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NÂFÝLE

gören bir husustur. Hanefî fakihleri, na-
maz borcu bulunan kiþinin mutlak nitelik-
teki nâfile namaz kýlmasý yerine kazâ na-
mazý kýlmasýnýn daha üstün olduðunu,
oruç borcu bulunan kiþinin ise nâfile oruç
tutmasýnýn mekruh sayýlmadýðýný, farz olan
haccý yerine getirmemiþ kimsenin nâfile
niyetiyle yaptýðý haccýn nâfile olarak ger-
çekleþeceðini, hac farîzasýný yerine getir-
memiþ müslümanýn vekil veya nâib sýfa-
týyla baþkasýnýn yerine hac yapmasýna bir
engel bulunmadýðýný ifade etmiþlerdir. Ebû
Yûsuf’tan gelen diðer bir rivayete göre hac
farîzasýný yerine getirmeyen kiþinin nâfile
niyetiyle yaptýðý hac farz hac olarak ger-
çekleþir. Mâlikî mezhebinde, üzerinde na-
maz borcu bulunan kiþinin vitir, bayram
namazlarý ve sabah namazýnýn sünnetleri
dýþýnda nâfile namaz kýlmasýnýn haram;
nezir, kazâ ve kefâret yoluyla oruç borcu
bulunan bir kiþinin nâfile oruç tutmasýnýn
ve farz haccý ifa etmeden nâfile hac yap-
manýn mekruh olduðu ve bu durumda farz
hac yükümlülüðünün devam edeceði be-
lirtilmiþtir. Þâfiî mezhebinde kabul edilen
bir görüþe göre özürsüz olarak farz nama-
zý kazâya kalan kiþinin nâfile namaz için
zaman ayýrmasý câiz deðildir. Bu mezhep-
te ramazan orucu borcu bulunan kiþinin
de nâfile oruç tutmasý mekruhtur. Yine
bu mezhebe göre farz hac yerine getiril-
meden nâfile hac yapýlamaz; nâfile hacca
niyet edilse de farz olan hac yerine geti-
rilmiþ olur. Hanbelîler, üzerinde kazâ na-
mazý borcu bulunan kiþinin sabah nama-
zýnýn sünneti dýþýnda nâfile namaz kýlma-
sýnýn mekruh olduðu kanaatindedir. Ra-
mazan orucu kazâsý bulunan bir kiþinin
nâfile oruç tutmasýnýn câiz olup olmadýðý
tartýþýlan bu mezhepte, farz haccý ifa et-
meyen bir kiþinin nâfileye niyet etse de
böyle bir haccýn farz olarak gerçekleþeceði
söylenmiþtir.
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ÿFahrettin Atar

™ TASAVVUF. “Rabbinin adýný zikret ve
bütün varlýðýnla O’na yönel” meâlindeki
âyetle (el-Müzzemmil 73/8) nâfile ibadet-
lerin faziletinden bahseden, müminleri iba-
dete, taate, hayra, infaka ve yardýma teþ-
vik eden birçok âyet ve hadisi hareket nok-
tasý kabul eden ilk zâhid, âbid ve sûfîler
farz ve vâcip ibadetleri özenle yerine getir-
dikten sonra nâfile ibadetlere yönelmiþ-
ler, vakitlerinin önemli bir bölümünü bu
tür ibadet ve taatlerle geçirmiþlerdir. Ge-
celeri namaz kýlarak, gündüzleri oruç tuta-
rak, sýkça hacca giderek, cömertçe sadaka
verip hayýr hasenat yaparak, çokça Kur’an

hükmü de müstehaptýr. Diðer taraftan fý-
kýh eserlerinde baþkalarýnýn hakkýný ihlâl
etmeye sebebiyet vermesi veya kiþiyi za-
yýf düþürüp þahsî, ailevî ve içtimaî görev-
lerini yerine getirmesini engellemesi ha-
linde nâfile oruç tutmanýn mekruh olduðu
vurgulanmýþ, farz orucun geçerli olmasý
için niyetin geceden yapýlmasý gerektiði
halde bazý fakihlere göre nâfile oruca öð-
leye kadar niyet edilebileceði ve böyle bir
orucun özürsüz bozulabileceði ifade edil-
miþtir.

