NEFÛSÎ

Berberî dilinde yazýlmýþ bir divanýndan bahsedilmekteyse de bu eser günümüze ulaþmamýþtýr. Þemmâhî, Nefûsî’nin Mersaddecâc’da bulunduðu sýrada yanýna gelen
Saîd adlý bir kiþiye Ehl-i da‘vet’in (Ýbâzîler)
durumunu sorduðunu, büyük ihtimalle ondan 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 kaçýrdýðý, kalan kitaplarýný ise korumak amacýyla elbisesinin iç kýsmýna soktuðu ve bunlarý baþýný koynuna doðru eðmek suretiyle okuduðu nakledilmektedir. Bu kitaplarýn da Benîdercîn Kalesi’nin düþmesi üzerine diðer eserlerle birlikte yandýðý, daha
sonra kendisine nisbet edilen çalýþmalarýn 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 biyografiler 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 Kuzey Afrika’ya yerleþtikleri ifade edilmektedir. Nefzâve’nin Verfecûme, Gassâse, Mernîse, Sûmâte, Versîf, Velhâsa ve Zehîle gibi pek çok kola ayrýlmasý büyük bir kabile
olduðunu göstermektedir. Kabile, ana yerleþim merkezleri Tunus’un güneyinde yer
alan Þattülcerîd gölünün doðusundan Kayrevan’ýn güneyine doðru uzanan Cerîd böl534

gesindeki Kafsa, Kabis, Kebîlî ve Dûz gibi
þehirler olmakla birlikte Orta Maðrib (Cezayir) ve Maðrib-i Aksâ’da (Fas) daðýlmýþ
durumdadýr. Eski devirlerde Nefzâve’nin
büyük bir kýsmýnýn sahil bölgesinde baðýmsýz bir þekilde yaþadýðý, fakat sadece
Cerîd bölgesindeki kýsmýnýn nüfus yoðunluðunun yüksek olmasý sebebiyle siyasî
sahada ön plana çýktýðý bilinmektedir.
Kuzey Afrika’daki Ýslâm fetihleriyle birlikte Nefzâve de zaman içerisinde müslüman olmuþtur. Bölgede etrafýna Berberî
kabilelerini toplayarak isyan eden Kâhine’nin, Ýfrîkýye Valisi Hassân b. Nu‘mân elGassânî tarafýndan yenilmesinin ardýndan
(79/698) müslümanlarýn ele geçirdiði þehirler arasýnda Nefzâve adýnda bir þehre
de rastlanmaktadýr. Bu savaþýn ardýndan
Ýslâm’a girdiði anlaþýlan kabile, II. (VIII.)
yüzyýlda bölgeye yayýlan Hâricîliðin Sufriyye koluna intisap etti. 140 (757) yýlýnda isyancý Arap liderlerinden Abdülvâris b. Hasîb’in kendilerine sýðýnmasýnýn ardýndan
Nefzâve mensuplarý Abbâsîler’e karþý ayaklanarak Kayrevan’ý ele geçirdilerse de daha
sonra Abdurrahman b. Rüstem idaresindeki Ýbâzîler tarafýndan oradan çýkarýldýlar.
Bu sýrada Sufrîliði terkedip Hâricîliðin diðer kollarýndan Ýbâzýyye’ye giren Nefzâve,
öteki Ýbâzî kabilelerle birlikte bölgedeki
Abbâsî yönetimine karþý mücadele verdi ve
Ebû Hâtim el-Melzûzî el-Ýbâzî’nin kumandasýnda Ýbâzî - Berberî kabilelerinin 151
(768) yýlýnda baþlattýklarý isyana katýldý.
