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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 ¼a-
dî¦i Mâlik b. Enes, Müsnedü ¼adî¦i’z-
Zührî bi-£ilelihî ve’l-kelâm £aleyh,
Müsnedü ¼adî¦i Þu£be b. ¥accâc (Ki-
tâbü’l-Ý³râb), Müsnedü ¼adî¦i Süfyân b.
Sa£îd e¦-¡evrî, Müsnedü ¼adî¦i Ýbn Cü-
reyc, 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. Ayrý-
ca es-Sünenü’l-kübrâ’dan istinsah edi-
len bazý bölümler Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriy-
ye’de bulunmaktadýr (Elbânî, s. 420-424).
Heysemî, Keþfü’l-estâr £an zevâßidi’l-
Bezzâr adlý kitabýnda Nesâî’nin es-Sü-
nen’i dýþýndaki rivayetlerini, Mecma£u’l-
ba¼reyn fî zevâßidi’l-Mu£cemeyn’inde
ise onun es-Sünenü’l-kübrâ, £Amelü’l-
yevm ve’l-leyle, et-Tefsîr gibi eserlerin-
de bulunup da Kütüb-i Sitte’de yer alma-
yan 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 tara-
mak 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, Dü-
bey 1422/2002). Seyyid Kesrevî Hasan da
Nesâî’nin ferd rivayetleri ile Kütüb-i ƒam-
se’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-küb-
râ’daki mürsel rivayetlerini de Tašrîbü’n-
nâßî min merâsîli’n-Nesâßî (Beyrut 1418/
1998) adýyla yayýmlamýþtýr.
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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. Mem-
leketinde geçirdiði yýllar hakkýnda kaynak-
larda bilgi yoktur. 675’te (1277) hac dönü-
þü 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-Hil-
lî’ye ve Birzâlî’ye icâzet verdiði (684/1285),
Kadýlkudât Celâleddin Ahmed b. Hasan b.
Enûþirvân’a Dýmaþk’ta ilm-i hilâf okuttu-
ðu bilinmektedir (Kureþî, I, 155). 22 Zilhic-
ce 687’de (17 Ocak 1289) vefat eden Nese-
fî, Baðdat Hayzürâniye Mezarlýðý’nda Ebû
Hanîfe’nin türbesinin yanýna defnedildi.
Ölümünün 679 (1280), 684, 686 veya 688
(1289) yýlýnda vuku bulduðundan söz edil-
miþse de kaynaklarýn çoðunda verilen ilk
tarih, öðrencisi Ýbnü’I-Fuvatî’ye nisbet edil-
diðinden daha isabetli görünmektedir.

Dinî ve felsefî ilimlerde kendini yetiþti-
ren Nesefî bilhassa kelâm, cedel ve hilâf
ilimlerine dair yazdýðý eserlerle tanýnmýþ,
fýkýhta Hanefî olduðu halde kelâmda Eþ‘a-
rî mezhebini benimsemiþtir. Aristo man-
týðýnýn bir bölümünü teþkil eden ve Ýslâm
dünyasýnda önce felsefecilerle kelâmcýlar
tarafýndan kullanýlan cedel konusunda sa-
dece nas, icmâ ve kýyasa dayanan delille-
rin kullanýlmasý gerektiðini savunan Ebü’l-
Yüsr el-Pezdevî metodu karþýsýna, hangi
ilme ve konuya ait olursa olsun delil nite-
liði taþýyan bütün bilgilerle istidlâl edilebi-
leceðini benimseyen “Amîdî metodu” or-
taya çýkmýþtý (bk. CEDEL). Burhâneddin
en-Nesefî de Amîdî metodunu benimse-
miþ, cedel ve hilâf ilmine eserleriyle önem-
li katkýlarda bulunmuþtur. Ýbn Sînâ’nýn el-
Ýþârât ve’t-tenbîhât’ýna þerh yazmýþ ol-
masý felsefeye olan ilgisini göstermekle
birlikte mantýk hariç Gazzâlî gibi felsefe-
ye karþý mesafeli durduðu, kelâm ilmin-

