
NiFFERl 

tım zahiri haline gelen kimsedir. Nifferi di
lin yetersizliği hakkındaki görüşünü akta
rırken isimler, eserler gibi dil alanına giren 
şeylerle Hakk'ı bilmeye çalışanları eleştirir. 
Hakikat karşısında dil mecazi olabilir. Bil
gi marifete, marifet ise vakfeye ulaştırdı
ğında vakıf artık mecaza gerek duymaz. 
Çünkü o Hakk'ın dışındaki her şeyden çe
kilip alınmıştır. Bu yönüyle vakfenin aynı 
zamanda bir fena teorisi olduğu anlaşıl
maktadır. Nifferi vakfe halinde salik ile 
Tanrı arasında dilin bile aracı olamayaca
ğını söyler. Bu durum vakfenin susma ha
li olduğunu gösterir. Bu da hayret maka
mının başka bir özelliğidir. Vakıf her şey
den soyutlandığı için Hak ile arasında hiç
bir şey kalmaz. Nifferi, veli isminin anla
mını Tanrı ile vakıfın arasında hiçbir ara
cının bulunmayışma dayandırır. Velilik "bir 
şeyi takip etmek, onun ardından gitmek" 
anlamından türetilmiştir. Vakıf Tanrı'dan 

hemen sonra gelen olduğu için veli diye 
isimlendirilmiştir. Onunla Hak arasında hiç
bir vasıta -dil bile- yoktur. Bu görüş, son
raki tasawufta insan-ı kamilin Tanrı ile 
alem arasında bir berzah olarak bulunma
sının başka bir ifadesi sayılabilir. 

Nifferi havf ve reca ilişkisi üzerinde du
rur ve vakfenin tasawufun dile getirdiği 
bütün çift ve zıt kavramların ötesinde bir 
şey olduğunu belirtir. Ona göre söz konu
su kavramlar marifete dayanır. Halbuki 
ilim marifette, marifet ise vakfede sona 
erer ve marifetin yerini huzur alır. Nitfe
ri'nin şeriat - hakikat ilişkisine dair ifade
leri onun Sünni tasawufun şeriata bağlı
lık görüşlerine katıldığını gösterir. Bu du
rum, tasavvufun bütün dönemlerde birey
sel yükümlülüğü reddetmek bir yana "di
ni hükümleri derinleştirmek" anlamında 
tahkik üzerine kurulduğu iddiasının bir te
zahürüdür. Nifferi'ye göre insanın vakfeye 
ulaşabilmesi emre itaat etmesiyle, doğru 
yolda bulunması da yasaklardan uzak dur
masıyla mümkündür. Her şeyin bir kayna
ğı vardır, gücün kaynağı ise yasaktan sa
kınmaktır. Öyleyse şeriata bağlanmak sü
IQkün başarısı için zorunludur. Melami
ler'in ayıncı özelliği sayılan ihlas üzerinde 
de duran Nifferi arnelin niyet, niyetin ise 
ihlasla ölçülmesi gerektiğini vurgular. is
lam'ın anlamından söz ederken onun "bo
yun eğmek" manasma geldiğine dikkat çe
kerek gerçek anlamda boyun eğebilmek 
için Hakk'ın emrine ve kelarnına uymak ve 
bid'at çıkarmamaktan söz eder. Nifferi'ye 
göre bid'atçı olmamak, insanın kendi gö
rüşü doğrultusunda değil Hakk'ın onun le
hinde ya da aleyhindeki hükümlerinin doğ
rultusunda gitmesi demektir. 
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NifferT'nin 
el-Mevli)f:ıf ad l ı 

eserinden 
bir sayfa 
(Chester 
Beatty 
Library, 

nr. 4000 vr. 30') 

