn Tâhert’te Ýbâzîler’i etra-
fýna toplayan Abdurrahman b. Rüstem’in
hizmetine girdiði anlaþýlmaktadýr. Nefzâve
kabilesinden Nusayr b. Sâlih el-Ýbâzî 171’-
de (787) burada isyan etmiþ ve yenilerek
pek çok zayiat vermiþtir.

Nefzâve fýrsat buldukça merkezî otori-
teye baþ kaldýrmýþ veya bölgedeki vali ve
âmillerin kendi kabilesinden olmasýný iste-
miþtir. V. (XI.) yüzyýlda Zenâte isyaný sýra-
sýnda Nefzâve’nin yaþadýðý bölgeler tah-
rip edilmiþ ve bu yýllardan itibaren kabile,
topraklarýna yerleþen bedevî Arap kabi-
lelerinin içinde erimeye baþlamýþtýr. Zira
bu dönemden sonra kaynaklarda Nefzâ-
ve adýndan daha az bahsedildiði görülür.
Cerîd bölgesi, VI. (XII.) yüzyýlýn ikinci yarý-
sýnda Muvahhidler’e karþý Murâbýtî hâki-
miyetini tekrar kurmaya çalýþan Benî Ga-
niye’nin isyan merkezlerinden birini oluþ-
turmuþtur. Ayný yüzyýlýn son çeyreðinde Ali

b. Ganiye bölgeyi hâkimiyeti altýna alarak
Muvahhidler’e karþý yaptýðý harekâtý bura-
dan baþlatmýþ ve bu isyan sýrasýnda Nef-
zâve’nin yaþadýðý topraklar saldýrýlara mâ-
ruz kalmýþtýr. Hafsîler döneminde pek çok
defa isyan eden kabilenin bu tutumunda
merkezî yönetimler tarafýndan gönderilen
vali ve âmillerin onlara karþý tutumu be-
lirleyici rol oynamýþtýr. Merkezî yönetim-
den baþka diðer kabilelerle de çatýþmasý
Nefzâve’nin iktisadî ve içtimaî durumunu
etkilemiþtir. VIII. (XIV.) yüzyýlda kabile ken-
di topraklarýnda azýnlýk durumuna düþe-
rek eski siyasî önemini kaybetmiþti. Ýbn
Haldûn, bu bölgede Arap kabileleriyle Nef-
zâve ve zimmî hýristiyanlarýn oturduðunu,
XVI. yüzyýlda da Hasan el-Vezzân (Afrikalý
Leon) Nefzâve’nin burada üç büyük grup
halinde yaþadýðýný söylemektedir. Bunlar
kendilerini diðer kabilelerden korumak için
þehirlerinin etrafýný surlarla çevirmiþlerdi.
XIX. yüzyýla gelindiðinde Þattülcerîd’de
Ýbâzîliðin tamamen kaybolduðu bilinmek-
te, dolayýsýyla bu kabilenin Sünnîleþerek
Araplaþtýðý anlaþýlmaktadýr. Günümüzde
kendilerini Arap olarak nitelendiren ve sa-
dece Arapça konuþan Nefzâveliler, XIX.
yüzyýlýn sonlarýndan itibaren bölgede ar-
tezyen kuyularýnýn açýlmasýyla tamamen
yerleþik hayata geçmiþ ve hurma üretimi
üzerinde yoðunlaþmýþtýr.

