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Kütüb-i Sitte’den biri olan
es-Sünen’in müellifi, muhaddis.
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215 (830) yýlýnda Horasan bölgesindeki
Nesâ’da doðdu. Onun 214 (829) veya 225’te (840) Ýran, Kirman ve Hemedan’daki
Nesâ’da dünyaya geldiðine dair rivayetler
doðru deðildir. Nesâ þehrine nisbetin “Nesevî” olduðunu söyleyenler bulunduðu gibi
Ýslâm mücahidlerinin, Nesâ’yý fethetmek
üzere geldiklerinde erkekler þehri terkettiði için þehirde sadece kadýnlarýn (nisâ)
olduðunu görünce þehre “Nisâ” dediklerini, daha sonra þehrin bu þekilde anýlmasýndan dolayý oraya nisbetin Nisâî olmasý
gerektiðini ileri sürenler de vardýr (Yâkut,
V, 281-282). Bazý kaynaklarda babasýnýn
adý yanlýþ olarak Ali b. Þuayb þeklinde kaydedilmektedir. Küçük yaþta Kur’an’ý ezberlediði anlaþýlan Nesâî on beþ yaþýndan
itibaren hadis tahsiline baþladý. 230 (84445) yýlýnda, kendisinden en çok faydalandýðý hocasý Kuteybe b. Saîd’den hadis okumak üzere Belh yakýnlarýndaki Baðlân köyüne gitti ve onun yanýnda on dört ay kaldý. Ayrýca Ýbn Râhûye, Ebü’l-Hasan Ýbn Ebû
Þeybe, Ahmed b. Hanbel, Ahmed b. Menî‘,
Ali b. Hucr, Hiþâm b. Ammâr, Duhaym, Ýbrâhim b. Saîd el-Cevherî, Fellâs, Muhammed b. Beþþâr el-Bündâr, Ýbnü’l-Müsennâ, Ya‘kub b. Ýbrâhim ed-Devraký, Ebû
Zür‘a er-Râzî, Ebû Hâtim er-Râzî, Bezzâr,
Ebû Ýshak el-Cûzcânî, Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî
gibi muhaddisler de onun hocalarýdýr. Hadis tahsili için Horasan, Hicaz, Mýsýr, Irak
ve el-Cezîre’ye, Suriye’deki ilim merkezle-

Talebesi Ebû Saîd Ýbn Yûnus’un belirttiðine göre Nesâî Zilkade 302’de (Mayýs-Haziran 915) Mýsýr’dan ayrýldý, 13 Safer 303’te (28 Aðustos 915) Filistin’deki Remle’de
vefat etti ve Kudüs’te defnedildi. Zehebî,
titiz bir hadis hâfýzý olan Ýbn Yûnus’un verdiði bu bilgiyi daha güvenilir kabul etmekte, Safedî ve Tâceddin es-Sübkî gibi biyografi yazarlarý da bu görüþe katýlmaktadýr.
Ebû Abdullah Ýbn Mende’ye göre ise Nesâî hayatýnýn son döneminde Mýsýr’dan Dýmaþk’a gitmiþ, oradaki bir mescidde kendisine Muâviye ile ilgili bir soru sorulmuþ,
bu soruya, “Muâviye kendi baþýný kurtarsýn
yeter” diye cevap verince Muâviye taraftarlarý onu döverek mescidden çýkarmýþtýr. Bu olaydan sonra hastalanýnca Mekke’ye götürülmüþ ve yediði dayaðýn etkisiyle orada ölmüþtür. Dârekutnî, hacca giderken Dýmaþk’ta baþýna gelen bu hadise
yüzünden þehid sayýlan Nesâî’nin arzusu
üzerine Mekke’ye götürüldüðünü, Þâban
303’te (Þubat 916) orada vefat ederek Safâ ile Merve arasýnda bir yere defnedildiðini söylemektedir. Kaynaklarda Nesâî’nin
Humus ve Mýsýr’da kadýlýk yaptýðý, devlet
adamlarýyla karþýlaþmamaya dikkat ettiði,
güzel elbiseler giydiði, ayrýca ibadete düþkün olduðu, sýk sýk hacca gittiði ve cihadý
hiç ihmal etmediði, gün aþýrý oruç tuttuðu
belirtilmektedir.