Ancak Ebû Hâtim, Trablusgarp’ta yapýlan
savaþta Abbâsî Valisi Yezîd b. Hâtim el-Ezdî’ye yenilerek öldürülürken âsi kabileler
de büyük kayýplar verdiler (155/772). Ebû
Hâtim’in öldürülmesinin ardýndan Nefzâve’nin bir kýsmýnýn Tâhert’te Ýbâzîler’i etrafýna 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 otoriteye baþ kaldýrmýþ veya bölgedeki vali ve
âmillerin kendi kabilesinden olmasýný istemiþtir. V. (XI.) yüzyýlda Zenâte isyaný sýrasýnda Nefzâve’nin yaþadýðý bölgeler tahrip edilmiþ ve bu yýllardan itibaren kabile,
topraklarýna yerleþen bedevî Arap kabilelerinin içinde erimeye baþlamýþtýr. Zira
bu dönemden sonra kaynaklarda Nefzâve adýndan daha az bahsedildiði görülür.
Cerîd bölgesi, VI. (XII.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Muvahhidler’e karþý Murâbýtî hâkimiyetini tekrar kurmaya çalýþan Benî Ganiye’nin isyan merkezlerinden birini oluþturmuþtur. Ayný yüzyýlýn son çeyreðinde Ali

b. Ganiye bölgeyi hâkimiyeti altýna alarak
Muvahhidler’e karþý yaptýðý harekâtý buradan baþlatmýþ ve bu isyan sýrasýnda Nefzâve’nin yaþadýðý topraklar saldýrýlara mâruz kalmýþtýr. Hafsîler döneminde pek çok
defa isyan eden kabilenin bu tutumunda
merkezî yönetimler tarafýndan gönderilen
vali ve âmillerin onlara karþý tutumu belirleyici rol oynamýþtýr. Merkezî yönetimden baþka diðer kabilelerle de çatýþmasý
Nefzâve’nin iktisadî ve içtimaî durumunu
etkilemiþtir. VIII. (XIV.) yüzyýlda kabile kendi topraklarýnda azýnlýk durumuna düþerek eski siyasî önemini kaybetmiþti. Ýbn
Haldûn, bu bölgede Arap kabileleriyle Nefzâve 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 bilinmekte, dolayýsýyla bu kabilenin Sünnîleþerek
Araplaþtýðý anlaþýlmaktadýr. Günümüzde
kendilerini Arap olarak nitelendiren ve sadece Arapça konuþan Nefzâveliler, XIX.
yüzyýlýn sonlarýndan itibaren bölgede artezyen 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 günümüze ulaþmayan þehirler kaydedilmiþtir.
Meselâ Kafsa ile Kabis arasýnda etrafý surlarla çevrili, altý kapýlý, içerisinde cami, çarþý,
hamam ve su kanallarýnýn bulunduðu Nefzâve þehrinden bahsedilmektedir. Bunun
dýþýnda Nefzâve kabilesinin yaþadýðý þehirler arasýnda Sübeytýla, Sûmâte ve Turre de bulunmaktadýr. Nefzâve’nin önemli
merkezlerinden Turre þehri 602’de (1205)
Benî Ganiye isyaný sýrasýnda Yahyâ b. Ganiye tarafýndan tahrip edilmiþtir.
Nefzâve kabilesine mensup dikkate deðer kiþiler arasýnda Endülüslü fakih ve edip
Münzir b. Saîd el-Bellûtî, mutasavvýf Ebû
Ya‘kub el-Berâdisî, Abdullah b. Muhammed el-Kâtib, kelâmcý ve felsefeci Ebû Ya‘kub Yûsuf et-Turrî ile þair ve hattat Ebû
Bekir b. Feth el-Gumârî en-Nefzâvî sayýlabilir.
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Kahtânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.
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Mezhic’in kollarýndan olan kabilenin adýný aldýðý ve Cesr de denilen Neha‘ýn Kahtân’a kadar uzanan nesep zinciri Amr b.
Ule b. Celd b. Mezhic b. Üded b. Zeyd b.
Yeþcüb b. Arîb b. Zeyd b. Kehlân b. Sebe’
b. Yeþcüb b. Ya‘rub b. Kahtân þeklindedir.
