
1999 tarihleri arasında Kiel Üniversitesi ta
rafından Eutin'de bir sempozyum düzen
lenmiş, burada verilen tebliğler daha son
ra neşredilmiştir (bk bi bl.) Kopenhag Üni
versitesi Şarkiyat Araştırmaları Bölümü de 
günümüzde Carsten Niebuhr Enstitüsü 
adını taşımaktadır. 

Eserleri. 1. Beschreibung von Arabien 
(Kopenhagen 1772). Z. Reisebeschre
ibung nach Arabien und anderen um
liegenden Landem (l-ll, Kopenhagen 
ı 77 4-l 778) Kitabın lll. cildi Niebuhr'un 
ölümünden sonra J. N. Gloyer ve J. Olsha
usen tarafından neşredilmiş olup (Ham
burg 1837) C. Niebuhr's Reisen durch 
Syrien und Palaestina nach Cypern 
und durch Kleinasien und die Türckey 
nach Deutschland und Daennemark 
başlığını taşımaktadır. 3. Jemen. Karte 
von dem gröBten Teil des Landes der 
Imame, Kaukeban ete. Nach astrono
mischen Beobachtungen und Reise
maa/3en veria/3t (haz. F. A. Schambl, Wi
en 1789) Yemen'in 1/200.000 ölçekli fizi
ki haritasıdır. Niebuhr ayrıca gezi sırasın
da ölen heyet üyelerinden botanist Peter 
Forsskal'ın çalışmalarını neşretmiştir: Des
criptiones animalium, avium, amphi
biorum, piscium, insectorum, vermium, 
quae in itinere orientali observavit (Ha
uniae 1775}; Flora Aegyptiaco-Arabica, 
sive descriptiones plantarum quas per 
Aegyptum inferiorem et Arabiam Fe
licem detexit (Hauniae 1775); Icones re
rum naturalium: quas in itinere orien
tali depingit (Hauniae 1776). Onun, çoğu 
Deutsches Museum (Leipzig) ve Manat
liche Correspondenz zur Beförderung 
der Erd-und Himmelskunde (Gotha) 
dergilerinde yayımianmış çok sayıda ma
kalesi de bulunmaktadır (Bibliographic der 
Deutschsprachigen Arabistik und Islam
kunde, s. 303-306). 
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NİFAS 
( ..,.,ı..wı ) 

Doğum sebebiyle 
kadının döl yolundan gelen 

Ni FAS 

ve bazı dini hükümleri bulunan kan 
anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "kadının doğurması, doğumun 
ardından rahmin ve üreme organlarının 
normal hale dönmesi için gerekli olan sü
re" anlamındaki nifas kelimesi, fıkıhta do
ğum sebebiyle kadının döl yolundan ge
len kanı ve doğum sonrasında kadının ba
zı özel hükümlere tabi olmasını ifade eden 
bir terimdir. Bu durumdaki kadına nüfe
sa denir. Arap dilinde nifas kelimesinin ba
zı kullanımları kadının adet görmesini ifa
de eder (hadislerdeki örnekleri için bk. 
Hattabi ,1, 82-83; İbn Hacer el-Askalanl, I, 
402-403). Türkçe'de nifas için loğusalık, 
nifaslı kadın için de loğusa tabirleri kulla
nılır. 

Nifas hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel 
bir hüküm yer almaz. Hz. Peygamber dö
neminde doğum yapan kadınların namaz 
kılmadan ne kadar beklediklerini bildiren 
ve nifas haliyle ilgili başka açıklamalar içe
ren rivayetlerle (mesela bk. Dariml. "Vu