ran kaldýðý için ondan baþkasýna talebelik
etmeye gerek görmemiþtir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XV, 446). Hadis hâfýzý Ebû
Ali en-Nîsâbûrî Nesâî’den rivayette bulunurken, “Hadiste otorite olan Ebû Abdurrahman en-Nesâî bize þöyle rivayet etti”
diye söze baþlar, müslümanlarýn imamlarýndan dördünü gördüðünü belirterek önce Nesâî’nin adýný zikrederdi. Dârekutnî’ye Nesâî ile Ýbn Huzeyme’den hangisinin
rivayetini tercih ettiði sorulduðu zaman
Nesâî’nin, yaþadýðý çaðda hadisle meþgul
olan herkesten ileride bulunduðunu, ona
kimseyi tercih edemeyeceðini ifade etmiþ
ve es-Sünen’ini “sahih” diye nitelemiþtir
(Ýbn Nukta, s. 141). Hadis hâfýzý Sa‘d b. Ali
ez-Zencânî’ye bir râvi hakkýnda görüþü sorulduðunda onun sika olduðunu söylemiþ,
fakat kendisine o râviyi Nesâî’nin zayýf kabul ettiði bildirilince Nesâî’nin râviler hakkýndaki þartlarýnýn Buhârî ve Müslim’in
þartlarýndan daha aðýr olduðunu belirtmiþtir. Zehebî bu olayý naklettikten sonra
Zencânî’nin haklý olduðunu, çünkü Nesâî’nin Buhârî ve Müslim’in sahihlerindeki bazý râvileri “leyyin” kabul ettiðini söylemiþtir. Ebû Abdullah Ýbn Mende, sahih rivayetleri derleyen ve illetli rivayetleri ayýran
dört muhaddis bulunduðunu belirterek
Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî’nin
adýný saymýþtýr. Nesâî’yi hadis tenkidi alanýnda Buhârî ve Ebû Zür‘a er-Râzî seviyesinde kabul eden Zehebî râvileri deðerlendirme konusunda onun Müslim, Ebû
Dâvûd, Tirmizî ve Ýbn Mâce’den daha önde geldiði ve hâfýzasýnýn Müslim’inkinden
daha güçlü olduðu kanaatindedir. Tâceddin es-Sübkî, hocasý Zehebî’nin bu görüþünü babasý Takýyyüddin es-Sübkî’ye naklettiði zaman onun Zehebî’ye hak verdiðini belirtmektedir (ªabašåt, III, 16). Hâkim
en-Nîsâbûrî’ye göre Nesâî’nin fýkhü’l-hadîs
konusunda da isabetli deðerlendirmeleri
vardýr. Onun hadis terimlerini titizlikle kullandýðýný gösteren þu olay önemlidir: Mýsýrlý muhaddis ve kadýlkudât Hâris b. Miskîn ile aralarýnda bir anlaþmazlýk çýkýnca
Nesâî ilmine deðer verdiði bu âlimin derslerini huzurunda takip edememiþ ve hocanýn göremeyeceði yerlerde oturarak onu
dinlemeye devam etmiþti. Bu rivayetleri
hocalarýndan bizzat duyduðu diðer rivayetler gibi “haddesenâ” ve “ahberenâ” lafýzlarý ile nakletmemiþ, onlarý, “Kale’l-Hâris
b. Miskîn kýrâeten aleyhi ve ene esmau”
diye rivayet etmiþtir (Ýbn Nukta, s. 143).