nisâß (nþr. Ebü’l-Fidâ Sâmî et-Tûnî, Kahi-
re 1411/1990). 14. Kitâbü’n-Nu£ût. es-
Sünenü’l-kübrâ’nýn ayný adlý bölümünü
Abdülaziz b. Ýbrâhim eþ-Þehvân yedi nüs-
hasýný karþýlaþtýrarak Kitâbü’n-Nu£ût el-
esmâß ve’½-½ýfât adýyla yayýmlamýþtýr (Ri-
yad 1419/1998). 15. el-Cer¼ ve’t-ta£dîl.
Ýbn Hacer el-Askalânî bazý kitaplarýnda bu
esere atýfta bulunmaktadýr (Teh×îbü’t-
Teh×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 ihti-
va etmektedir (nþr. Ebû Ýshak el-Huveynî
el-Eserî, Cîze 1414/1994). 17. Cüzß min ¼a-
dî¦ £ani’n-nebî (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriy-
ye, Mecmua, nr. 107, vr. 310a-321a). 18. el-
Künâ (el-Esmâß ve’l-künâ, el-Esâmî ve’l-
künâ). Nesâî’nin oðlu Abdülkerîm’in riva-
yet edip Ýbn Müferric’in bablara göre dü-
zenlediði eser eski kaynaklarda zikredil-
mekle birlikte Fârûk Hamâde onun günü-
müze ulaþýp ulaþmadýðýnýn bilinmediðini
söylemektedir (£Amelü’l-yevm ve’l-leyle,
neþredenin giriþi, s. 28-30). Abdülazîz ed-
Dihlevî, eserin bazý bölümlerinin el-Mün-
tešå adýyla bir araya getirildiðini belirte-
rek sonuncu rivayeti zikretmektedir (Bus-
tânü’l-Muhaddisîn, s. 129). 19. Tesmiyetü
fušahâßi’l-em½âr (min a½¼âbi Resûlillâh
½allallåhu £aleyhi ve sellem ve min ba£²i-
him min ehli’l-Medîne) (nþr. Subhî el-Bed-
rî es-Sâmerrâî, Mecmû£atü’r-resâßil fî £ulû-
mi’l-¼adî¦ içinde, Medine 1389/1969, s. 5-
10; nþr. Meþhûr Hasan Mahmûd Süleymân,
Zerka [Ürdün] 1408/1987, ¡elâ¦ü resâßil ¼a-
dî¦iyye li’l-Ýmâm en-Nesâßî içinde; Beyrut
1987; Riyad 1415/1994). 20. Tesmiyetü
men lem yervi £anhü ³ayrü racülin vâ-
¼id. Yirmi beþ râvinin sadece adýnýn ve-
rildiði bir çalýþmadýr (bir önceki kaynakta
zikredilen risâlelerle birlikte yayýmlanmýþ-
týr). 21. e¹-ªabašåt. Müellifin, baþlangýç-
tan kendi zamanýna kadar gelen bazý gü-
venilir ve zayýf râvileri zikrettiði eserin kü-
çük bir parçasý günümüze gelmiþtir (Tes-
miyetü fušahâßi’l-em½âr ’da zikredilen ri-
sâlelerle birlikte yayýmlanmýþtýr). 22. ¬ik-
rü men ¼adde¦e £anhü’bnü Ebî £Arû-
be ve lem yesma£ minh (Mecmû£atü’r-re-
sâßil fî £ulûmi’l-¼adî¦ içinde, Beyrut 1405).
23. Tesmiyetü’þ-þüyûÅ. Nesâî’nin 196 ho-
casýnýn adýný ve onlar hakkýndaki deðerlen-
dirmelerini ihtiva eden risâleyi Kasým Ali
Sa‘d yayýmlamýþtýr (Mecelletü Câmi£ati’l-
Ýmâm Mu¼ammed b. Su£ûd el-Ýslâmiyye,
sy. 38 [Riyad 1423], s. 121-241).