3. Nâfile Sadaka. Sadakalar da farz ve
nâfile olarak iki kýsma ayrýlýr ve farz olan
kýsmý zekât teþkil eder. Fakihler, zekât bö-
lümünde malî ibadetlerden farz olan ze-
kât ile vâcip olan fýtýr sadakasýnýn hüküm-
lerini ayrýntýlý biçimde incelemiþler, yüküm-
lünün zekât ve fitre vecîbesini yerine geti-
rirken asgari miktarla yetinmeyip gönüllü
olarak fazla vermesinin büyük sevap oldu-
ðunu söylemiþler, bunlarýn dýþýnda yapýla-
cak malî yardýmlara “sadakatü’t-tatavvu‘”
baþlýðý altýnda iþaret ettikleri gibi konuya
dair hükümleri daha çok vakýf, vasiyet, hi-
be, karz gibi teberru iþlemleriyle ilgili baþ-
lýklar altýnda ele almýþlardýr. Bu çerçevede
gönüllü malî yardýmlarýn özellikle müba-
rek gün ve gecelerde çokça yapýlmasý tav-
siye edilmekle birlikte her zaman yapýla-
bileceði, yardým edilen kiþiyi rencide et-
meksizin büyük bir gizlilik içinde verilme-
si (el-Bakara 2/264, 267, 271, 274) ve yar-
dýmý yapaný fakir duruma düþürecek mik-
tarda olmamasý gerektiði (el-Ýsrâ 17/29),
ayrýca kul hakký kapsamýnda borcu bulu-
nan kiþinin bunu ödemeden tasaddukta
bulunmasýnýn mekruh sayýldýðý ifade edil-
miþtir.

4. Nâfile Hac. Farz ve vâcip olan haclar
dýþýnda nâfile hac yapmanýn sevap oldu-
ðu hususunda fakihler arasýnda ittifak bu-
lunmakla birlikte bununla diðer hayýr iþleri
karþýlaþtýrýldýðýnda hangisinin daha fazi-
letli sayýldýðý tartýþýlmýþtýr. Hanefîler, ülke
sýnýrlarý boyunca karakol (ribât) inþasýnýn
nâfile hacdan daha faziletli olduðu kana-
atindedir; diðer gönüllü malî yardýmlarla
mukayesede ise farklý düþünceler ortaya
konmuþtur (Ýbn Nüceym, II, 334; Ýbn Âbi-
dîn, II, 621).

Fýkýh âlimleri, uhdesinde farz veya vâ-
cip bir ibadetin kazâsý bulunan kimsenin
bunlarý ifa etmeden ayný cinsten nâfile bir
ibadeti yapýp yapamayacaðý hakkýnda de-
ðiþik görüþler ileri sürmüþlerdir. Zekât, na-
faka ve kefâret borcu bulunan bir kiþinin
bunlarý ödemeden gönüllü malî yardýmda
bulunmasýnýn haram olduðu genel kabul
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detler bunlar arasýnda zikredilebilir. Bir
kutsî hadiste, “Kulum, üzerine farz olan
ibadetleri yerine getirerek yaklaþtýðý ka-
dar hiçbir þeyle bana yaklaþamaz. Kulum
nâfile ibadetleri ifa ederek bana o kadar
çok yaklaþýr ki ben onun iþiten kulaðý, gö-
ren gözü, tutan eli, yürüyen ayaðý olurum.
Bu kul bir þey isterse dileðini yerine getiri-
rim, baþý darda kaldýðýnda onu korurum”
denilmiþtir (Müsned, VI, 256; Buhârî, “Ri-
kak”, 38). Farz ibadetleri ifa ederek Allah’a
yaklaþmaya “kurb-i ferâiz”, nâfile ibadet-
lerle Allah’a yaklaþmaya “kurb-i nevâfil”
adýný veren mutasavvýflar (bk. KURB), bu
hadise dayanarak en yüksek seviyede Al-
lah’ýn yakýnlýðýný kazanmada nâfile ibadet-
lerin çok önemli olduðunu dile getirmiþler-
dir. Ancak bunlar farzlar terkedilerek ya-
pýlan nâfile ibadetler deðil farzlar üzerine
bina edilen nâfile ibadetlerdir. Mutasavvýf-
lara göre farzlarý eda taat ve borçtur; nâ-
fileleri eda ise muhabbet ve hibedir. Borç
ödendikten sonra sunulan hediye sevgiyi
ve yakýnlýðý daha fazla arttýrýr. Farzlarý eda
cennete girme, nâfileleri eda cennetin sa-
hibine erme sebebidir. Zikredilen hadiste
farzlar üzerine bina edilen nâfilelerin daha
yüksek derecede yakýnlýða vesile olacaðý
anlatýlmýþken bazan nâfilelerin daha önem-
li olduðu sanýlarak ona özen gösterenler
olmuþtur. Büyük sûfîler bu konuda men-
suplarýný sýk sýk uyarmýþlardýr. Kuþeyrî faz-
la evrâdýn mürid için gerekli olmadýðýný,
farzlarla belli sünnetleri eda etmenin ye-
terli sayýlacaðýný, asýl önemli olanýn iç huzu-
runu saðlamak olduðunu söyler (er-Risâle,
s. 74, 236; Ebû Tâlib el-Mekkî, I, 173).

