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Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed en-Nesevî
(ö. 493/1100’den sonra)

Matematikçi ve astronomi âlimi.
˜ ™

Horasan’ýn Nesâ þehrinden olup 472’-
de (1079) yazdýðý Bâznâme adlý eserinin
mukaddimesinde verdiði bilgiye göre 393
(1003) yýlýnda doðmuþtur. Bazý klasik ve
çaðdaþ kaynaklarda matematikçi -astro-
nom Kûþyâr b. Lebbân ve Ebû Ma‘þer el-
Belhî’nin öðrencisi olduðu kaydedilirse de
Belhî’nin ölüm tarihi (272/886) dikkate alýn-
dýðýnda ona öðrencilik yapmasýnýn müm-
kün olmadýðý anlaþýlýr. Nâsýr-ý Hüsrev Se-
fernâme’sinde 437’de (1045) Simnân’da
Nesevî ile görüþtüðünü ve derslerine gir-
diðini, onun geometri, matematik ve týp

okuttuðunu, zaman zaman, “Ýbn Sînâ’dan
böyle duydum, böyle öðrendim” dediðini
ve kendini onun öðrencisi saydýðýný söy-
ler. Öte yandan Nesevî’nin et-Tecrîd adlý
eserinin 551 (1156) veya 557 (1162) istin-
sah tarihli bir nüshasýnýn sonundaki biz-
zat kendisinden alýnan bilgilerden Ýbn Sî-
nâ’nýn onun evine geldiði ve el-Æånûn
fi’¹-¹ýbb’ýn bir kýsmýný orada yazdýðý öðre-
nilmektedir. Büyük bir kütüphane ve ilim
yuvasý olan bu eve uðrayan ünlülerden
biri de Bîrûnî idi; Nesevî onu kýsa boylu ve
“en saðlam bilgiye sahip âlim” (mutkýn)
diye nitelemektedir. Kendi verdiði bilgi-
lerden anlaþýldýðýna göre Nesevî, Büveyhî
Hükümdarý Mecdüddevle devrinde (997-
1029) Rey ve Ýsfahan’da bulundu. Rey’in
1029’da Gazneli Mahmud tarafýndan ele
geçirilmesi üzerine Sultan Mahmud ve II.
Mesud dönemlerinde uzun süre Gazne’-
de yaþadý. Gazneliler’in yýkýlýþýndan sonra
Ýsfahan’da Selçuklu hükümdarlarýnýn hiz-
metine girdi, özellikle Tuðrul Bey’in yaký-
nýnda bulundu. Nesevî’nin, gerek Bâznâ-
me’yi 472’de (1079) yazmasýna gerek bu
tarihten sonra ve Ali b. Zeyd el-Beyhaký’-
nin, 100 yýldan fazla yaþadýðýný belirtme-
sine bakarak en erken 493’te (1100) öl-
düðü söylenebilir.

Nesevî, matematik tarihinde hisâb-i Hin-
dî’ye dayalý ondalýk kavramýný iyi bilen ma-
tematikçilerin baþýnda gelir. Öncelikle hi-
sâb-i zihnînin birim kesir anlayýþýna hisâb-i
Hindî tekniklerini uygular. Öte yandan hi-
sâb-i sittînîyi Hint sayýlarýna göre kurar ve
onu bu tabanla yapýlan temel aritmetik iþ-
lemlerine tatbik eder. Onun derin bilgisi
en güzel biçimde ondalýk kesir kavramýna
ulaþtýðý þu formülde ortaya çýkmaktadýr:
sn=Knk²/k ve n³/²=(nk²)³/²/k³ (k, 10’un kuv-
vetleri olarak alýnýr; eðer k 10 veya 100 ola-
rak alýnýrsa kök bir veya iki ondalýk basa-
maða kadar daha doðru tesbit edilebilir).
Ancak Nesevî’nin Kûþyâr gibi, hem pozi-
tif tam hem rasyonel sayýlardaki çýkarma
iþlemlerinde “ödünç alma” kavramýný ger-
çek mânasýyla anlamada baþarýsýz kaldýðý
görülür. Ayný þekilde bir sayýnýn yaklaþýk
küpkökünün tesbitinde Kûþyâr’ý izleyerek
o dönemde Ýslâm matematiðinde kullaný-
lan formüle göre daha eski olan bir formü-
lü tercih etmiþtir. Küpkök hesabýnda da yi-
ne Kûþyâr gibi günümüzdeki Ruffini-Hor-
ner yöntemine benzer bir yöntem uygu-
lar.