Eserleri. 1. el-Mevô.]fıf. Eser, "Beni -şu 
konuda- durdurdu ve dedi ki" ifadesiyle 
başlayan ve "mevkıf' adı verilen her biri bir 
iki sayfa hacmindeki metinlerden oluşur. 
SQfılerin doğrudan bilgi almak veya ölüm
süz diriden bilgi almak şeklindeki ifadeleri 
bağlamında eser boyunca müellife hitap 
Cenab-ı Hak'tan gelmektedir. el-Mevô.
]fıf, Arthur J. Arberry tarafından yedi nüs
hasına dayanılarak neşredilmiş ve İngiliz
ce'ye tercüme edilmiştir (London 1935) . 
Bu neşir yetmiş yedi mevkıf ihtiva etmek
tedir. Paul Nwyie eserin istanbul (Süley
maniye Ktp ., Hacı Mahmud Efendi , nr. 
2406). Bursa (Bursa Eski Yazma ve Bas
ma Eserler Ktp ., Ulucam i, nr 1 536). Kon
ya (Yusuf Ağa Ktp ., nr. 5929) ve Tahran 
(Melik Ktp ., nr. 4263) kütüphanelerinde 
bulunan, Arberry'nin kullanmadığı nüsha
ları karşılaştırıp tesbit ettiği yetmiş mev
kıfı ayrıca yayımiarnıştır ( Trois oeuvres ine

dites de mystiques musulmans, s. 193-
249) el-Mevô.]fıf Afifüddin et-Tilimsanl 
tarafından şerhedilmiştir (bk. bibl.) TIIim
sani, esere son şeklinin Nifferi'nin notla
rından hareketle oğlunun oğlu veya kızı
nın oğlu Muhammed Nifferl tarafından 
verildiğini söyler. Bazı iddialara göre de 
el-Mevô.]fıf Nifferi'nin bir arkadaşı tara
fından derlenmiştir. Eserin bir şerhinin 
daha bulunduğu kaydedilmektedir (Sez
gin, ı . 662). z. el-Mul]ô.tabô.t. "Ey kulum" 
diye başlayan elli altı hitabeden oluşan ese
rin sonunda bir de mevkıf bulunmaktadır. 

ÜsiGp ve muhteva bakımından el-Mevô.
]fıf'ın bir benzeri ve devamı niteliğinde 
olan el-Mul]ô.tabô.t'ı Arthur J. Arberry el
Mevô.]fıf ile birlikte neşredip İngilizce'ye 
çevirmiştir. Paul Nwyia'nın çalışması ayrı
ca, yukarıda zikredilen kütüphanelerde bu
lunan nüshalardan derlenen Nifferi'ye ait 
müteferrik parçaları (s. 249-275) , hikmet 
konusuna dair metinleri (s. 279-287) , dua 
ve münacatları (s. 289-306). havatır ve mu
habbetle ilgili metinleri (s. 309-325) ihtiva 
etmektedir. Bu metinlerde yer alan şiir-

lerden Nifferi'nin aynı zamanda şair oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

BİBLİYOGRAYFA : 