Tasavvufta bilhassa tarikat ehli arasýn-
daki nâfile iki bakýmdan farklýlýk gösterir.
Birincisi Kur’an ve hadiste mevcut olan iba-
detleri çokça ifa etmek, geceleri namaz
kýlmak, gündüzleri oruç tutmak, birkaç
gün hiçbir þey yemeden oruç tutmak, sýk
sýk hacca gitmek, yüzlerce, hatta binlerce
kelime-i tevhid, salavât-ý þerife, istiðfar ve
çeþitli dualar okumak gibi ibadetlerdir.
Bunlar Hz. Peygamber dönemindeki mik-
tarlarý aþtýðý için eleþtiri konusu olmuþtur.
Ýkincisi semâ, toplu zikir, çile gibi âyinler,
ahzâb, ezkâr ve evrâd gibi dua ve zikirler-
dir. Tarikat ehli arasýnda uygulanan þekil-
leri itibariyle daha önce mevcut olmayan
bu uygulamalar genellikle bid‘at sayýlmýþ-
týr. Tarikat ve tekke âdâb ve erkânýnýn bü-
yük bir kýsmý da böyledir. Sühreverdî bu tür
uygulamalarýn meþâyihin istihsaný ile sabit
olduðu kanaatindedir (£Avârifü’l-ma£ârif, s.
97, 140). Melâmet ehli esas itibariyle farz-
larý, sünnetleri ve faziletli bütün amelleri
ifa eder, ancak bunlarý gizli tutar. Kalende-

rîler ise farz ibadetlerle yetinirler (a.g.e.,
s. 77; Lâmiî, s. 20).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nfl” md.; Tehâ-
nevî, Keþþâf, II, 1164; Müsned, VI, 256; Buhârî,
“Rikak”, 38; Müslim, “Sýyâm”, 181-198; Serrâc,
el-Lüma£, s. 28, 141; Kelâbâzî, et-Ta£arruf, s. 84;
Ebû Tâlib el-Mekkî, Æ†tü’l-šulûb, Kahire 1961, I,
173; Sülemî, ªabašåt, s. 210, 465, 488; Kuþeyrî,
er-Risâle (nþr. Abdülhalîm Mahmûd), Kahire 1966,
s. 74, 236; Gazzâlî, Ý¼yâß, Kahire 1358/1939, I,
199-215; IV, 319; Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî, Telbî-
sü Ýblîs, Dýmaþk 1948, s. 131-155; Þehâbeddin
es-Sühreverdî, £Avârifü’l-ma£ârif, Beyrut 1966, s.
77, 97, 140, 541; Ýbn Teymiyye, Mecmû£atü’r-re-
sâßil, V, 243; Ýbrâhim b. Mûsâ eþ-Þâtýbî, el-Ý £ti½âm
(nþr. M. Reþîd Rýzâ), Kahire 1332, I, 89-99; Lâmiî,
Nefehât Tercümesi, s. 20; Þa‘rânî, el-Mîzânü’l-
kübrâ, Kahire 1306, I, 3, 6, 13; Ýmâm-ý Rabbânî,
Mektûbât, Ýstanbul 1963, I, 327; Þevkânî, Velâye-
tullah, Kahire 1979, s. 364-405; Nasrullah Ba-
hâî, Risâle-i Bahâiyye, Ýstanbul 1325; Ebü’l-Alâ
el-Afîfî, et-Ta½avvuf ¦evretün rû¼iyye fi’l-Ýslâm,
Kahire 1963, s. 20.

ÿSüleyman Uludað

– —
NÂFÝZ
א ���� ) )

Kurulmasýyla birlikte derhal
iþlerlik kazanan akid anlamýnda

fýkýh terimi
(bk. ÝCÂZET; MEVKUF).
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NÂFÝZ BEY, Durakçý

(1849-1898)

Dinî eserler bestekârý
ve icracýsý, zâkir.