Nesâî’nin kaynaklarda adý geçen diðer
eserlerinden bazýlarý þunlardýr: Mu£cem,
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Menþeßü’n-na¾ar’ý þerhettiðini belirtmek-
tedir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1861). 3. Def£u’n-
nu½û½ ve’n-nuš†² (Berlin Ktp., nr. 5171).
4. et-Terâcî¼. Deliller arasýnda teâruz ko-
nusunun ele alýndýðý bir risâledir (Berlin
Staatsbibliothek, nr. 5172). 5. en-Nikâ-
tü’²-²arûriyyetü’l-erba£îniyye (en-Nikâ-
tü’²-²arûriyye ve el-üs¹ušussâtü’l-erba£î-
niyye, el-Üs¹ušussât). Eserde Ebû Hanî-
fe ile Þâfiî arasýndaki kýrk ihtilâflý mesele
ele alýnýp cedel metoduyla tartýþýlmýþtýr
(Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb Mustafa
Efendi, nr. 1203/3; Lâleli, nr. 2243). Nese-
fî bu kitabýný Þer¼u Nüketi’l-erba£în fî
£ilmi’l-cedel adýyla þerhederek (Süleyma-
niye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2106/2) Ve-
zir Hârûn b. Sâhib Þemseddin Gýyâsed-
din’e sunmuþtur. Eserin ayrýca biri Sa‘d b.
Ali es-Semerkandî’ye ait (Þer¼u Nüketi’l-
erba£în, Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 2200),
diðeri müellifi bilinmeyen (Þer¼u’n-Nikâ-
ti’²-²arûriyyeti’l-erba£îniyye) (Süleymani-
ye Ktp., Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr.
1203/7) iki þerhi bulunmaktadýr. 6. MuÅ-
ta½aru Nihâyeti’l-£uš†l (Süleymaniye
Ktp., Yenicami, nr. 758). Fahreddin er-Râ-
zî’ye ait kitabýn hulâsasý olup Nesefî’nin
en hacimli çalýþmasýdýr. Müellif, mukaddi-
mede Râzî’nin eserini tertip açýsýndan ör-
nek aldýðýný söylemekle birlikte (vr. 220b)
ihtisar ettiðini belirtmez. Kâtib Çelebi ki-
tabýn adýný el-MünteÅab min Nihâyeti’l-
£uš†l þeklinde kaydeder (Süllemü’l-vü½ûl,
vr. 227b). 7. Risâle fi’l-£ýþš (Süleymaniye
Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 680). 8. Mekâri-
mü’l-aÅlâš (Diyarbakýr Ýl Halk Ktp., nr. A
1168/2). 9. Meþârišu’l-envâr fî þer¼i’l-
esmâßi’l-¼üsnâ (Âtýf Efendi Ktp., nr. 1529;
Diyarbakýr Ýl Halk Ktp., nr. A 1168/1; Ber-
lin Staatsbibliothek, nr. 2233). Gazzâlî’nin
el-Maš½adü’l-esnâ ve Fahreddin er-Râ-
zî’nin Levâmi£u’l-beyyinât adlý eserleri
esas alýnarak yazýlmýþtýr. 10. el-Münte-
Åab mine’l-Maš½adi’l-aš½â fî esmâßil-
lâhi’l-¼üsnâ (Princeton Üniversitesi Ktp.,
Yahuda Section, nr. 2432 [mecmua nr.
4235]). 11. el-Vâ²ý¼. Bazý kaynaklarda
Burhâneddin en-Nesefî’nin Fahreddin er-
Râzî’ye ait Mefâtî¼u’l-³ayb’ý el-Vâ²ý¼
adýyla özetlediði kaydedilirken (Keþfü’¾-¾u-
nûn, II, 1756; Hediyyetü’l-£ârifîn, II, 136)
bazýlarýnda eser ismi verilmeden onun bu
tefsiri telhis ettiði bildirilmekte (Kureþî,
III, 351; Ýbn Kutluboða, s. 198), Brockel-
mann ise Nesefî’ye Keþfü’l-¼ašåßiš ad-
lý bir tefsir kitabý izâfe etmektedir (GAL
Suppl., I, 737). Nitekim Köprülü Kütüpha-
nesi’nde (nr. 123, vr. 744; ayrýca bk. Þeþen
v.dðr., I, 77-78) Burhâneddin en-Nesefî’ye

nisbet edilen Keþfü’l-¼ašåßiš ve Þer¼u’d-
dešåßiš fî tefsîri kelâmi Rabbi’l-£âle-
mîn MuÅta½aru Mefâtî¼i’l-³ayb isimli
bir tefsir bulunmaktadýr. Eserde müelli-
fin yer yer kendi görüþlerini de eklemek-
le beraber Fahreddin er-Râzî’nin kitabýný
özetlediði görülmektedir. Ýyâde b. Eyyûb
el-Kübeysî buradan Nâs sûresinin neþrini
gerçekleþtirmiþtir (Dübey 1422/2001). 12.
Þer¼u’l-Ýþârât ve’t-tenbîhât. Ýbn Sînâ’-
nýn mantýk ve felsefeye dair eserinin þer-
hidir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1756). 13. Risâle
fi’d-devr ve’t-teselsül (a.g.e., I, 865). 14.
Þer¼u’r-Risâleti’l-šudsiyye bi-edilleti-
hi’l-burhâniyye. Gazzâlî’ye ait eserin þer-
hidir (a.g.e., I, 882). 15. Fevâßidü Burhâ-
ni’d-dîn (a.g.e., II, 1296). 16. Ma¹la£u’s-
sa£âde (a.g.e., II, 1720).