Eserleri. A) Geometri. 1. et-Tecrîd fî
u½ûli’l-hendese. Mukaddimede beþerî bil-
ginin nihaî amacýnýn ilâhî bilgiye ulaþmak
olduðunu belirten müellif, Batlamyus’un
el-Mecis¹î’sinde görüldüðü gibi matema-

rýn nisabýyla ilgili görüþler için bk. Ali M.
Yûsuf Muhammedî, s. 283-288; ayrýca bk.
ÞAHÝT). Bu konuda fizyonomik ve fizyolo-
jik özelliklerden hareketle insanlar arasýn-
daki benzerlikleri tesbit etmede uzman-
lýk kazanmýþ kiþilerin bilirkiþiliðine müra-
caat edilmesi ve bu bilginin delil deðeri fa-
kihlerce tartýþýlmýþtýr (bk. KIYÂFE). Günü-
müzde neseple ilgili davalarda kan tahli-
linden de yararlanýlmaktadýr. Fakat bu, ba-
banýn kim olduðunu deðil bir erkeðin ih-
tilâf konusu olaydaki çocuðun babasý ol-
madýðýný belirlemeye yöneliktir. Zira kan
muayenesi neticesinde çocuðun kanýnda
annenin veya baba olduðu ileri sürülen
erkeðin ya da her ikisinin kanýnýn özellikle-
rinin bulunmadýðý görülürse çocuðun ba-
basýnýn o kiþi olmadýðý kesin biçimde an-
laþýlmýþ olmaktadýr. Öte yandan antrobi-
yoloji ve kalýtým biyolojisi alanýndaki geliþ-
meler sayesinde çocuðun babasý katiyete
yakýn bir gerçeklikle tesbit edilebilmekte
ve özellikle babalýk davalarýnda bu kapsam-
daki testlere de baþvurulmaktadýr (Oðuz-
man – Dural, s. 206-207; Akýntürk, s. 349,
377).

Kadýnýn doðum yaptýðý iddiasýný ispat
edebilmesi için aranan þartlar evliliðin de-
vam ediyor olmasý, kadýnýn ric‘î talâk, bâ-
in talâk veya vefat iddeti içinde bulunma-
sý hallerine göre deðiþir. Bu durumlarda
da kocanýn yahut vârislerinin kadýnýn ha-
mile olduðuna dair beyanýnýn bulunup bu-
lunmamasý veya doðumdan önce hamile
olduðunun çevresinde açýkça farkedilmiþ
olup olmamasý aranan þartlarý etkileyen
bir husustur. Hanefî, Hanbelî ve Zeydiyye
mezhepleri, hamileliðin ikrarý veya açýkça
bilinmesi halleriyle ihtilâfýn doðum olayý
deðil doðan çocukla ilgili olmasý halinde
diðer mezheplere göre ispatý daha kolay
bir prosedüre baðlamýþlar, mezhep içi ba-
zý farklýlýklar bulunsa da duruma göre ka-
dýnýn beyanýný, tek þahidin veya doðumu
yaptýranýn tanýklýðýný yeterli saymýþlardýr
(Zekiyyüddin Þa‘bân, s. 561-565; Abdül-
kerim Zeydân, IX, 371-380).
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Kündürî’ye sunulan eserin Nesevî’ye aidi-
yeti tartýþmalýdýr. Bazýlarý bunu Sâlâr’a, ba-
zýlarý Ömer Hayyâm’a nisbet eder. Kitabýn
üçüncü bölümü Khayretdinova tarafýndan
Rusça’ya tercüme edilmiþ ve deðerlendi-
rilmiþtir (Rosenfeld – Ýhsanoðlu, s. 617).
5. Kitâbü Murta²avî (ÝÅti½âru Kitâbi Øu-
veri’l-kevâkib). Baðdat’ta Þiî lideri Ebû Tâ-
hir Mutahhar b. Ali Murtaza’ya sunulan
eser, Ebü’l-Hasan Abdurrahman b. Ömer
es-Sûfî’nin ayný adlý kitabýnýn ihtisarý olup
adýna Þah Merdân Ýbn Ebü’l-Hayr er-Râ-
zî’nin Rav²âtü’l-müneccimîn’inde rast-
lanmaktadýr.