Nesâî’den uzun yýllar hadis okuyan Þâfiî âlimi Ýbnü’l-Haddâd el-Kinânî hocasýnýn hadis ve fýkýh bilgisine, dindarlýðýna hay-

Nesâî’nin hilâfet konusunda Hz. Ali’ye
muhalefet eden Muâviye b. Ebû Süfyân
ve Amr b. Âs gibi sahâbîlere soðuk yak-

rine seyahat etti ve Mýsýr’a yerleþti. Hayatýnýn daha sonraki dönemlerinde muhaddislerden faydalanmaya devam etti. Buhârî ve Müslim’in hocalarý olan âlimlerden
istifade ettiði gibi aradýðý þartlarý taþýmalarý halinde Ebû Dâvûd es-Sicistânî ve Abdullah b. Ahmed b. Hanbel gibi akranýndan da hadis rivayet etti. Onun hadis yanýnda Sûsî gibi âlimlerden Kur’an ilimleri
ve kýraat okuduðu, böylece 450 kadar âlimden faydalandýðý anlaþýlmaktadýr (Tefsîrü’nNesâßî, neþredenlerin giriþi, I, 37). Hocalarýndan öðrendiði hadislerin senedinde eðer
Ýbn Lehîa gibi kendisinin zayýf kabul ettiði
muhaddisler varsa bu rivayetlerin senedi
âlî olsa da onlarý hiçbir eserinde rivayet etmemiþtir. Nesâî’nin þöhreti duyulunca hadis talebeleri ondan istifade etmek üzere
Mýsýr’a gelmeye baþladý. Kendisinden oðlu
Abdülkerîm ile Kasým b. Sâbit, Ebû Biþr
ed-Dûlâbî, Tahâvî, Ebû Avâne el-Ýsferâyînî, Ukaylî, tefsir âlimi Nehhâs, Ebû Ali enNîsâbûrî, Ebû Saîd Ýbn Yûnus, Ýbn Hibbân, Hamza el-Kinânî, Taberânî, Ýbnü’sSünnî, Ýbn Adî hadis rivayet etti.
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laþmasý onun Þiî olduðu yolunda bazý deðerlendirmelere meydan vermiþtir. Ancak
Nesâî’nin Hz. Ali’yi Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den üstün tutmamasý bu iddianýn isabetsiz olduðunu göstermektedir. Buna iþaret
eden Ýbn Teymiyye, Nesâî ve Ýbn Abdülber
en-Nemerî gibi muhaddislerin Þiî yanlýsý
görülmesinin Hz. Ali’yi ilk iki halifeye üstün
tutma derecesine varmadýðýný ve bunu
ileri süren bir ehl-i hadîs de bulunmadýðýný söylemektedir (Tefsîrü’n-Nesâßî, neþredenlerin giriþi, I, 70). Fe²âßilü’½-½a¼âbe
adlý eserinde Amr b. Âs’ýn faziletiyle ilgili
bir hadise yer vermesi (nr. 196) kendisinin
bu konuda mutedil bir muhalefet içinde
olduðunu göstermektedir. Nesâî’nin Ehl-i
sünnet inancýna sahip bulunduðu onun
es-Sünen’indeki “el-Îmân ve Þerâ,i.uhû”
bölümünde ve diðer eserlerinde açýkça görülmektedir. Nitekim onun, halku’l-Kur’ân
tartýþmalarý çerçevesinde ele aldýðý “Muhakkak ki ben Allahým, benden baþka ilâh
yoktur, bana kulluk et” (Tâhâ 20/14) âyetine mahlûk diyenin kâfir olduðunu söyleyen Abdullah b. Mübârek ile ayný görüþü
paylaþtýðýný belirtmesi de bunu teyit etmektedir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XIV,
127). Dýmaþk’ta Hz. Ali karþýtlarýnýn çok olduðunu görünce ƒa½âßi½u emîri’l-müßminîn £Alî b. Ebî ªâlib raŠýyallåhu £anh
adlý eserini kaleme almasý (a.g.e., XIV, 129)
bu konudaki tartýþmalara sebep olmuþsa
da daha sonra Fe²âßilü’½-½a¼âbe’yi yazmasý onun taraf tutmadýðýný göstermektedir.
Endülüslü tarihçi Ýbn Beþküvâl’in Nesâî’nin biyografisine dair bir cüzü bulunduðu
kaydedilmektedir. Ebû Muhammed Fâlih
eþ-Þiblî, el-MüstaÅrec min mu½annefâti’n-Nesâßî fi’l-cer¼ ve’t-ta£dîl adlý çalýþmasýnda (Ahsâ 1412) Nesâî’nin eserlerine
dayanarak onun cerh ve ta‘dîldeki yerini
ortaya koymaya çalýþmýþtýr. Nesâî’nin bu