˜ ™

19 Kasým 1849 tarihinde Ýstanbul’un
Aksaray semtinde Kazancý Sâdi mahalle-
sinde doðdu. Durak okumadaki ustalýðýn-
dan dolayý Durakçý Nâfiz diye tanýndý. Ma-
liye Nezâreti kâtiplerinden Mehmed Ýshak
Efendi’nin oðludur. Hýfzýný tamamlamasý-
nýn ardýndan sesinin güzelliðini duyan Sul-
tan Abdülaziz tarafýndan bizzat dinlenip 3
Ocak 1863’te Enderun’a alýnmasýndan iki
ay sonra Mâbeyn-i Hümâyun’da görevlen-
dirildi. Bu sýrada Abdülaziz’in Mýsýr’a yap-
týðý seyahatte aralarýnda Neyzen Yûsuf Pa-
þa gibi ünlü mûsikiþinaslarýn da bulundu-
ðu sanatkârlar kadrosunda Nâfiz Bey de
yer aldý. Mýsýr’da Ýstanbul usulü ezan ve
Kur’an kýraatinde büyük þöhret kazandý.
Ancak genç yaþta elde ettiði bu baþarýla-
rý hazmedemeyenlerin, yemeðine yabancý
maddeler katarak sesinin kýsýlmasýna se-
bep olmasý yüzünden okuyuþundaki par-
laklýk kayboldu (Ocak 1867). Bu olay üze-
rine Sultan Abdülaziz’in, “Ona da mý kýydý-
nýz” sözüyle üzüntüsünü dile getirerek að-

okuyarak Allah’ýn rýzâsýný kazanmaya çalý-
þan zâhid ve sûfîlerin zaman zaman bu ko-
nuda aþýrý gittikleri de olmuþtur. Bu duru-
mun Abdullah b. Amr, Abdullah b. Ömer,
Osman b. Maz‘ûn ve diðer bazý sahâbeler-
de görüldüðü ve bunlarýn Hz. Peygamber
tarafýndan uyarýldýðý bilinmektedir (Müs-
lim, “Sýyâm”, 181-198). Resûl-i Ekrem’den
sonra Arap olmayan unsurlardan bir kýs-
mýnýn müslüman olmasýyla bu tür aþýrý eði-
limler tekrar ortaya çýkmaya baþlamýþtýr.
Ýbadetlerdeki aþýrýlýklara dair birçok örnek
veren Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin eleþtir-
diði âbidler içinde sûfî olmayanlarýn sayýsý
da çoktur (Telbîsü Ýblîs, s. 131-155). Ýslâm’-
da mevcut olan ibadetlerde aþýrý gidilmesi
ve bunlara yeni ibadet þekilleri eklenmesi
genelde bid‘at olarak deðerlendirilmiþ ol-
makla beraber bu tür uygulamalar bütün
müslüman toplumlarda her zaman görü-
legelmiþtir.

Tasavvuf bir zühd ve ibadet hareketi
olarak baþladýðýndan ilk zamanlardan iti-
baren bu hareketin mensuplarý arasýnda
zühd ve ibadet konusunda aþýrý gidenler
olmuþ, bunlar hem ölçülü ve ýlýmlý sûfîler
hem de ulemâ tarafýndan eleþtirilmiþtir.
Bid‘at niteliðindeki nâfile ibadetlerin mü-
minlerin mânevî geliþmesine ve arýnmasý-
na katký saðlamayacaðýný ifade eden sûfî-
ler, Kitap ve Sünnet çerçevesinde kalma-
nýn ve Hz. Peygamber’i örnek almanýn lü-
zumunu vurgulamýþlardýr. Bu dönemde
ruhsatlardan çok azîmetlerle amel edilme-
si ve te’villerle gereksiz yorumlardan ka-
çýnýlmasý tasavvufun esaslarýndan kabul
ediliyordu (Serrâc, s. 28, 141; Kelâbâzî, s.
84; Sülemî, s. 210, 465, 488; Þehâbeddin
es-Sühreverdî, s. 541). Bununla beraber
sonraki dönemlerde bazý sûfî zümreler
arasýnda nâfile ibadetlerin âdeta baþka bir
þeriat niteliði almaya baþladýðý görülmek-
tedir. Þâtýbî’ye göre bunun sebebi âhiret
amellerinde gevþeklik, nefse uyma eðili-
mi, hýrs, kiþileri ve belli zümreleri memnun
etme isteði, sünnetten uzaklaþýp hevâ ve
hevese yönelme, Selef’in pek çok örnek
davranýþýný görmezlikten gelip bazý hatala-
rýný delil sayma gibi hususlardýr (el-Ý £ti½âm,
I, 91).

Farzlarýn yanýnda nâfile ibadetin belli
bir düzen içinde ifa edilmesi tasavvufta
temel bir ilkedir. Farz namazlardan önce
ve sonra kýlýnan sünnetlerden baþka te-
heccüd, evvâbîn, kuþluk namazlarýný kýl-
mak, baþta receb ve þâban aylarý olmak
üzere ramazan dýþýnda belli günlerde oruç
tutmak, infakta bulunmak, sadaka ver-
mek, umreye gitmek, nâfile hac yapmak,
Kur’an okumak, kurban kesmek gibi iba-
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