Nifferi, el-Meva~ıf(nşr. ve tre. A. J. Arberry), 
London 1935, tür.yer., ayrıca bk. neşredenin gi 
rişi, s. 1-26; a.mlf. , el-Mutıatabat ( n şr. ve tre. A. 
). Arberry, a.e. içinde), London 1935, tür.yer., İb
nü'I-Arabi, Fütahat-ı Mekkiyye (tre. Ekrem De
mirli), İstanbul 2006, ll, 232; Afifüddin et-TIIim
sani, Şerf:ıu Meva~ıfi 'n-Nifferi ( nş r. Cemal el-Mer
zuki), Kahire 2000, s. 259, 505; Abdürrezzak ei
Kaşani, Tasavvuf Sözlüğü [tre. Ekrem Demirli ), 
İstanbul2004 , s. 520, 574, 575; Şa'rani, et-Taba
~t. ıı, 429; Keşfü '?-?unun, ll, 1891 ; Brockelmann, 
GAL Suppl. , 1, 358; Sezgin, GAS, 1, 661-662; P. 
Nwyia, Trois oeuvres inedites de mystiques mu
sulmans: Saqiq al-Bal/Ji, lbn 'Ata', Nifferi, Bey
rut 1982, s. 183-325; Yusuf Sami el-Yusuf, Mu
~addime li'n-Nifferf, Dımaşk 1988; Cemal Ahmed 
ei-Merzukl, Tecridü 't-tevf:ıfd li 'n-Nifferf, Kahire 
1414/1994; A. Knysh, lslamic Mysticism: A 
ShortHistory, Leiden 2000, s. 102-115; A. Schim
mel, İslam 'ın Mistik Boyutları [tre. Ergun Koca
bıyık). İstanbul2002, s. 91; Ahmed Taha, "Med
g.al ila 15ıra'ati'n-Nifferi " , el-Katib, XVIII/208, Ka
hire 1978, s. 38-52; A. J. Arberry. "al-Niffart", 
Ef2 (İng .). VIII, 13-14. fAl 
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NİFTAVEYH 
(~~) 

Ebu Abdiilah İbrahim 
b. Muhammed b. Arafe b. Süleyman 

ei-Atekl ei-Ezdi el-Vasıti 
(ö. 323/935) 

L Arap dili, edebiyatı ve kıraat alimi. _j 

244 (858) yılında Vasıt'ta doğdu. Çok 
esmer ve çirkin olduğu, ayrıca gramerde 
Slbeveyhi'nin (Sibeveyh) metodunu benim
seyip kitabını çok okuttuğu için onunki ile 
aynı vezinde olmak üzere Niftaveyh laka
bıyla anılmıştır. Mus'ab b. Zübeyr ile Ab
dülmelik b. Mervan dönemlerinde Basra 
ve Horasan valiliği yapan Mühelleb b. EbQ 
Sufre'nin soyundandır. Bağdat'a yerleşen 
Niftaveyh ömrünü geçirdiği bu şehirde 
tahsil gördü. Arap dili ve edebiyatında Mü
berred, Sa'leb ve Muhammed b. Cehm'
den; hadiste İshak b. Vehb ei-AIIat, Ab
bas b. Muhammed ed-DQri, Ahmed b. Ab
dülcebbar ei-Utaridi ve Abdülkerlm b. ei
Heysem'den; kıraatte Muhammed b. Amr 
b. Avn ei -Vasıti, Ahmed b. İbrahim b. ei
Heysem ei-Belhi ve Şuayb b. EyyQb es-Sa
rifini'den faydalandı. Kendisinden istifade 
eden çok sayıda talebe arasında Merzü
bani, Ebü'I-Ferec ei-İsfahani. Ebü'I-Kasım 
ez-Zeccacl, EbQ Ca'fer en-Nehhas, Müte
nebbi, EbG Ali ei-Kali, Muafa b. Zekeriyya, 
Muhammed b. Ahmed ei-Ezheri, Hasan b. 
Bişr ei-Amidi. İbn Haleveyh, Hasan b. Ab
dullah el-Askeri ve Ali b. Hüseyin ei-Mes-



'Qdi sayılabilir. Elli yıl boyunca En bariyyOn 
Camii'nde ders veren Niftaveyh 12 Rebiü
lewel323'te (ı 9 Şubat 935) Bağdat'ta ve
fat etti. Onun sohbeti tatlı, ahlaklı, cömert 
ve güvenilir bir kişi olduğu, ancak kendisi
ni ihmal edip temizliğine ve elbisesine özen 
göstermediği nakledilir (Yakut, ı, 256-257) 
İbn Düreyd ile atışmaları olduğu gibi İbn 
Bessam ei-Bağdadi gibi bazı edip ve alim
ler onun hakkında hicviyeler yazmıştır (Ke
maleddin el-En bari, S. 26I ; Yakut, ı . 264) . 