c;lü"', 98-99; EbO DavOd, "Taharet", 119, 
"Menasik", 9; Nesa!, "Gusül", 23) Asr-ı sa
adet'ten beri müslümanların uygulama
sını dikkate alan alimler. hayızlı kadın için 
haram olan şeylerin nifaslıya da haram ve 
hayızlıdan sakıt olan hükümterin nitaslı
dan da sakıt olacağı hususunda fikir bir
liği etmişlerdir; ancak nifaslı kadınla cinsi 
temas halinde kefaret gerekip gerekme
yeceği hususu ihtilaflıdır (Muvaffakuddin 
İbn Kudame, I, 432). Bu sebeple nifas, tıp
kı hayız gibi "bazı ibadetterin yapılmasına 
engel olan ve birçok dini hükümle bağlan
tısı bulunan hükmi bir kirlilik" diye nitelen
dirilmiş ve genellikle fıkıh ve hadis eserle
rinin "Taharet" bölümlerinde hayızla birlik
te ele alınmıştır. Fıkıh literatüründe özel
likle nifasın başlangıcı, doğumdan önce ve 
doğum sırasında gelen kanın niteliği, ni
fasın en az ve en çok süreleriyle ilgili ola
rak yer alan bir kısım bilgi ve hükümler 
hayızda olduğu gibi naslardan ziyade fa
kihlerin kendi dönemlerindeki tıbbi bilgi
lere, fiili tecrübe ve müşahedelere dayan
maktadır. Doğumun ardından gelen kanın 
nifas olduğu ittifakla kabul edilmekle bir
likte doğumdan önce gelen kan Hanefiler'e 
göre hastalık kanı (istihaze), Maliki ve Şa
fiiler'de üstün görülen görüşe göre hayız 
kanı hükümlerine tabidir. Hanbeliler'e gö
re ise sancı vb. doğum emaresiyle birlikte 
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Ni FAS 

doğumdan üç gün önceden itibaren gö
rülen kan nifas sayılır. Fakat bütün fakih
lere göre nifasın süresi doğumdan sonra 
başlar. 

Nifasın en az ne kadar sürdüğü hakkın
da bir, üç, dört gün gibi süre belirten fa
kihler bulunmakla birlikte çoğunluğa gö
re bunun için asgari bir müddet yoktur; 
fiili duruma bakılır ve kanın kesilmesiyle 
nifas halinin sona erdiğine hükmedilir. Na
dir de olsa kadın doğum yaptığı halde hiç 
kan görmeyebilir. Bu durumda Malikı1er'e, 
Hanbel'iler'de sahih kabul edilen görüşe 
ve Hanefıler'den Ebu Yusuf ve imam Mu
hammed' e göre kadın loğusa sayılmadı
ğından gusül yapması gerekınediği gibi 
oruçlu ise orucu da bozulmaz. Şafii mez
hebindeki mutemet görüşe ve Hanefi mez
hebinde fetvada esas alınan Ebu Hanife'
nin görüşüne göre ise kanın hükmen var 
olduğu kabul edilir ve ihtiyaten kadının 
gusletmesi gerekir. Sezaryen yöntemiyle 
yapılan doğumda olduğu gibi çocuğun döl 
yolu dışında bir yerden çıkması halinde eğer 
döl yolundan kan gelirse bu nifas kanı olup 
kadın loğusa sayılır. 

Her kadın için farklı nifas süreleri ola
bilir. Bu kadınların fiziki bünyelerine, kalı
tım ve çevre şartlarına göre değişir. An
cak doğumdan sonra kadının ibadetlerini 
ne zaman yapmaya başlayacağının tesbiti 
açısından buna azami bir sınır koyma ih
tiyacı duyulmuş ve bu konuda farklı gö
rüşler ileri sürülmüştür. Fakihlerin çoğun
luğuna göre nifasın en uzun süresi kırk 
gündür. Hz. Peygamber döneminde do
ğum yapan kadınların kırk gün bekledik
lerini bildiren hadislerle Asr-ı saadet'ten 
beri bu hususta ittifak edildiğine dair 
rivayetler bu görüşün dayanağını oluştu
rur (İbn Ma ce, "Taharet", ı 28; Tirmizi, 
"Taharet", 105: Muvaffakuddin İbn Ku
dame. I, 427). Bu süreyi aşan kan Hane
fıler'e göre istihaze, Hanbeliler'e göre ha
yız şartlarını taşırsa hayız, aksi takdirde 
istihaze sayılır. Şafii ve Maliklier ile Şa'bl, 
Ubeydullah b. Hasan el-Anberl, Haccac b. 
Ertat gibi alimiere göre ise nifasın en uzun 
süresi altmış gündür. Ancak Şafiiler'e gö
re de bu durum genellikle en fazla kırk 
gün sürer. Bu görüş sahipleri konuya iliş
kin rivayetlerin genel ve yaygın durumu 
dile getirdiğini , az da olsa nifas hali altmış 
gün süren kadınlara rastlandığını , dolayı