£Ašåßidü’n-Nesefî adýyla tanýnan met-
nin Burhâneddin en-Nesefî’ye ait olduðu
ileri sürülürse de risâlenin ilk þârihi olan
Teftâzânî, ayrýca Kâtib Çelebi, Ýsmâil Pa-
þa, A. J. Wensinck ve Brockelmann gibi
pek çok kiþinin yaygýn kanaati eserin Nec-
meddin en-Nesefî’ye ait olduðu yönünde-
dir (bk. AK…ÝDÜ’n-NESEFÎ). Berlin Staats-
bibliothek’te (nr. 5173) Nesefî’nin eserle-
rinin bulunduðu bir mecmuada müellifi-
nin ismi zikredilmeyen Te£âru²ât (el-MuÅ-
ta½ar fi’t-tercî¼ât) adýyla kayýtlý bir risâlenin
de ona ait olmasý muhtemeldir. W. Ahl-
wardt tarafýndan el-Æavâdi¼u’l-cedeliy-
ye ismiyle Nesefî’ye izâfe edilen risâle ise
(Berlin Staatsbibliothek, nr. 5169) Süley-
maniye Kütüphanesi’ndeki nüshasýnda
(Þehid Ali Paþa, nr. 2304/4) Risâle fî fe-
sâdi u½ûli’l-eb¼â¦ elletî vaŠa£ahâ mü-
berrizü’l-cedeliyyîn adýyla Esîrüddin el-
Ebherî’ye nisbet edilmektedir (Ahlwardt,
IV, 469; krþ. Þeþen, s. 268-269; ayrýca bk.
Özen, sy. 2 [1999], s. 179-180).
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de de Gazzâlî, Fahreddin er-Râzî çizgisin-
de olduðu anlaþýlmaktadýr. Tasavvufa dair
olumlu tavrý ise Cüneyd-i Baðdâdî’den na-
killer yapmasýnda ve Hallâc-ý Mansûr’un
Sünnîliðini savunmasýnda kendini göster-
mektedir (EIr., IV, 371).