Altý oðlu olan Neha‘ýn nesli bunlardan Avf
ve Mâlik vasýtasýyla devam etmiþtir. En
önemli kollarý arasýnda Cezîme, Vehbîl, Hârise, Cesr, Kays ve Sühbân’ýn bulunduðu
kabilenin baþlýca yerleþim alaný Ebyen muhafazasýnýn kuzeyindeki Levder ile güneydeki Þakra þehirleri arasýnda yer alan ve
günümüzde Nah‘an Vadisi adýyla bilinen
bölgedir.
Benî Neha‘ ve bazý kollarýnýn Ýslâmiyet’e
giriþiyle ilgili olarak kaynaklarda çeþitli bilgiler bulunmaktadýr. Nehaoðullarý’nýn muhtemelen Mekke’nin fethinden önce Ertât
ve Cüheyþ adlý iki kiþiyi Medine’ye gönderdiði ve bunlarýn Müslümanlýðý benimseyerek Resûl-i Ekrem’e kabileleri adýna biat
ettikleri bilinmektedir (Ýbn Sa’d, I, 346; Fayda, s. 100-101). Bu iki þahsýn davranýþýný
ve konuþmalarýný beðenen Hz. Peygamber
onlara ve kabilelerine dua etmiþ ve Ertât’a
kavimleri adýna sancak baðlamýþ, Ertât bu
sancakla Mekke’nin fethine ve Kadisiye
Savaþý’na katýlmýþtýr. Neha‘lýlar, 11. yýlýn Muharrem ayýnýn ortasýnda (Nisan 632 ortalarý) Medine’ye Zürâre b. Amr (Kays) baþkanlýðýnda aralarýnda Ertât ile Cüheyþ’in
de yer aldýðý 200 kiþilik bir heyet göndermiþtir. Daha önce Yemen’de Muâz b. Cebel’e biat eden ve Medine’ye gelmiþ son
heyet olan bu grup, Remle bint Hâris’in
evinde misafir kaldýktan sonra Resûl-i Ekrem’in huzuruna çýkarak kabilelerinin Ýslâ-

miyet’i kabul ettiðini ona da bildirmiþlerdi
(Ýbn Sa‘d, I, 346).
Ýrtidad hareketleri içerisinde Yemen’deki bazý kabileler gibi yoðun biçimde yer almayan Neha‘lýlar, Hz. Ebû Bekir tarafýndan
ridde olaylarýný bastýrmak amacýyla gönderilen birliklere katýlmýþ, daha sonra da
ilk fetihlerde ve Ýslâmiyet’in yayýlmasýnda
önemli rol oynamýþlardýr. Neha‘lýlar, Kadisiye Savaþý ile Yermük Savaþý’na kadýnlarýyla birlikte iþtirak etmiþlerdir. Benî Neha‘,
ilk kuruluþ yýllarýndan itibaren Kûfe ve Basra’da kendilerine ayrýlan mahallelere yerleþerek bu þehirlerde Yemenliler’in önemli bir güç haline gelmesine katkýda bulunmuþlardýr. Hz. Osman’ý hedef alan muhalefet hareketlerinin içinde çok sayýda Neha‘lý bulunuyordu, halifenin evini kuþatan
Kûfeliler’in liderliðini de Eþter en-Nehaî
üstlenmiþti. Neha‘lýlar, Hz. Osman’ýn þehid
edilmesinden sonra Hz. Ali taraftarý bir
siyaset izleyerek Cemel ve Sýffîn savaþlarýnda onun yanýnda yer almýþlar, Nehrevan’da da Hâricîler’e karþý savaþmýþlardýr.
Neha‘ kabilesi, Emevîler’in iktidara gelmesinin ardýndan yine Hz. Ali ve Ehl-i beyt taraftarý bir siyaset izlemeyi sürdürmüþse
de bu kabileden Sinân b. Enes, Hz. Hüseyin’in þehid edilmesinde baþ rolü oynamýþtýr.