yönü üzerindeki en kapsamlý araþtýrmayý
Kasým Ali Sa‘d, Menhecü’l-Ýmâm Ebî
£Abdirra¼mân en-Nesâßî fi’l-cer¼ ve’tta£dîl isimli kitabýyla yapmýþ (I-V, Dubai
1422/2002), bu çalýþmasýnda Nesâî’nin sika dediði, cerh ettiði, meçhul saydýðý yahut cerh, ta‘dîl veya meçhul sayýlmasýnda
tereddüt gösterdiði râvileri sýralamýþ ve
onun hakkýnda geniþ bilgi vermiþtir.
Eserleri. Nesâî’nin eserlerinin önemli
bir kýsmý, es-Sünenü’l-kübrâ’daki bazý
bölümlerin müstakil birer kitap halinde
yayýmlanmasýyla meydana gelmiþtir. 1.
es-Sünen*. el-Müctebâ diye de anýlan,
5758 hadis ihtiva eden, sünenler arasýnda en az zayýf hadis içerdiði kabul edilen
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eser Delhi’de taþ baskýsý olarak neþredilmiþ (1256/1840), Abdülfettâh Ebû Gudde
tarafýndan Süyûtî’nin þerhi ve Muhammed b. Abdülhâdî es-Sindî’nin hâþiyesiyle
birlikte yayýmlanmýþtýr (I-IX, Beyrut 1409/
1988). 2. es-Sünenü’l-kübrâ. es-Sünen’in
de kaynaðý olan ve 11.770 hadis ihtiva
eden eseri Abdülgaffâr Süleyman el-Bündârî ve Seyyid Kesrevî Hasan neþretmiþtir
(I-VI, Beyrut 1411/1991; bk. es-SÜNEN). 3.
£Amelü’l-yevm ve’l-leyle. Duasý makbul
bir insan olarak tanýnan Abbâsî kumandaný Bedr el-Hamâmî’nin isteðiyle yazýlmýþ ve müellif 500 dinarla taltif edilmiþtir. Hz. Peygamber’in günlük dua ve zikirleriyle bu konudaki tavsiyelerini içeren kitap türünün günümüze ulaþan ilk örneði
olup es-Sünenü’l-kübrâ’da yer alan 1141
(veya 1149) rivayeti ihtiva etmektedir (bk.
AMELÜ’l-YEVM ve’l-LEYLE). Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî’nin Tu¼fetü’l-eþrâf
bi-ma£rifeti’l-e¹râf’ýnda da yer alan eseri, hadislerin diðer kaynaklardaki yerlerini
gösterip sýhhat dereceleri hakkýnda bilgi
vermek suretiyle Fârûk Hamâde (Rabat
1399, 1405/1985; Riyad 1401/1981; Beyrut
1987), Merkezü’l-hidemât ve’l-ebhâsi’ssekafiyye (Beyrut 1406/1986) ve el-Müntešå min £Ameli’l-yevm ve’l-leyle adýyla ihtisar ederek Abdullah Ömer el-Bârûdî (Beyrut 1985) yayýmlamýþtýr. Naim
Erdoðan’ýn Gündüz ve Gece Ýbadetleri ismiyle tercüme ettiði eseri Yusuf Özbek neþretmiþtir (Ýstanbul 1996). 4. eŠ™u£afâß ve’l-metrûkûn. Rivayetleri kabul edilmeyen 706 (veya 675) zayýf râvinin
“zaîf, metrûkü’l-hadîs, leyse bi-sika” gibi
kýsa ifadelerle deðerlendirildiði yarý alfabetik bir eserdir (Agra 1323, taþbaský; Haydarâbâd 1325, Müslim b. Haccâc’ýn el-Münferidât ve’l-vu¼dân ’ý ve Buhârî’nin eŠ-™u£afâßü’½-½a³¢r ’i ile birlikte, nþr. Mahmûd Ýbrâhim Zâyed, Halep 1396/1976-77, Buhârî’nin eŠ-™u£afâßü’½-½a³¢r ’i ile birlikte; nþr.
Bûrân ed-Dannâvî – Kemal Yûsuf el-Hût,
Beyrut 1405/1985; nþr. Abdülazîz Ýzzeddin
es-Seyrevân, Beyrut 1405/1985: el-Mecmû£
fi’Š-Šu£afâß ve’l-metrûkîn adýyla ve Dârekutnî’nin ayný adlý ve Buhârî’nin eŠ-™u£afâßü’½-½a³¢r adlý eserleriyle birlikte). 5. Kitâbü’t-Tefsîr (Tefsîrü’n-Nesâßî). es-Sünenü’l-kübrâ’nýn 82. kitabýndan ibaret olan
bu eserde Nesâî sûrelerin bazý âyetleri
hakkýndaki rivayetleri bir araya getirmiþtir.
Eser, Sabrî b. Abdülhâlik eþ-Þâfiî ile Seyyid b. Abbas el-Celîmî tarafýndan bu rivayetlerin tanýnmýþ hadis kaynaklarýndaki
yerleri gösterilmek suretiyle Tefsîrü’nNesâßî adýyla yayýmlanmýþtýr (I-II, Beyrut