Eserleri. 1. el-Fu½ûl fî £ilmi’l-cedel.
Nesefî’nin cedel ilminde en meþhur kitabý
olup çeþitli kütüphanelerde yazma nüs-
halarý bulunmaktadýr (Süleymaniye Ktp.,
Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 1203/1;
Kayseri Râþid Efendi Ktp., nr. 27016; Ber-
lin Staatsbibliothek, nr. 5168; Princeton
Üniversitesi Ktp., Yahuda Section, nr. 3334;
Taþkent Bilimler Akademisi Bîrûnî Ensti-
tüsü Ktp., nr. 1983 vb.). Eserin adý klasik
kaynaklarda Mušaddime fi’l-Åilâf (Kure-
þî, III, 351; Leknevî, s. 247), Fu½ûlü’n-Ne-
sefî fî £ilmi’l-cedel olarak kaydedilmiþ (Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1272, 1798-1799, 1803; Î²â-
¼u’l-meknûn, II, 194), Taþköprizâde ise bu-
nu el-Fu½ûl ve Mušaddime adýyla iki ay-
rý eser gibi göstermiþtir (Miftâ¼u’s-sa£âde,
I, 305). Medreselerde okutulduðu anlaþý-
lan kitap bir kýsmý müellifin öðrencisi ol-
duðu anlaþýlan birçok kiþi tarafýndan þer-
hedilmiþtir. Bunlardan Mahmûd b. Ab-
durrahman el-Ýsfahânî ile (Þer¼u’l-Fu½ûl
fi’l-Åilâf, Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 740)
Muhammed b. Eþref es-Semerkandî’nin
(Þer¼u’l-Mušaddimeti’l-Burhâniyyye fî
£ilmi’l-cedel, Süleymaniye Ktp., Þehid Ali
Paþa, nr. 2303) adlarý zikredilebilir. Bazýla-
rý Nesefî ile ayný çaðda yaþayan þârihlerin
ve diðer âlimlerin bu eseri cedel, hilâf ve
nazar ilimlerine nisbet etmeleri söz konu-
su terimlerin o dönemlerde ayný anlamda
kullanýldýðýný göstermektedir (Özen, sy. 2
[1999], s. 176-177). 2. Menþeßü’n-na¾ar.
el-Fu½ûl’den sonra kaleme alýnýp onun
asýl muhtevasýný oluþturan temel konularý
ana hatlarýyla ele alan öðretim amaçlý bu
eserde ilmî tartýþmalarda takip edilmesi
gereken ilkeler, telâzüm* bahisleri, itiraz-
larýn ve kýyaslarýn def‘i gibi konular ele alýn-
mýþtýr. Kitap Þükrü Özen tarafýndan neþ-
redilmiþtir (bk. bibl.). Müellifin bizzat þer-
hettiði eserin (el-Ýntiþâr fî þer¼i Menþeßi’n-
na¾ar, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
3034), yazarlarý bilinmeyen Þer¼u Men-
þeßi’n-na¾ar (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali
Paþa, nr. 2303/6) ve Ecvibe £ani’l-esßile
elletî evredehâ þâri¼u Menþeßi’n-na-
¾ar £alâ mu½annifih (Süleymaniye Ktp.,
Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 1203/6)
adlý iki þerhi daha vardýr. Bunlarýn ilkinde
Nesefî birçok noktada eleþtirilmiþ, ikinci-
sinde bu eleþtirilere cevap verilmiþtir. Kâ-
tib Çelebi, Ekmeleddin el-Bâbertî’nin de
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ra þehri bazý tarihçilerin belirttiðine göre
yedi yýl boyunca ýssýz ve harabe halinde
kalmýþtý. Bu dönemde Nesefî’nin nisbî bir
refah ve istikrarýn bulunduðu Kirman’a
gittiði ve oradaki Kutbiyye-Sultâniyye Med-
resesi’nde uzun süre ders verdiði görül-
mektedir. Nesefî’nin Kirman’da ne kadar
kaldýðý, oradan ne zaman ayrýldýðý ve bu
sýrada tekrar Orta Asya’ya dönüp dönme-
diði bilinmemekte, ancak Mahmûd b. Sü-
leyman el-Kefevî’nin düþtüðü bir kayýttan
onun 689 (1290) yýlýnda hâlâ Kirman’daki
medresede ders verdiði anlaþýlmaktadýr.
Kaynaklar Nesefî’nin bundan sonraki ha-
yatý hakkýnda bilgi ihtiva etmemekte, sa-
dece 710’da (1310) Baðdat’a geldiðini, ay-
ný yýl Baðdat’tan memleketine dönerken
Hûzistan eyaletinin Îzec (bugünkü Mâlüle-
mîr) þehrinde vefat ettiðini ve oraya def-
nedildiðini kaydetmektedir. Kureþî ölüm
tarihini 701 (1301), Kâtib Çelebi 711 (1311)
olarak verirse de kaynaklarýn büyük ço-
ðunluðu 710 (1310) yýlýnda müttefiktir.
Uzun yýllar medresede hocalýk yapmasý-
na raðmen kaynaklarda Nesefî’nin yetiþ-
tirdiði öðrencilerden sadece üçünün adý
zikredilmektedir. Bunlardan Hüsâmüddin
es-Sýðnaký genç yaþta Nesefî’den icâzet al-
mýþ, Mecma£u’l-ba¼reyn yazarý Muzaf-
ferüddin Ýbnü’s-Sââtî 683’te (1284) Kir-
man’da Nesefî’den Kenzü’d-dešåßiš’i oku-
muþtur. Bir diðer öðrencisinin adý Sa‘dü’l-
mille ve’d-dîn Mahmûd b. Ahmed olarak
verilmektedir (Mahmûd b. Süleyman el-
Kefevî, vr. 259a-260b).