sıyla bu konuda fiili durumun esas alın
ması gerektiğini belirtirler. Nifasın azami 
süresinin hayızınkinin dört katı olduğu yö
nünde fakihlerin genel bir kabulü vardır. 

Bu sebeple hayzın azami süresini on gün 
kabul edenlerin nifasınkini kırk, on beş gün 
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kabul edenlerin altmış gün olarak takdir 
ettikleri görülmektedir (Şehabeddin el
Karaft, I, 393). 

Nifasın azami süresi dolmadan kan ta
mamen kesilir ve tekrar görülmezse !oğu
salık sona erer; kadın yıkanır ve ibadetle
rini yapar. Bir süre kesildikten sonra nifa
sın azami müddeti içinde tekrar kan gel
mesi halinde Malikller'e, Şafiiler'deki mu
temet görüşe. Hanefiler' den E bO Yusuf ve 
Muhammed'e göre aradaki temizlik sü
resi on beş gün ve daha fazla olursa nifas 
hali sona erer, daha sonra gelen kan ha
yızdır. EbO Hanife'ye ve Şafiiler'den Ebü'l
Abbas İbn Süreye' e göre ise ne kadar sü
rerse sürsün nifasın azami süresi içinde 
görülen temizlik nifas kabul edilir. Hanefi 
mezhebinde fetva bu görüş doğrultusun
da verilmiştir. Hanbelller'e göre kesildik
ten sonra tekrar başlayan kanın nifas mı 
yoksa hastalık kanı mı olduğu şüpheli sa
yıldığından kadın oruç tutar, namaz kılar; 
fakat orucu daha sonra kaza eder (konu
ya ilişkin farklı durumlar ve başka görüş
ler için bk. Mu.F, XLI , 8-10). 

Doğum yapmış kadının önceki doğumun
da kanın devam ettiği süre nifastaki adeti 
kabul edilir. Hanefiler'e göre yeni doğum
da gelen kan nifasın azami süresini aşar
sa adet süresi esas alınır, aşan kısım isti
haze olur. Kan adet süresini geçmekle bir
likte nifasın azami süresini aşmazsa ka
dının nifas adetinin değiştiğine hükmedi
lif ve tamamına nifas hükmü uygulanır. 
Kadının nifasla ilgili bir acteti yoksa azami 
süreye kadar gelen kan nifas, aşan kısım 
istihaze kanı sayılır. Malikı1er'de mutemet 
sayılan görüşe göre kadının bir acteti olsa 
bile altmış günü aşan kan istihazedir. Şa
fii mezhebi içindeki üç ayrı görüşten da
ha güçlü olanına göre de bu hususta ka
dının kanlar arasında bilgi ve tecrübesiy
le yaptığı ayırım, bu mümkün değilse ka
dının nifas adeti, bu da yoksa nifasın en 
az süresi (bir anlık kan gelmesi) veya genel
likle devam ettiği süre (kırk gün) esas alı
nır. Hanbeliler'e göre kırk günü aşan kan 
hayız olmaya elverişli ise hayız, değilse is
tihaze kabul edilir. 