Ortaçað Ýslâm coðrafyacýlarý bu kabile
mensuplarýnýn Cerîd bölgesinin dýþýnda
Kostantîne ve Trablusgarp yakýnlarýndaki
Câdû þehrinde bulunduklarýný yazmaktadýr.
Cerîd bölgesinde ise Nefzâve’ye ait günü-
müze ulaþmayan þehirler kaydedilmiþtir.
Meselâ Kafsa ile Kabis arasýnda etrafý sur-
larla çevrili, altý kapýlý, içerisinde cami, çarþý,
hamam ve su kanallarýnýn bulunduðu Nef-
zâve þehrinden bahsedilmektedir. Bunun
dýþýnda Nefzâve kabilesinin yaþadýðý þe-
hirler arasýnda Sübeytýla, Sûmâte ve Tur-
re de bulunmaktadýr. Nefzâve’nin önemli
merkezlerinden Turre þehri 602’de (1205)
Benî Ganiye isyaný sýrasýnda Yahyâ b. Ga-
niye tarafýndan tahrip edilmiþtir.

Nefzâve kabilesine mensup dikkate de-
ðer kiþiler arasýnda Endülüslü fakih ve edip
Münzir b. Saîd el-Bellûtî, mutasavvýf Ebû
Ya‘kub el-Berâdisî, Abdullah b. Muham-
med el-Kâtib, kelâmcý ve felsefeci Ebû Ya‘-
kub Yûsuf et-Turrî ile þair ve hattat Ebû
Bekir b. Feth el-Gumârî en-Nefzâvî sayýla-
bilir.
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Berberî dilinde yazýlmýþ bir divanýndan bah-
sedilmekteyse de bu eser günümüze ulaþ-
mamýþtýr. Þemmâhî, Nefûsî’nin Mersad-
decâc’da bulunduðu sýrada yanýna gelen
Saîd adlý bir kiþiye Ehl-i da‘vet’in (Ýbâzîler)
durumunu sorduðunu, büyük ihtimalle on-
dan aldýðý cevap üzerine vaaz, nasihat ve
uyarýlarýný ihtiva eden Berberîce on iki eser
yazdýðýný belirtir (Kitâbü’s-Siyer, I, 244)
Bunlarýn altýsýný Nükkârî Ýbâzîleri’nin ka-
çýrdýðý, kalan kitaplarýný ise korumak ama-
cýyla elbisesinin iç kýsmýna soktuðu ve bun-
larý baþýný koynuna doðru eðmek suretiy-
le okuduðu nakledilmektedir. Bu kitapla-
rýn da Benîdercîn Kalesi’nin düþmesi üze-
rine diðer eserlerle birlikte yandýðý, daha
sonra kendisine nisbet edilen çalýþmala-
rýn ise ondan duyulup kayda geçirilenler
olduðu belirtilmektedir (a.g.e., I, 244-245).
F. Béguinot, Kuzey Afrika’nýn millî diliyle
dinî risâleler, vekayi‘nâmeler, þiir ve biyog-
rafiler yazmýþ olan Ýbâzî müellifleri içinde
seçkin bir yeri bulunan Nefûsî’nin Mizâb,
Cerbe ve Nefûse bölgelerinde yapýlacak
araþtýrmalar neticesinde eserlerinden bir
kýsmýnýn bulunabileceðini kaydetmektedir
(EI 2 [Ýng.], VII, 895).
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Bir Berberî kabilesi.
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Ýbn Haldun tarafýndan Nefzâv b. Lüvâ
el-Ekber’e dayandýrýlan Nefzâve, Levâte ile
ayný atadan gelen büyük bir kabiledir ve
Berberîler’in iki önemli kolundan Butr’a
(diðeri Berânis) mensuptur. Kaynaklarda
bütün Berberî kabileleri gibi asýllarýnýn
Arap olduðu ve Filistin’den göç ederek Ku-
zey Afrika’ya yerleþtikleri ifade edilmekte-
dir. Nefzâve’nin Verfecûme, Gassâse, Mer-
nîse, Sûmâte, Versîf, Velhâsa ve Zehîle gi-
bi pek çok kola ayrýlmasý büyük bir kabile
olduðunu göstermektedir. Kabile, ana yer-
leþim merkezleri Tunus’un güneyinde yer
alan Þattülcerîd gölünün doðusundan Kay-
revan’ýn güneyine doðru uzanan Cerîd böl-


