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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-
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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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C) Diðer Eserleri. 1. el-£Umde. Ehl-i sün-
net akaidinin bir özeti olup Necmeddin en-
Nesefî’nin £Ašåßid’inden büyük ölçüde et-
kilenmekle birlikte ondan biraz daha ay-
rýntýlýdýr. Medrese öðrencileri için giriþ ni-
teliðinde bir çalýþma olan bu metni W.
Cureton The Pillar of Creed adýyla Ýngi-
lizce’ye çevirmiþ ve Arapça’sýyla birlikte ya-
yýmlamýþtýr (London 1843). Ayrýca Temel
Yeþilyurt tarafýndan tahkik edilerek Türk-
çe çevirisiyle birlikte basýlmýþtýr (Ýslâm Ýnan-
cýnýn Ana Umdeleri [“el-Umde” Tercüme-
si], Malatya 2000). el-£Umde üzerine mü-
ellifin kendi þerhi yanýnda pek çok þerh ve
bir nazým çalýþmasý yapýlmýþtýr (Keþfü’¾-
¾unûn, II, 1168; Brockelmann, GAL, II, 253;
Suppl., II, 268). 2. el-Ý£timâd fi’l-i£tišåd.
el-£Umde’nin þerhi olup 26 Cemâziyelev-
vel 698 (1 Mart 1299) tarihinde tamam-
lanan eserin pek çok nüshasý mevcuttur
(meselâ bk. Beyazýt Devlet Ktp., nr. 2801;
Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2312, Câ-
rullah Efendi, nr. 1164). Muhammed Ya-
zýcý ve Temel Yeþilyurt eserle ilgili iki çalýþ-
ma yapmýþtýr (bk. bibl.). 3. Medârikü’t-
tenzîl ve hakaßiku’t-teßvîl*. Müellifin ol-
gunluk döneminde yazýldýðý anlaþýlan eser
defalarca basýlmýþtýr (I-IV, Kahire 1287,
1300, 1304, 1309, 1321, 1326; I-VI, Ýstan-
bul 1317). Brockelmann bu eserler dýþýn-
da bazý küçük risâleleri de Nesefî adýna
kaydetmiþtir (GAL, II, 253; Suppl., II, 268):
1. el-Leßâli’l-fâÅire fî £ulûmi’l-âÅire. He-
diyyetü’l-£ârifîn’de de Nesefî’ye nisbet
edilmektedir (II, 464). 2. Fe²âßilü’l-a£mâl
(Süleymaniye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr.
3976; Princeton Garret Collection, nr. 922).
3. Fâßide mühimme li-def£i külli nâzile
mülimme. Bu risâle ile Ûþî’nin Bedßü’l-
emâlî adlý eserinin þerhi olarak Brockel-
mann’ýn kaydettiði nüshanýn (Suppl., I,
764) mahiyeti ve Nesefî’ye aidiyeti araþtý-
rýlmaya muhtaçtýr.

Brockelmann’ýn Nesefî’ye nisbet ettiði
el-Æunye fi’l-fýšh (Süleymaniye Ktp., Aya-
sofya, nr. 1355; GAL, II, 252), Muhtâr ez-
Zâhidî’nin Æunyetü’l-münye li-tetmîmi’l-
³unye adlý eseridir. Yine onun müellife
izâfe ettiði Mi£yârü’n-na¾ar £alâ me×-
hebi Ebî ¥anîfe fî âdâbi’l-ba¼¦ ve’l-
u½ûl (Köprülü Ktp., nr. 530) Burhâneddin
b. Abdülazîz en-Nesefî’nin eseri olup ya-
zarýn ismi kitabýn dîbâcesinde verilmiþtir
(Þeþen, I, 264). Bazý kayýtlarda Süleyma-
niye Kütüphanesi’nde mevcut iki eserin
(Fâtih, nr. 1363, Cârullah Efendi, nr. 527)
Nesefî’nin Ýbnü’l-Hâcib’in el-MuÅta½ar’ý-
na yazdýðý þerhin yazmalarý olarak göste-
rilmesi (Yeþilyurt, s. 48) doðru deðildir. Bi-

rinci eser Nesefî’nin Ahsîkesî’nin el-Mün-
teÅab’ýna yazdýðý þerhtir; ikincisi ise ayný
esere Nesefî’nin öðrencisi Sýðnaký’nin þer-
hidir.
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Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed
b. Muhammed b. Mu‘temid en-Nesefî

(ö. 508/1115)