Bazı organları belirmiş ceninin düşme
siyle nifas hali meydana gelir. Bu durum
dan önceki düşüklerde de nifas hükümle
rinin uygulanacağına dair görüşlere rast
lanmaktadır ( a. g. e., XLI, I 4- I 5) . İkiz veya 
çoklu doğumlarda fakihlerin ekseriyetine 
göre tek bir nifas hükmü uygulanır. Ara
da fasıla bulunması halinde nifasın hangi 
doğumla başlamış sayılacağı hakkında de
ğişik görüşler öne sürülmüştür. 

Nifas hali kadının vücOb ve eda ehliye
tini etkilemez; sadece loğusa olan kadın 
için bazı özel hükümler söz konusudur. 
Bunlar şöylece özetlenebilir: Nifaslı kadın 
namaz kılamaz, tilavet ve şükür seedesin
de bulunamaz, oruç tutamaz, mushafı eli
ne alamaz, -bazı mezheplerde kabul edi
len istisnai durumlar dışında- Kur'an oku
yamaz, mescide giremez, Kabe'yi tavaf 
edemez, cinsel ilişkide bulunamaz. Bu sü
rede geçirdiği namazları kaza etmez, fa
kat tutamadığı farz ve vacip oruçları ka
za eder. Loğusalığı sona eren kadının gus
letmesi farzdır. Gusletmedikçe belirtilen 
ibadetleri eda edemez. Cinsel ilişkinin ce
vazı için nifas kanı kesildikten sonra kadı
nın gusletmesi veya Hanefiler'e göre bir 
namaz vakti kadar sürenin geçmesi ge
rekir. Bütün bu hususlarda hayızlı için ta
nınan ruhsatlar loğusa için de geçerlidir 
(bk. HAYIZ). Nifasın hayızdan farklı oldu
ğu hususlar ise şunlardır: Hayız ve nifasın 
asgari ve azami süreleri farklıdır. Hayız Tia 
müddetinden sayılırken nifas sayılmaz. 
Hayzın aksine nifas buluğ, iddet ve istibra 
için ölçü değildir. Hanefıler'e ve ŞatiTier'de
ki bir görüşe göre nifas hayzın aksine ke
faret orucunu kesip peş peşe olma özel
liğini ortadan kaldırır. Hanefıler'e göre ni
fas sünni ve bid"i boşama arasında ayırım 
sağlamaz; halbuki bir hayız döneminde 
birden fazla boşama bid"i boşama kabul 
edilir. 
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NİFFERİ 
( .s,Pı) 

Muhammed b. Abdilcebbar 
b. el-Hasen en-Nifferl 

(ö. 354/965'ten sonra) 

L ei -M evfilpf adlı eseriyle tanınan s ilfi. _j 

Irak'ta Kufe yakınlarındaki Niffer bölge
sinde doğdu. Mısır'a gidip İskenderiye'de 
yaşadığı için Mısr1 ve İskender! nisbeleriy
le de anılır. Tasawuf tarihi kaynaklarında 
ve diğer tabakat kitaplarında adı zikredil
mediği gibi el-Mevfı]fıf ve el-Mul]fıtabfıt 
adlı iki önemli eserinde ailesi, eğitim du
rumu ve hayatı hakkında ipucu niteliğin
de de olsa herhangi bir bilgiye rastlanma
maktadır. Düşüncelerini yaymak için mü
cadele etmemiş olması, sürekli seyahat et
mesi ve bir mürid topluluğuna sahip bu
lunmaması tanınmamasının sebepleri ola
rak göst erilmektedir (Aflfüddin et-Til im
san!, s. 259). Bir diğer sebep de onun Hal
Iik-ı Mansur'un idamından sonra hulfil id
diasıyla suçlanan sufılerden olduğunun söy
lenmesidir (Ahmed Ta ha, XVIll/ 208 ı 1978 ı, 
s. 41); ancak bu oldukça zayıf bir ihtimal
dir. Muhyiddin İbnü'l-Arab1. Nifferl'yi te
mel özellikleri "bilinmeme ve gizlenme" 
olan sufılerden sayar. Onun bu özelliği , kay
naklarda kendisine yer verilmeyişinin se
bebini izah konusunda daha ikna edici bir 
fikir vermektedir. Nifferl'nin vefat tarihiy
le ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. 354-
366 (965-976) yılları arasında Mısır'da öl
müş olabileceği ileri sürülmektedir. İbnü' l-