Nesefî temel Ýslâm ilimlerinin hemen
her dalýnda eser vermiþ ve bunlarýn bir
kýsmý Hanefî mezhebi çevrelerinde çok et-
kili olmuþtur. Onun bu baþarýsýnýn teme-
linde, olgunluk dönemini yaþayan Ýslâmî
ilimlerin çeþitli dallarýna ait bilgileri özel-
likle medrese öðrencileri için sistematik
biçimde özetlemesi yatmaktadýr. Nitekim
el-Menâr’ý klasik sonrasý Hanefî usul ede-
biyatýnýn tartýþmasýz en etkili eseri olup
hakkýnda 100’e yakýn çalýþma yapýlmýþtýr.
Bir diðer etkili eseri Kenzü’d-dešåßiš,
Hanefî fýkýh doktrininin baþarýlý bir özeti
olup mezhep geleneðinde otorite kabul
edilen belli baþlý eserlerden biridir. Kelâ-
ma dair el-£Umde ile Medârikü’t-ten-
zîl adlý tefsiri de klasik Ýslâmî bilgilerin
doyurucu özetleri olarak ilim çevrelerinde
yaygýn kabul görmüþtür. Ancak Nesefî’yi
sadece bir derleyici ve klasik bilgilerin sis-
tematik sunumunu yapan bir müellif ola-
rak görmek eksik bir deðerlendirme olur.
Bilhassa en fazla meþgul olduðu fürû-i fý-
kýh alanýnda bazýlarýna göre ictihad, bazý-

larýna göre temyiz yetkisine sahip bir hu-
kukçu olduðu kabul edilmektedir (Lekne-
vî, s. 101). Nitekim Hanefî hukuk doktri-
nine iliþkin þerh çalýþmalarý sonraki hu-
kukçularýn sýk sýk baþvurduðu kaynaklar
arasýnda yer almaktadýr. Nesefî’nin bir di-
ðer özelliði tasavvufî yönüdür; Kureþî on-
dan “zâhidlerden biriydi” diye söz eder (el-
Cevâhirü’l-muŠýyye, II, 294). Eserlerinden
bir kýsmý tasavvufî yönünü yansýttýðý gibi
hocasý Kerderî’nin mutasavvýf Faryâbî’nin
öðrencisi olmasý (a.g.e., III, 426) ve Nese-
fî’nin yetiþtiði dönemde tasavvufun Orta
Asya’da ve özellikle Buhara’da yaygýn du-
rumda bulunmasý onun da bu kaynaklar-
dan beslendiðini gösteren iþaretlerdir. Ha-
dise dair bir çalýþmasýna rastlanmasa da
bazý kaynaklar onun bir muhaddis oldu-
ðunu belirtir (Leknevî, s. 102).

Eserleri. A) Fürû-i Fýkýh. 1. el-Müsta½-
fâ. Ebü’l-Kasým Muhammed b. Yûsuf es-
Semerkandî’nin el-Fýšhü’n-nâfi£ (en-Nâ-
fi£) adlý kitabýnýn þerhi olup Nesefî dîbâ-
cede eserini, hocalarý Kerderî ve Darîr’in
derslerinde aldýðý notlara daha önce ya-
zýlmýþ geniþ eserlerden alýnan bilgileri ek-
leyerek oluþturduðunu, ferâð kaydýnda da
“allâme” ifadesiyle Kerderî’yi, “þeyh” veya
“üstat” tabiriyle Hamîdüddin ed-Darîr’i ve
el-Mebsû¹ ifadesiyle Serahsî’nin meþhur
eserini kastettiðini belirtmektedir. Bu ki-
tabý günümüze ulaþmayan el-Müstevfâ
adlý (Süleymaniye Ktp., Turhan Vâlide Sul-
tan, nr. 156’da bu isimle kaydedilen eser
el-Müsta½fâ’nýn bir baþka nüshasýdýr) da-
ha geniþ bir eserinden özetlediðini ve ona
el-Müsta½fâ mine’l-Müstevfâ adýný ver-
diðini yine ferâð kaydýnda belirttiði dik-
kate alýnýrsa bazý kaynaklarda eserin adý-
nýn el-Menâfi£ olarak verilmesinin (Ýbn
Kutluboða, s. 111; Temîmî, IV, 154) bir
karýþtýrmadan kaynaklanmýþ olduðu söy-
lenebilir. Kitabýn birçok yazma nüshasý
günümüze ulaþmýþtýr (meselâ bk. Süley-
maniye Ktp., Fâtih, nr. 1841, 1842; Ýs-
tanbul Müftülüðü Ktp., nr. 391; Ýzmir Mil-
lî Ktp., nr. 601, 617). 2. el-Mu½affâ. Nec-
meddin en-Nesefî’nin el-Man¾ûmetü’n-
Nesefiyye adýyla meþhur olan fýkhî ihti-
lâflara dair eserinin þerhidir. Müellifin be-
lirttiðine göre çalýþmasýna el-Müsta½fâ’-
yý bitirdikten sonra baþlamýþ ve 20 Þâban
670’te (22 Mart 1272) yazýmýný tamamla-
mýþtýr. Kâtib Çelebi, bu eserin el-Man¾û-
me üzerine yine ayný müellif tarafýndan
yazýlan el-Müsta½fâ adlý þerhin bir özeti
olduðunu söylerse de (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1867, krþ. II, 1922) bu, kütüphane kayýtla-
rýnda yazarýn iki eserinin adlarýnýn birbiri-