Hz. Ali’nin sadýk taraftarý olan ünlü cengâver Eþter (Mâlik) b. Hâris, oðlu Ýbrâhim
b. Eþter, Basra ve Kûfe kadýsý muhaddis
Haccâc b. Ertât, Hz. Ali’ye yakýnlýðý ile tanýnan âbid Kümeyl b. Ziyâd, Ebû Hanîfe’nin öðrencilerinden Baðdat ve Kûfe kadýsý
Hafs b. Gýyâs, ünlü fakihler arasýnda yer
alan Alkame b. Kays, Esved b. Yezîd, Ýbrâhim b. Yezîd ve Kadý Þerîk b. Abdullah,
Neha‘ kabilesine mensup meþhur þahsiyetlerin önde gelenleridir. Kabilenin bazý
kollarý anavatanlarý Arabistan’da kalmaya
devam etmiþ ve çeþitli dönemlerde bölgede siyasî ve askerî bakýmdan etkin rol oynamýþtýr. Nehaoðullarý, günümüzde önemli
kollarýndan Âl-i Mukaffa‘ baþta olmak üzere Yemen Arap Cumhuriyeti’nde yaþamaktadýr.
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Muhaddis ve fakih, tâbiî.
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46 (666) yýlýnda Kûfe’de dünyaya geldi.
38 (658) veya 50 (670) yýlýnda doðduðu da
rivayet edilmiþtir. Aslen, Yemen’deki Mezhic kabilesinin büyük bir kolu olup Ýslâmî
dönemde Kûfe’ye yerleþen Nehâ’ya mensuptur. Bu kabilenin âzatlý kölesi olduðuna dair rivayet (Ýbn Kuteybe, s. 463; Ebû
Hayseme, II, 104-106) kaynaklarýn çoðunun verdiði bilgilere uymamaktadýr. Babasý hadis râvisi olan Nehaî’nin annesi Müleyke, Yezîd b. Kays en-Nehaî’nin kýzýdýr.
Ýbn Hibbân diðer kaynaklardan farklý olarak Müleyke’nin Alkame b. Kays’ýn kýz kardeþi ve Esved b. Yezîd’in halasý olduðunu
kaydeder.

Muhaddis ve fakihlerin yetiþtiði aile çevresinde öðrenim gören Nehaî babasýndan,
annesinin amcasý Alkame b. Kays, dayýlarý
Esved b. Yezîd ve Abdurrahman b. Yezîd
ile Kadî Þüreyh, Mesrûk b. Ecda‘, Abîde
es-Selmânî, Ýbrâhim et-Teymî, Ýkrime elBerberî, Süveyd b. Gafele, Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Hemmâm b. Hâris en-Nehaî gibi tâbiînin büyüklerinden rivayette
bulundu. Nehaî’nin tâbiînden olduðu kabul
edilmekle birlikte sahâbeden hadis dinleyip dinlemediði hususu tartýþmalýdýr. Berâ b. Âzib, Abdullah b. Ebû Evfâ, Ebû Cühayfe, Amr b. Hureys gibi onun döneminde Kûfe’de bulunan sahâbîleri görmüþ olmalýdýr, ancak hiçbirinden hadis rivayet etmediði ileri sürülmektedir. 1500 sahâbînin yerleþtiði Kûfe’de Nehaî’nin hiçbirinden faydalanmadýðý düþünülemezse de
hadis ilmi ölçülerine göre hadis dinlediðinin tesbit edilemediði anlaþýlmaktadýr. Kaynaklarda umumiyetle belirtildiðine göre
henüz ergenlik yaþýna girmeden Alkame
ve Esved ile birlikte hacca gittiðinde Hz.
Âiþe’nin meclisinde bulunmuþ, fakat ondan doðrudan hadis rivayet etmemiþtir.
Ebû Dâvûd, Nesâî ve Ýbn Mâce’nin Sünen’lerinde Hz. Âiþe’den rivayeti yer alsa da
Nehaî’yi tâbiînden sayan hadisçiler bile bu
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