Arabl'nin el-Fütılf:ıfıtü'l-Mekkiyye'de gö
rüşlerini zikretmesinden sonra tanınır hale 
gelmiş, Afıfüddin et-Tilimsan1, İbn Seb'ln, 
Kaşan1 ve Şa'ran1 gibi sufıler eserlerinde 
onun görüşlerinden bahsetmişlerdir. 

Nifferl'nin tasawuf anlayışı el-Mevfı]fıf 
adlı eserinin temel kavramı olan "vakfe" 
terimine dayanır ( el-Mevalf:ıf, neşredenin 
girişi , s. 9- 16). Tasawufta bir makamdan 
diğerine geçmenin temel şartı . geçilen 
makamın bütün gereklerinin yerine geti
rilip geçilecek yeni makama hazırlıkyapıl
mış olmasıdır. "İki makam arasında durup 
kalmak" demek olan vakfe bu noktada or
taya çıkar. Durmanın sebebi. salikin önce
ki makamdan kalan yükümlülüklerini ta
mamlaması ve yeni makam için gerekli 
hazırlıkları yapmasıdır. Niffer1 vakfe teri
mini hayret makamı ya da matta' ile eş 
anlamlı olarak kullanır. Kaşan1 de "idrakle
rin ulaştığı son mertebe" veya "kelamı duy
ma mertebesinden söyleyeni müşahede 
mertebesine yükselmek" diye tanımladığı 
matlam ariflerin dilindeki adının "mevkıf" 
olduğunu belirtir. Mevkıf veya matla' bü
tün bilgilerin kaynağı, idraklerin sonu, di
ğer bir ifadeyle her türlü bilginin sonlan
dığı mertebedir (Nifferl, el-Meva/f:ıf, s. 31; 
Abdürrezzak el-Kaşanl, s. 520) . Bu görü
şünü bilgi -marifet- vakfe arasındaki de
recelenmeye dayandırarak açıklayan Nif
ferl'ye göre marifet sufılerin riyazet yön
temiyle elde ettikleri bilgilere işaret eder. 
bilgi ise zahiri bilgi için kullanılır. Niffer1 
marifeti vakfenin aşağısında sayar ve onu 
yetersiz kabul eder. Salikin milrifetten "sü
rekli huzur" manasındaki vakfeye geçme
si gerekir. Bunların arasındaki dereceli iliş
kiyi vakfenin bilgi ve marifetin beslendiği 
kaynak olmasıyla açıklar. Çünkü vakfe ma
rifetin, marifet bilginin direğidir ya da vak
fe marifetin ruhu, marifet bilginin ruhu , 
bilgi hayatın ruhudur. 