1410/1990). Ahmed Zikito el-Maðribî’nin
Câmiatü’l-Ýskenderiye’de (ed-Dirâsâtü’l-Ýslâmiyye külliyyetü’l-âdâb) Menhecü’nNesâßî fi’t-tefsîr ma£a ta¼š¢ši’l-Fâti¼a
adýyla bir yüksek lisans tezi hazýrladýðý
belirtilmektedir (AÅbârü’t-türâ¦i’l-£Arabî,
sy. 31 [1407/1987]). Mustafa Meral Çörtü,
en-Nesâî ve Tefsîr el-Kurßan el-Azîm’i
ismiyle bir doktora çalýþmasý yapmýþtýr
(1990, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 6. Fe²âßilü’l-Æurßân. esSünenü’l-kübrâ’nýn ayný adlý bölümündeki 126 rivayeti Fârûk Hamâde (Maðrib
1400/1980; Beyrut 1413/1992, 2. baský) ve
Semîr el-Hûlî (Beyrut 1405/1985) tahkik
ederek neþretmiþtir. 7. Fe²âßilü’½-½a¼âbe. es-Sünenü’l-kübrâ’nýn “Menâkýb” bölümündeki altmýþ kadar sahâbî ile ensarýn ve Hz. Meryem ile Âsiye’nin faziletlerine dair 284 rivayet Fârûk Hamâde tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Fas 1404/1984; Beyrut
1405/1984). 8. ƒa½âßi½u emîri’l-müßminîn £Alî b. Ebî ªâlib raŠýyallåhu £anh (elƒa½âßi½, ƒa½âßi½ü £Alî, Kitâbü’l-ƒa½âßi½ fî
fa²li £Alî b. Ebî ªâlib). Hz. Ali ile ailesinin
faziletlerine dair 194 (veya 188) rivayeti

ihtiva etmektedir (Kahire 1308, 1404/
1984; Necef 1369/1949, nþr. Muhammed
Hâdî el-Emîn, Necef 1389/1969; nþr. Kemâl Yûsuf el-Hût, Beyrut 1403/1983 [Teh×îbü ƒa½âßi½i emîri’l-müßminîn £Alî b. Ebî
ªâlib adýyla], nþr. Muhammed Bâkýr el-