849; A. J. Arberry, The Chester Beatty Library,
A Handlist of the Arabic Manuscripts, Dublin
1962, V, 124; R. Mach, Catalogue of Arabic Ma-
nuscripts (Yahuda Section) in the Garret Col-
lection Princeton University Library, Princeton-
New Jersey 1977, s. 208; Ramazan Þeþen v.dðr.,
Fihrisü maÅ¹û¹âti Mektebeti Köprülü, Ýstanbul
1406/1986, I, 77-78; Ramazan Þeþen, MuÅtârât
mine’l-maÅ¹û¹âti’l-£Arabiyyeti’n-nâdire fî mek-
tebâti Türkiyâ, Ýstanbul 1997, s. 268-269, 321-
323, 830; Þükrü Özen, “Ýlm-i Hilâf yahut Fuka-
hâ Metoduna Göre Cedel Hakkýnda Klasik Bir
Metin: Menþe’ü’n-nazar”, Makâlât, sy. 2, Kon-
ya 1999, s. 171-191; W. Madelung, “Borhan-al-
Dýn Nasafý”, EIr., IV, 371.
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Ebü’l-Berekât Hâfýzüddîn Abdullåh
b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî

(ö. 710/1310)

Hanefî mezhebinin
klasik sonrasý döneminde
çok etkili olan bir âlim.

˜ ™

Buhara yakýnlarýndaki Nesef þehrinde
doðdu (klasik kaynaklarda Nahþeb diye
de anýlan bu þehir daha sonra Karþý adý-
ný almýþtýr). Kaynaklarda hocalarý hakkýn-
da verilen bazý bilgilerden hareketle (Kure-
þî, II, 598), 620 (1223) yýlý civarýnda dün-
yaya geldiði tahmin edilmektedir. Hanefî
fýkhýnýn klasikleri sayýlan el-Mebsû¹, U½û-
lü’l-Pezdevî, el-Hidâye, Fetâvâ ÆåŠî-
Åân ve el-Mu¼î¹ü’l-Burhânî gibi eserle-
rin üretildiði, yaklaþýk üç asýr boyunca (XI-
XIV. yüzyýllar) mezhebin önemli bir ilim
merkezi olan Buhara’da yetiþti. Buhara,
Moðol istilâsýnýn sancýlarýný yaþadýðýndan
birkaç defa katliam ve yaðmaya uðramýþ
olsa da hâlâ Ýslâm þehirleri arasýnda nü-
fusuyla ve geliþmiþliðiyle ön plana çýkmak-
ta ve ilim merkezi olarak canlýlýðýný koru-
maktaydý. Hocalarýndan Þemsüleimme el-
Kerderî temel Ýslâm ilimlerinin hemen bü-
tün dallarýnda deðerli üstatlardan eðitim
almýþ, ancak ilmî mesaisini yazýlý eser bý-
rakmak yerine öðrenci yetiþtirmeye ada-
mýþ bir âlimdi. Muhtemelen onun yetiþ-
tirdiði kiþilerden ders alarak öðrenimini
tamamlayan Nesefî özellikle Hamîdüddin
ed-Darîr’den çok faydalandý ve hocasýnýn
ölümüne kadar onun yanýndan ayrýlma-
dý. Kerderî’nin Hâherzâde lakabýyla taný-
nan yeðeni Bedreddin Muhammed b.
Mahmûd el-Kerderî de Nesefî’nin hocala-
rýndandýr.

671 (1273) yýlýnda iki rakip Moðol haný-
nýn yaðma ve katliamýna uðrayan Buha-
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