Nahiv alanında İbn Keysan, Zeccac ve 
Ebu Bekirei-Enbari tabakasında sayılan 
Niftaveyh (Teh?fbü 'l-luga, I, 28), Küfe-Bas
ra karışımı seçmeci ve Bağdat mektebi pa
ralelinde uzlaştırmacı bir çizgi takip et
miştir (ibnü 'n-Nedlm, s. 90) . Arap dilin
deki iştikak ilkesini kategorik olarak red
detmiş, dilin menşei meselesinde öğret
me ve uzlaşma nazariyesini benimseme
miş, tabii ve tevkifı bir olgudan söz etmiş
tir. İbn Düreyd'in Cemheretü'l-luga adlı 
sözlüğünün Halil b. Ahmed'e ait Kitfıbü'l
'A yn'ın değiştiritmiş ve bozulmuş bir şekli 
olduğunu söylemiş, Mu'tezile'nin Kur'an-ı 
Kerim'in mahlük sayıldığı iddiasını tutar
sız bulmuştur. 

Fıkıhtayakın dostu İbn Davüd ez-Zahi
ri'nin yöntemini benimsediği ve bu mez
hebin önde gelen simaları arasında yer 
aldığı kaydedilmektedir (Safedl, VI, I 30). 
Onun bazı kaynaklarda Şii ve Hanbeli şek
linde nitelendirilmesi gramerde olduğu gi
bi mezheplerde de seçmeci ve uzlaşmacı 
bir çizgi takip ettiği ihtimalini düşündür
mektedir (Ef21İng. ı, VIII, I4). Cerlr b. Atıy
yeve Ferezdak'ın en-Nel)ii'it.'i ile Zürrüm
me gibi birçok şairin divanını ezberlediği 
kaydedilen Niftaveyh'in şiirle ilgili teorik ve 
teknik bilgilere vakıf olduğu belirtilir. Ayrı

ca gazel, nesib, hiciv ve hikmet konuların
da şiirler yazmıştır. Genellikle kıtalar halin
de intikal etmiş olan şiirleri kaynaklarda 
dağınık biçimde yer almaktadır (m esela 
bk. Yakut , ı . 257-27 I; A'yanü 'ş-Şi"a, ıı. 

222-223 ). 

Eserleri. Niftaveyh çeşitli alanlarda çok 
eser telif etmekle birlikte bunlardan sa
dece ikisi günümüze ulaşmıştır. 1. el-Mal)
şur ve'l-memdCıd (nş r. Hasan Şazell Fer
hOd, Cami'atü'l-Melik Su'O.d Mecelletü Kül
liyyeti 'l-adab, lV/5 IRiyad 1975-19761. s. 
93-127; Kahire 1980). Arap dilindeki mak
sOr ve memdüd isimlerle kelimelerin ya
zılışı, i'rab şekilleri, tekil, ikil ve çoğulların
daki değişiklikler, sonu hemzeli fiiller, çe
şitli bablardan masdar, ism-i fail ve ism-i 
mef'Ql kalıpları , münsarif ve gayr-i mün
sarif olma durumu gibi konular veciz bir 

anlatımla ele alınmaktadır. Sahasında ilk 
eserlerden olan risalede Küfe mektebinin 
yöntem ve terimleri kullanılmıştır. Z. Mes
'eletü Süb]J.fın (nş r. Yasin Muhammed es
Sewas. MMLADm., LXIV/3 119891, s. 36 1-
391 ). Risalede "sübhanallah" terkibi, için
de sübhan ve tesbih ifadeleri geçen otuz 
iki ayet, şiir ve hadis yorumlanmış ve filo
lojik açıdan açıklanmıştır. 