Mahmûdî, Beyrut 1983; nþr. Ahmed Mîrîn
el-Belûþî, Küveyt 1406/1986; nþr. Ebû Ýshak el-Huveynî el-Eserî, Beyrut 1407/1987;
Huveynî eseri Teh×îbü ƒa½âßi½i’l-Ýmâm £Alî
adýyla da yayýmlamýþtýr, Beyrut 1404/1984).
Naim Erdoðan’ýn Hadislerle Hz. Ali adýyla tercüme ettiði eseri Yusuf Özbek yayýma hazýrlamýþtýr (Ýstanbul 1992). 9. Kitâbü’l-Cum£a. 108 hadis ihtiva etmektedir
(Bulak 1987; nþr. Mecdî es-Seyyid Ýbrâhim,
Riyad 1407/1987; nþr. Ebû Hâcer Muhammed Saîd Zaðlûl, Kahire 1408/1988). 10.
Teh×îbü Kitâbi’l-Ýsti£â×e. es-Sünen’in
“Kitâbü’l-Ýsti.âze” bölümündeki 104 hadis
mükerrerleri ve sahâbe dýþýndaki râvileri
çýkarýlarak, belli baþlý kaynaklardaki yerleri
gösterilip kýsaca açýklanarak neþredilmiþtir (nþr. Hasan Abdülhamîd, Kahire 1409).
11. el-Ýmâme ve’l-cemâ£a. es-Sünenü’lkübrâ’nýn ayný ismi taþýyan bölümünden
ibarettir (nþr. Alâeddin Ali Rýzâ, Riyad
1415/1995). 12. £Ýþretü’n-nisâß. es-Sünenü’l-kübrâ’nýn ayný adlý bölümünü Amr
Ali Ömer (Kahire 1988), Ebû Hâcer Muhammed Saîd Zaðlûl (Kahire 1989) ve Muhammed Ali Kutub (Sayda 1992) tahkik
edip yayýmlamýþtýr. 13. Kitâbü’¹-ªýb li’n-
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nisâß (nþr. Ebü’l-Fidâ Sâmî et-Tûnî, Kahire 1411/1990). 14. Kitâbü’n-Nu£ût. esSünenü’l-kübrâ’nýn ayný adlý bölümünü
Abdülaziz b. Ýbrâhim eþ-Þehvân yedi nüshasýný karþýlaþtýrarak Kitâbü’n-Nu£ût elesmâß ve’½-½ýfât adýyla yayýmlamýþtýr (Riyad 1419/1998). 15. el-Cer¼ ve’t-ta£dîl.
Ýbn Hacer el-Askalânî bazý kitaplarýnda bu
esere atýfta bulunmaktadýr (Teh×îbü’tTeh×îb, I, 97, 419; Lisânü’l-Mîzân, II, 300).
16. Cüzß fîhi meclisân min imlâßi Ebî
£Abdirra¼mân A¼med b. Þu£ayb b. £Alî
en-Nesâßî (el-Emâlî). Kýrk yedi hadisi ihtiva etmektedir (nþr. Ebû Ýshak el-Huveynî
el-Eserî, Cîze 1414/1994). 17. Cüzß min ¼adî¦ £ani’n-nebî (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecmua, nr. 107, vr. 310a-321a). 18. elKünâ (el-Esmâß ve’l-künâ, el-Esâmî ve’lkünâ). Nesâî’nin oðlu Abdülkerîm’in rivayet edip Ýbn Müferric’in bablara göre düzenlediði eser eski kaynaklarda zikredilmekle birlikte Fârûk Hamâde onun günümüze ulaþýp ulaþmadýðýnýn bilinmediðini
söylemektedir (£Amelü’l-yevm ve’l-leyle,
neþredenin giriþi, s. 28-30). Abdülazîz edDihlevî, eserin bazý bölümlerinin el-Müntešå adýyla bir araya getirildiðini belirterek sonuncu rivayeti zikretmektedir (Bustânü’l-Muhaddisîn, s. 129). 19. Tesmiyetü
fušahâßi’l-em½âr (min a½¼âbi Resûlillâh
½allallåhu £aleyhi ve sellem ve min ba£²ihim min ehli’l-Medîne) (nþr. Subhî el-Bedrî es-Sâmerrâî, Mecmû£atü’r-resâßil fî £ulûmi’l-¼adî¦ içinde, Medine 1389/1969, s. 5-