C) Matematik. 1. el-Mušni£ fi’l-¼isâ-
bi’l-Hindî. V. (XI.) yüzyýlda Doðu Ýslâm
dünyasýnda kullanýlan hisâb-i Hindî’nin se-
viyesini en iyi temsil eden eser mukaddi-
mede verilen bilgilere göre Büveyhî Hü-
kümdarý Mecdüddevle’nin muhasebe di-
vaný için Farsça kaleme alýnmýþ, Þerefül-
mülk’ün veziri Celâlüddevle’nin isteði üze-
rine yeniden Arapça olarak yazýlmýþtýr; za-
manýmýza ulaþan nüsha Arapça’sýdýr. Ne-
sevî mukaddimede hem kitabý yazmasý-
nýn gerekçelerini anlatýr hem de kendin-
den önceki Ya‘kub b. Ýshak el-Kindî, Ebü’l-
Kasým Ali b. Ahmed Müctebâ el-Antâkî,
Ali b. Ebü’n-Nasr, Ebü’n-Nasr Gülvazî, Ebû
Hanîfe ed-Dîneverî ve Kûþyâr gibi mate-
matikçilerin eserlerinin eleþtirel bir deðer-
lendirmesini yapar. Dört bölümden oluþan
eserin birinci bölümü pozitif tam sayýlar,
ikinci bölümü pozitif rasyonel sayýlar, üçün-
cü bölümü pozitif tam ve rasyonel sayý-
lardan oluþan sayýlar, dördüncü bölümü
altmýþ tabanlý sayýlar üzerinedir. Nesevî
her ne kadar Kûþyâr’ýn kitabýný eleþtirmiþ-
se de çalýþmasý onunkine benzer, ayrýca
yaptýðý eleþtirilerin de doðru olmadýðý gö-
rülür. Týpkýbasýmýný Kurbânî’nýn yaptýðý ki-
tabý M. Medovoy Rusça’ya tercüme et-
miþ, 1863’te Franz Woepcke Leiden Univer-
siteitsbibliothek’teki nüshasýný (MS, nr.
1021) esas alarak mukaddimesini ve için-
dekileri Fransýzca’ya çevirmiþ, kýsmî Al-
manca çevirisini Suter ve Luckey gerçek-
leþtirmiþ (Sezgin, V, 347), ayrýca Woepcke,
Suter, Luckey, Saîdân, Kurbânî eser hak-
kýnda çalýþmalar yapmýþtýr (Ebü’l-Kasým
Kurbânî, Nesevî-nâmeh, s. 48). 2. Risâle
fî istiÅrâci’Š-Šamîr. Beyhaký’nin Cevâ-
mi£u a¼kâmi’n-nücûm’unda zikredilir
(Sezgin, VII, 182).

D) Diðer eserleri. 1. Kitâbü’t-Tesviye.
Yakýn zamanlarda ele geçmiþ olup na-
zarî týp konusunda ve Câlînûs (Galen) çiz-
gisinde hacimli bir çalýþmadýr (Rabat Üni-
versitesi Ktp., nr. 428). Eserde mizaç, hýlt
nazariyesi, organlar, unsurlar ve güçler

gibi eski týbbýn üzerine kurulduðu temel
kavramlar incelenir; daha sonra ilâç, kan,
nabýz, idrar gibi konular ele alýnýr. Kitap
el-Æånûn fi’¹-¹ýb ile ciddi benzerlikler gös-
termekle birlikte yer yer farklýlýklar da ar-
zeder; tertip ve tanzim bakýmýndan ise el-
Æånûn öncesinde kaleme alýnanlara göre
ileri bir seviyededir. Eserin bir kýsmý ayrý-
ca Mašåle fî eyyâmi'l-buhrân mine’n-
Neseviyye adýyla günümüze ulaþmýþtýr
(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 3622/2). 2.
Bâznâme. Tahran Kitâbhâne-i Millî’de bir
mecmua içerisinde (nr. 492/18) yer almak-
tadýr. Eserin mukaddimesinde Nesevî alt-
mýþ yýl bu iþle uðraþtýðýný, avcýlýk kitaplarý-
ný okuduðunu, hizmetinde bulunduðu sul-
tanlarýn saray kütüphanelerinden ve uy-
gulamalarýndan faydalandýðýný söyler. De-
ðiþik milletlerin kuþçuluk tekniklerinin in-
celendiði kitabý özellikle Parsî, Pehlevî, Sâ-
sânî, Sâmânî, Soðdî, Rûmî, Hindî, Türkî
ve Arabî kitaplardaki bilgilerden derledi-
ðini belirtir. Eser çeþitli milletlerin bu ko-
nudaki birikimlerini vermesi bakýmýndan
önemlidir (nþr. Ali Garavî, Tahran 1354 hþ.).
3. Risâle fi’l-medÅal ilâ £ilmi’l-man¹ýš.
4. Silâ¼nâme-i £Alâßî. Nesevî, Bâznâme’-
de verdiði bilgiye göre bu eseri Kâkûyîler
hânedanýnýn kurucusu Ebû Ca‘fer Alâüd-
devle Muhammed b. Rüstem’in isteði üze-
rine onun kütüphanesinden faydalanarak
telif etmiþtir. Müellif çalýþmasýnda silâh
yaralarýný iyileþtiren bir ilâç keþfettiðini
söyler ve bu ilâcýn hazýrlanýþýný anlatýr (Gu-
lâm Hüseyin Sýddîký, VI/1 [1337 hþ./1958],
s. 21).
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ÿÝhsan Fazlýoðlu