Niftaveyh'in kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: el-Bfıri' fi'l-luga, 
er-Red 'alfı men l)iile bi-l;)all)ı'l-Kur'fın 
(er-Red 'ale'l-Cehmiyye), el-Emşfıl (bu üç 
eserin VII./XIII. yüzyılda Halep Kütüpha
nesi'nde nüshala rı olduğu bilinmektedir), 
Emşfılü'l-Kur'fın, İl;;tilfıfü'l-meşfı]J.if, Ga
ribü'l-Kur'an (hacimli bir eser olup VII./ 
XIII. yüzyılda Halep Kütüphanesi"nde yaz
mas ı o lduğu belirtilmektedir). el-İl)tişa
rat, el-istifa fi'ş-şürut veya el-İstişnfı' 
ve'ş-şart (ve 'ş-şürO.t fi 'l-lf.ıra'at/fi'l-~uran), 

el-Kavdii, el-Meşadir, el-Mul)ni' fi'n
na]J.v, el-Müla]J., en-Na]J.l (en-Nemi), er
Red 'ald men yez'umü enne'l-'Arab 
yeştal)l)u keldmeha ba't.ahCı min ba't., 
er-Red 'ale'l-Mufaçl.çl.al b. Selerne ii nal)
dihi 'ale'l-Ijalil, eş-Şehddfıt, et-Tevbe, 
et-Tari{), el-Vüzera', Kitab ii enne'l
'Arab tetekellemü tab'an la ta'allümen, 
Atragaşşe fi'l-luga, Kaşide ii garibi'l-lu
ga. Niftaveyh ayrıca Divfınü's-Semev'el'i 

(n şr. Abdülkerlm ed-Düceyll, Bağdad 1955) 
ve Divanu Sü]J.aym 'Abdü Beni'l-l:faş
J:ıaş ' ı derlemiştir. 
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Iii ZüLFiKAR TüCCAR 

L 

L 

NiGAR HANlM 

NiGAHDAŞT 
( .:;...;.ı~ olfi ) 

Hacegan silsilesi 
ve Nakşibendiyye tarikatında 

salikin kelime-i tevhidi zikrederken 
bütün dünyevi düşüncelerden 

uzaklaşması anlamında bir terim 

(bk. HACEGAN). 

NiGAR HANlM 
(1862-1918) 

Türk şairi ve yazarı. 

_j 

--, 

_j 

istanbul'da doğdu. Asıl adı Sandar Far
kaş olup 1848 Macar ihtilali'nden sonra 
Türkiye'ye sığınarak ihtida eden ve "Ma
car" lakabıyla tanınan Osman Paşa'nın kı

zıdır; annesi, Sadrazam Keçecizade Fuad 
Paşa'nın mühürdan Nuri Bey'in kızı Emi
ne Rifati Hanım'dır. Yedi yaşında iken Ma
dam Garos'un Kadıköy'deki yatılı okuluna 
verildi. Bu okulda Fransızca, piyano, resim 
ve dikişin yanı sıra Rumca, İtalyanca ve Er
menice öğrendi. Dönemin ünlü ismi Ebül
lisan Şükrü Efendi'den Türkçe, Arapça ve 
Farsça dersleri aldı. Örtünme yaşının yak
laşması sebebiyle okuldan alındı, piyano ve 
!isan derslerine evde devam etti. 

Henüz çocuk denecek bir yaşta iken yap
tığı, mutsuzluğuyla edebi hayatını etkile
yecek olan evliliğinden ( 18 75) Salih Münir, 
Salih Feridun ve Salih Keramet adlı çocuk
ları dünyaya geldi. Evliliğinin yedinci yılın
da kocası İhsan Bey'le arasında beliren an
laşmazlık yüzünden baba evine döndü, bir 
müddet sonra da kocasından ayrıldı ( 1889) . 
Bu arada EfsCıs adlı bir şiir kitabı yayımla

ması (i. kısım , 1887) bir anda ilgi odağı ha
line gelmesine sebep oldu. EfsCıs'un üç yıl 

Nigar Han ım'a ait iki fotoğraf 

83 