10; nþr. Meþhûr Hasan Mahmûd Süleymân,
Zerka [Ürdün] 1408/1987, ¡elâ¦ü resâßil ¼adî¦iyye li’l-Ýmâm en-Nesâßî içinde; Beyrut
1987; Riyad 1415/1994). 20. Tesmiyetü
men lem yervi £anhü ³ayrü racülin vâ¼id. Yirmi beþ râvinin sadece adýnýn verildiði bir çalýþmadýr (bir önceki kaynakta
zikredilen risâlelerle birlikte yayýmlanmýþtýr). 21. e¹-ªabašåt. Müellifin, baþlangýçtan kendi zamanýna kadar gelen bazý güvenilir ve zayýf râvileri zikrettiði eserin küçük bir parçasý günümüze gelmiþtir (Tesmiyetü fušahâßi’l-em½âr ’da zikredilen risâlelerle birlikte yayýmlanmýþtýr). 22. ¬ikrü men ¼adde¦e £anhü’bnü Ebî £Arûbe ve lem yesma£ minh (Mecmû£atü’r-resâßil fî £ulûmi’l-¼adî¦ içinde, Beyrut 1405).
23. Tesmiyetü’þ-þüyûÅ. Nesâî’nin 196 hocasýnýn adýný ve onlar hakkýndaki deðerlendirmelerini ihtiva eden risâleyi Kasým Ali
Sa‘d yayýmlamýþtýr (Mecelletü Câmi£ati’lÝmâm Mu¼ammed b. Su£ûd el-Ýslâmiyye,

sy. 38 [Riyad 1423], s. 121-241).

Nesâî’nin kaynaklarda adý geçen diðer
eserlerinden bazýlarý þunlardýr: Mu£cem,

et-Temyîz (et-Temyîz fi’l-cer¼ ve’t-ta£dîl,
Esmâßü’r-ruvât ve’t-temyîz beynehüm),

Ta½nîf fî ma£rifeti’l-iÅve ve’l-eÅavât
mine’l-£ulemâß ve’r-ruvât, Müsnedü ¼adî¦i Mâlik b. Enes, Müsnedü ¼adî¦i’zZührî bi-£ilelihî ve’l-kelâm £aleyh,
Müsnedü ¼adî¦i Þu£be b. ¥accâc (Kitâbü’l-Ý³râb), Müsnedü ¼adî¦i Süfyân b.
Sa£îd e¦-¡evrî, Müsnedü ¼adî¦i Ýbn Cüreyc, Müsnedü ¼adî¦i Ya¼yâ b. Sa£îd
el-Æa¹¹ân, Müsnedü £Alî b. Ebî ªâlib,
Müsnedü Man½ûr b. Zâ×ân el-Vâsý¹î,
Menâsikü’l-¼ac, ÞüyûÅu’z-Zührî. Ayrýca es-Sünenü’l-kübrâ’dan istinsah edilen bazý bölümler Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de bulunmaktadýr (Elbânî, s. 420-424).
Heysemî, Keþfü’l-estâr £an zevâßidi’lBezzâr adlý kitabýnda Nesâî’nin es-Sünen’i dýþýndaki rivayetlerini, Mecma£u’lba¼reyn fî zevâßidi’l-Mu£cemeyn’inde
ise onun es-Sünenü’l-kübrâ, £Amelü’lyevm ve’l-leyle, et-Tefsîr gibi eserlerinde bulunup da Kütüb-i Sitte’de yer almayan rivayetlerini de bir araya getirmiþtir.
Kasým Ali Sa‘d, ünlü bir hadis münekkidi
olan Nesâî’nin hadis râvilerinin cerh ve ta‘dîli konusundaki görüþlerini baþta kendi
eserleri olmak üzere ilgili kaynaklarý taramak suretiyle tesbit etmiþ ve çalýþmasýna
Menhecü’l-Ýmâm Ebî £Abdirra¼mân
en-Nesâßî fi’l-cer¼ ve’t-ta£dîl ve cem£i
ašvâlihî fi’r-ricâl adýný vermiþtir (I-V, Dübey 1422/2002). Seyyid Kesrevî Hasan da
Nesâî’nin ferd rivayetleri ile Kütüb-i ƒamse’ye olan zevâidini Ýs£âdü’r-râ£î bi-efrâd
ve zevâßidi’n-Nesâßî (I-II, Beyrut 1419/
1998), es-Sünen’i ile es-Sünenü’l-kübrâ’daki mürsel rivayetlerini de Tašrîbü’nnâßî min merâsîli’n-Nesâßî (Beyrut 1418/
1998) adýyla yayýmlamýþtýr.
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NESEFÎ, Burhâneddin
(  )   א א
Ebü’l-Fazl Burhânüddîn Muhammed
b. Muhammed b. Muhammed
en-Nesefî el-Hanefî
(ö. 687/1289)