tiksel yöntemin astronomide kullandýðý
geometrik ispat tarzýnýn mutlaka bilinme-
si gerektiðini, bu sebeple eserini hem Ök-
lid’in Elementler’ine giriþ mahiyetinde,
hem de Batlamyus’un el-Mecis¹î’sini an-
layabilmek için gereken asgari geometri
bilgisini verebilecek þekilde hazýrladýðýný
belirtir. Kitap, esas itibariyle Öklid’in Ele-
mentler’inin düzlem geometriyle geomet-
rik cebri ele alan I-VI. ve uzay geometri
konusundaki XI. kitabýnýn yeniden inþasýn-
dan ibarettir. Ahmed Selîm Saîdân eserin
kýsmî neþrini yapmýþtýr (Hendesetü Öšlî-
dis fî eydin £Arabiyye, Amman 1991). 2.
Þer¼u Kitâbi’l-MeßÅû×ât li-Arþimîdis.
Archimedes’in Sâbit b. Kurre tarafýndan el-
MeßÅû×ât adýyla Arapça’ya tercüme edi-
len eserinin þerhidir (Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 3414; Ayasofya, nr. 2760). Kitabý
daha sonra Nasîrüddîn-i Tûsî, Nesevî’nin
þerhinden faydalanarak tahrir etmiþ ve bu
tahrir Latince’ye, Latince’sinden de Rus-
ça’ya çevrilmiþtir (Rosenfeld – Ýhsanoðlu,
s. 141). 3. Kitâbü’l-Ýþbâ£ fî þer¼i’l-þek-
li’l-ša¹¹â£. Sâbit b. Kurre tarafýndan Arap-
ça’ya çevrilen ve daha sonra Nasîrüddîn-i
Tûsî tarafýndan tahrir edilen birleþik oran-
lar teoremiyle Menelaus’un küresel trigo-
nometriyle ilgili teoremi üzerinedir (TSMK,
Hazine, nr. 455/2). Nesevî önsözde baþta
Batlamyus olmak üzere Neyrîzî, Fârâbî,
Sâbit b. Kurre, Hâzin ve Ýbn Sînâ’yý mate-
matiðin öncüleri diye sayar. Wiedemann
bu önsözü Almanca’ya çevirmiþ (Studien
zur Astronomie der Araber, Erlangen 1926,
s. 80-85), kitap üzerinde de H. Bürger –
Karl Kohl çalýþmýþtýr (Geschichte des Trans-
versalensatze, Erlangen 1924, s. 53-55).
4. Kitâbü’l-Belâ³ fî þer¼i Kitâbi Öšlî-
dis. Adýna Kitâbü’t-Tecrîd fî þer¼i Kitâ-
bi Öšlîdis’in sonunda rastlanmaktadýr.
5. Mašåle fî £ameli’d-dâßire nisbetühâ
ilâ dâßire mefrûŠa ke-nisbeti mefrûda.
Nasîrüddîn-i Tûsî, MeßÅû×ât Arþimîdis
adlý eserinde bundan söz etmektedir (Sez-
gin, V, 348).

B) Astronomi. 1. Zîcü’l-fâÅir. Beyhaký’-
nin TârîÅu ¼ükemâßi’l-Ýslâm (s. 116) ve
Cevâmi£u a¼kâmi’n-nücûm’da adýný
verdiði eserin bir parçasý, Nesevî’nin öð-
rencisi Hakîm Þah Merdân Ýbn Ebü’l-Hayr
er-Râzî tarafýndan Rav²âtü’l-münecci-
mîn adlý kitabýnda Farsça’ya çevrilmiþtir.
2. Kitâbü’l-Lâmi£ fî em¦ileti’z-Zîci’l-câ-
mi£. Kûþyâr’ýn ez-Zîcü’l-câmi£i üzerine
yapýlmýþ bir çalýþmadýr (Keþfü’¾-¾unûn, II,
970). 3. Risâle fî ma£rifeti’t-tašvîm ve’l-
us¹urlâb (Columbia University, MS, Or.,
nr. 45/7). 4. Câmi£u’l-šavânîn li-£ilmi’l-
heyße. Ýsfahan’da yazýlýp Selçuklu Veziri