Mâtürîdî’nin kurduðu Sünnî kelâm
mezhebini geliþtiren âlim.
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438 (1047) yýlýnda Nesef’te doðdu. Meþ-
hur din âlimlerinin yetiþtiði bir aileye men-
suptur. Künyesi bazý müelliflerce Ebü’l-
Maîn þeklinde okunmuþsa da doðrusu
Ebü’l-Muîn’dir (Zehebî, II, 607). Ýkinci de-
desi Mu‘temid de Ebü’l-Muîn künyesiyle
anýldýðýndan bazý kaynaklarda onunla ka-
rýþtýrýlmýþtýr. Öðrenimine dair bilgi bulun-
mamaktadýr. Semerkant ve Buhara’daki
Mâtürîdî -Hanefî âlimlerinden, özellikle
Nesefî nisbesini taþýyanlardan tahsil gör-

ne karýþtýrýlmasýndan kaynaklanan bir ha-
ta olmalýdýr. Zira Nesefî her iki eserinin
ismini el-Müsta½fâ adýyla bizzat kendisi
kaydetmiþtir ve el-Man¾ûme þerhi olup
kütüphanelerde kayýtlý olanlar el-Mu½af-
fâ adlý eserin aynýdýr. el-Mu½affâ’nýn kü-
tüphanelerde pek çok nüshasý vardýr (me-
selâ bk. Süleymaniye Ktp., Cârullah Efen-
di, nr. 746; Damad Ýbrâhim Paþa, nr. 570,
571; Lâleli, nr. 1045). 3. el-Vâfî. Hanefî
fürû doktrininin orta ölçekte bir özeti olup
eserde Þâfiî ve Mâlikîler’in görüþlerine de
yer verilmiþ ve bu görüþlerin sahipleri sem-
bollerle tanýmlanmýþtýr (bazý nüshalarý: ÝÜ
Ktp., AY, nr. 1338; Beyazýt Devlet Ktp., nr.
2132; Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 2207,
2208). 4. Kenzü’d-dekaßik*. Hanefî dokt-
rininin temel metinlerinden biri olup el-
Vâfî’nin özetidir (eserin müstakil ve þerh-
leriyle birlikte birçok baskýsý yapýlmýþtýr).
5. el-Kâfî fî Þer¼i’l-Vâfî. Hem dîbâcede
hem ferâð kaydýnda belirtildiðine göre el-
Hidâye’nin eksik ve muðlak býraktýðý yön-
leri tamamlamak amacýyla el-Câmi£u’l-
kebîr, ez-Ziyâdât, Na¾mü’l-Åilâfiyât, el-
Mebsû¹ (el-A½l) yanýnda bazý vâkýât ve fe-
tâvâ kitaplarýndan yararlanýlarak telif edil-
miþtir. 12 Ramazan 684 (11 Kasým 1285)
tarihinde tamamlanan eserin çok tutul-
duðunun bir göstergesi kütüphanelerde
yüzlerce nüshasýnýn mevcut olmasýdýr (me-
selâ bk. Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 1849,
1850, 1852, 1853).

B) Usûl-i Fýkýh. 1. Menârü’l-envâr*. Ne-
sefî, Hanefî fýkýh usulü tarihinde üzerin-
de en fazla çalýþma yapýlan bu metni Pez-
devî ile Serahsî’nin eserinden özetlediðini
ve tertibinde Pezdevî’nin tarzýna baðlý kal-
dýðýný belirtir (kitabýn çeþitli baskýlarý ya-
pýlmýþtýr: Delhi 1287; Bulak 1298; Ýstan-
bul 1315, 1326). 2. el-Münevvir fî Þer-
¼i’l-Menâr. Kaynaklarda belirtildiðine gö-
re müellif el-Menâr üzerine biri kýsa, biri
uzun olmak üzere iki þerh kaleme almýþ-
týr. Brockelmann’ýn kaydettiði tek nüsha
yanýnda (GAL, II, 250) bu kýsa þerhin Ço-
rum Hasan Paþa Ýl Halk Kütüphanesi’nde
kayýtlý bir nüshasý daha vardýr (nr. 1593).
3. Keþfü’l-esrâr fî Þer¼i Menâri’l-en-
vâr. el-Menâr’ýn geniþ þerhi olan eser
“musannifin þerhi” olarak yaygýn kabul gör-
müþ ve birçok defa yayýmlanmýþtýr (Bu-
lak 1316; Beyrut 1396). 4. Þer¼u’l-Mün-
teÅab fî u½ûli’l-me×heb. Ahsîkesî’nin fý-
kýh usulüne dair muhtasar eseri üzerine
yapýlan bu þerh, Salim Öðüt tarafýndan
Mekke Ümmülkurâ Üniversitesi’nde dok-
tora tezi olarak neþre hazýrlandýktan son-
ra yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2003).