˜

Kelâm, cedel ve hilâf âlimi.

™

600 (1204) yýlý civarýnda muhtemelen
Mâverâünnehir’deki Nesef’te doðdu. Memleketinde geçirdiði yýllar hakkýnda kaynaklarda bilgi yoktur. 675’te (1277) hac dönüþü uðradýðý Baðdat’a yerleþerek pek çok
öðrenci yetiþtirdi. Ýbnü’l-Fuvatî, Birzâlî ve
Þiîler’den Allâme el-Hillî gibi âlimler onun
öðrencileri arasýnda yer alýr. Allâme el-Hillî’ye ve Birzâlî’ye icâzet verdiði (684/1285),
Kadýlkudât Celâleddin Ahmed b. Hasan b.
Enûþirvân’a Dýmaþk’ta ilm-i hilâf okuttuðu bilinmektedir (Kureþî, I, 155). 22 Zilhicce 687’de (17 Ocak 1289) vefat eden Nesefî, Baðdat Hayzürâniye Mezarlýðý’nda Ebû
Hanîfe’nin türbesinin yanýna defnedildi.
Ölümünün 679 (1280), 684, 686 veya 688
(1289) yýlýnda vuku bulduðundan söz edilmiþse de kaynaklarýn çoðunda verilen ilk
tarih, öðrencisi Ýbnü’I-Fuvatî’ye nisbet edildiðinden daha isabetli görünmektedir.

Dinî ve felsefî ilimlerde kendini yetiþtiren Nesefî bilhassa kelâm, cedel ve hilâf
ilimlerine dair yazdýðý eserlerle tanýnmýþ,
fýkýhta Hanefî olduðu halde kelâmda Eþ‘arî mezhebini benimsemiþtir. Aristo mantýðýnýn bir bölümünü teþkil eden ve Ýslâm
dünyasýnda önce felsefecilerle kelâmcýlar
tarafýndan kullanýlan cedel konusunda sadece nas, icmâ ve kýyasa dayanan delillerin kullanýlmasý gerektiðini savunan Ebü’lYüsr el-Pezdevî metodu karþýsýna, hangi
ilme ve konuya ait olursa olsun delil niteliði taþýyan bütün bilgilerle istidlâl edilebileceðini benimseyen “Amîdî metodu” ortaya çýkmýþtý (bk. CEDEL). Burhâneddin
en-Nesefî de Amîdî metodunu benimsemiþ, cedel ve hilâf ilmine eserleriyle önemli katkýlarda bulunmuþtur. Ýbn Sînâ’nýn elÝþârât ve’t-tenbîhât’ýna þerh yazmýþ olmasý felsefeye olan ilgisini göstermekle
birlikte mantýk hariç Gazzâlî gibi felsefeye karþý mesafeli durduðu, kelâm ilmin565