Niffer1 bilgi- m arifet -vakfe arasındaki 
derecelenişi havas -avam ilişkisiyle de açık
lar. Bilgi ve marifet sonucunda Hakk'ı gör
me derecesine ulaşmak vakfeye ulaşmak 
demek olduğu gibi bu sayede insan avam
dan ayrılarak havas haline gelir. Niffer1 
vakfe derecesine ulaşanları "hür" diye ni
teler ki bu niteleme sufılerin dünya bağ
larından kurtulma hakkındaki görüşlerinin 
bir neticesidir. Vakfenin bilginin aksine her
hangi bir sebebe bağlı olmayışı da bu azat
lığından kaynaklanır. Niffer1 bunu, "Vakıf
lar hükümdarlar. arifler vezirlerdir" diye 
açıklayarak tekrar vakfe -m arifet ilişkisi
ne işaret eder. Salikin dünyev'i bağlardan 
azat olması onun tarafından , "Vakıf nere
deyse beşer1lik özelliğinden çıktı" ya da, 
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"Vakıfın duyusu benim izzetimin ceberu
tuyla karıştı" diye dile getirilir. Bu ifadeler 
"enelhak" ve "sübhan1" gibi ifadelerin bir 
benzeri sayılabilir. Bunun bir sonucu ise 
vakfe yapanın bedeni ölürken kalbinin can
lı kalmasıdır. Buna göre vakfeden söz et
mek bilgi ve milrifetin üzerindeki bir şey
den söz etmek demektir. Başka bir açı
dan vakfe sufılerin doğrudan bilgi almak 
diye isimlendirdiği bir imkan sağlar. Nif
fer1 bunu, "Kim vakfe ederse bilgisi doğ
rudandır, kim vakıf olmazsa bilgisi başka
sından kazanılmıştır" diyerek açıklar. Vak
fenin son makam olması , sonraki dönem 
sufılerinin tasawufı tecrübenin sonu diye 
yorumladıkları hayret makamıyla arasın
daki benzerlikleri açıklar. Nifferl'nin izah
ları vakfenin hayret makamı olduğunu gös
terir (el-Meva/f:ıf, s. 12) . Vakıf ise İbnü'l
Arabl'de "insan-ı kamil" veya İbn Seb'ln'
de "muhakkik" diye isimlendirilen, sütilkü
nü ikmal etmiş insanın başka bir adıdı r. 

İbnü'I-Arab1 dönemi tasawufunda ay
rıntılı bir şekilde işlenen bazı düşüncele

rin ilk nüveleri el-Mevfı]fıfta görülebilir. 
Nifferl'nin daha tanınır hale gelmesi de bu 
düşünce akrabalığıyla açıklanabilir. Bun
lara örnek olarak birlik ve vuslat halini an
latan ifadeler zikredilebilir. Niffer1 insanı 
"varlığın anlamı" diye niteler. Bu konu, İ b
nü'l-Arab1 sonrası tasavvufunun insan mer
kezli görüşlerinde sürekli tekrarlanmış bir 
ana fikirdir. Bu aynı zamanda Nifferl'den 
önce Cüneyd-i Bağdadl ve Hallac-ı Man
sur'da görülen "insanın yaratılış öncesi ha
kikati" görüşleriyle de benzerlik gösterir. 

Niffer1 Cüneyd-i Bağdad1. Hallac-ı Man
sur, Bayezld-i Bistam1 gibi vahdet-i vücud 
eğilimi taşıyan sufılerdendir. İbnü'I-Ara
bl'nin sistematik hale getirdiği vahdet-i 
vücudun bazı unsurları Nifferl'de buluna
bilir. Bunlardan biri, Allah'ın her şeyle be
raberliği fikridir. el-Mevfı]fıfta en sık tek
rarlanan düşüncelerden biri bu beraber
liktir: Tanrı her bir şeye o şeyin kendisin
den daha yakındır. Diğeri "müteal"in dile 
gelmezliği konusundaki görüşlerinden kay
naklanan paradoksal bir dilin kullanımıdır 
(Schimmel, s. 91 ). Niffer1, Allah'ın ancak 
zıt özelliklerle bilinebileceğini dile getirir. 
Allah'ın bilinemezliğini, "Bilgilerin bilgisi 
hiçbir şeyin O'nun benzeri olmadığını gör
mendir" diye açıklayan Niffer1, Allah'ı bil
menin zıt özellikleriyle O'nu bilmek anla
mına geldiğinden söz ederken O'nu "bü
tün" diye ifade eder: Bütünü bilen zahir 
ve batın olarak yani zıt özelliklerle hakika
ti bilen, yarımı bilen ise sadece zuhur edi
ci olarak bilendir. Bilen- bilinen ilişkisinin 

bir sonucu olarak vakıf da zahiri batını. ba-
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