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Þeyh Ýmambahþ Nâsih Leknevî
(ö. 1254/1838)

Hindistanlý gazel þairi.
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1203’te (1789) Feyzâbâd’da dünyaya gel-
di. 1184 (1770) yýlýnda doðduðu da nakle-
dilmektedir. Fakir bir aileden olup küçük
yaþta Lahorlu Hudâbahþ adlý bir zengin ta-
rafýndan evlât edinildi ve bu sayede iyi bir
eðitim aldý. Leknev’de Farsça ve Arapça
öðrendi; dönemin eðitim kurumlarýndan
Ferengî Mahal’de tahsil gördü. Leknev’in
baþþehir olmasýnýn ardýndan Feyzâbâd’dan
ayrýlarak oraya yerleþti. Leknev’de Hudâ-
bahþ’tan kalma serveti ve hayranlarýnýn he-
diyeleri sayesinde kimseye muhtaç olma-
dan yaþayan Nâsih, Eved (Oudh) Nevvâbý
Gazîüddîn Haydar’ýn sarayýnda melikü’þ-þu-
arâlýk teklifini reddetti. Bunun nevvâb ta-
rafýndan duyulmasý üzerine Leknev’den ay-
rýlarak Allahâbâd’a gitti. Burada Haydarâ-
bâd nizamýnýn veziri Dîvân Çandu Lâl’in ýs-
rarlý davetlerini önce kabul ettiyse de da-
ha sonra Haydarâbâd’a gitmekten vaz-
geçti. Nevvâb Gazîüddîn Haydar’ýn ölümü-
nün ardýndan Leknev’e döndü. Ancak bu
defa da talebesi Âga Mîr’in rakibi Hekîm
Mehdî’nin görevden alýnmasýna tarih dü-
þürdüðünden Mehdî’nin tekrar göreve gel-

mesi üzerine Leknev’i terketmek zorunda
kaldý. Bu sürgün hayatý sýrasýnda Feyzâ-
bâd, Allahâbâd, Benâres, Cavnpûr ve Pat-
na gibi þehirleri dolaþtý. Bir ara çok iyi kar-
þýlandýðý Benâres’te yerleþmeyi düþündüy-
se de dilinin bozulacaðý endiþesiyle bura-
dan ayrýldý. Hekîm Mehdî’nin görevden alýn-
masýndan sonra Leknev’e döndü. 24 Ce-
mâziyelevvel 1254 (15 Aðustos 1838) tari-
hinde vefatýna kadar burada yaþadý. Urdu
edebiyatý tarihçisi Muhammed Hüseyin
Âzâd’ýn belirttiðine göre (Âb-ý ¥ayât, s.
427) hiç evlenmeyen Nâsih serveti saye-
sinde baþýna buyruk bir ömür sürmüþtür.
Kaside yazmamasýnda bu tabiatýnýn da et-
kisi vardýr. Dinî konularda serbest düþün-
celere sahip olup önceleri Sünnî iken da-
ha sonra Þiîliði benimsemiþtir.

Nâsih, kendisinin belirttiðine göre þiire
baþladýðý ilk günlerde yazdýklarýný tashih
etmesi için Mîr Taký Mîr’e götürmüþ, ancak
Mîr onu talebeliðe kabul etmemiþtir. Nâ-
sih’in Mushafî’den ders aldýðý, fakat bir
gazelindeki tekrar sebebiyle onun da yaný-
na gelmesini yasakladýðý, daha sonra þiirle-
rini Tenhâ adlý bir þaire gösterdiði ve böy-
lece þiir meclislerinde gazellerini okumaya
baþladýðý belirtilmektedir (Saksena, s. 102).
Nâsih, Delhi’nin ünlü þairlerinden Mirza
Sevdâ’nýn üslûbuna baðlý olduðunu belirt-
miþ, gazelde kaside tarzýný kullanmýþtýr
(Muhammad Sadiq, s. 133-135). Urdu di-
lini ýslah yolunda þiiri bir araç olarak kul-
landýðýndan gazelleri biçim ve kelimelerin
seçimi bakýmýndan güzel ve saðlamdýr.
Leknev ekolünün kurucusu kabul edilen
Nâsih þiirdeki üstünlüðünü Delhi þairleri
gibi yeni mazmunlar bulma, ince ve de-
rin hayalleri þiirinde ifade etmekle deðil
dile olan hâkimiyeti ve dilde yaptýðý yeni-
liklerle saðlamýþtýr. Urduca þiirlerinde aþýrý
derecede Farsça kelime kullanmasý sebe-
biyle bazý rakipleri tarafýndan Hindistan’-
da ölmüþ bulunan Farsça’yý tekrar canlan-
dýrmakla suçlanmýþtýr (M. Hüseyin Âzâd, s.
292-293). Nâsih’in baþlattýðý bu yeni akým
talebeleri sayesinde önce Leknev’de, ar-
dýndan diðer yerlerdeki þairler arasýnda ya-
yýlmýþ, Þah Nasîr, Zevk ve II. Bahadýr Þah
Zafer gibi Delhi’nin önde gelen þairleri bu
akýmýn etkisinde kalmýþtýr.

Eserleri. 1. Dîvân. Nâsih’in üç divaný
vardýr. 1816 yýlýnda Allahâbâd þehrinde sür-
gündeyken tertip ettiði ilkinde gazel, ru-
bâî ve tarih kýtalarý bulunmaktadýr. 1831’-
de tamamladýðý ikinci divaný (Defter-i Perî-
þân) ve 1838’de tamamladýðý üçüncü di-
vaný birçok Urdu þairiyle dönemin tanýn-
mýþ þahsiyetlerinin ölüm tarihleriyle ilgili

1878 ve 1889 yýllarýnda iki defa daha Av-
rupa’ya gitti. Bu seyahatlerin saðladýðý ya-
kýnlaþma Ýran ile Rusya ve Ýngiltere arasýn-
da bazý ticarî anlaþmalarýn yapýlmasýna kat-
kýda bulundu. Kârûn nehrinde gemi iþlet-
mesi, tütün anlaþmasý, Tahran -Rey de-
miryolu, Bank-i Þâhenþâhî-i Îrân’ýn kurul-
masý, Aþkabâd-Meþhed ve Hürremþehr-
Tahran yollarý imtiyazý bunlar arasýnda zik-
redilebilir. Nâsýrüddin Þah’ýn bilhassa üçün-
cü Avrupa seyahati esnasýnda Ýngilizler’e
verdiði tütün imtiyazý ülkede ciddi bir ra-
hatsýzlýk meydana getirdi. Ulemânýn baþý-
ný çektiði muhalefetin tepkisi sonucu þah
geri adým atarak imtiyazý kaldýrmak zo-
runda kaldý.

Ýktidarýnýn ellinci yýlý kutlamalarýna ha-
zýrlandýðý bir sýrada Nâsýrüddin Þah, 1 Ma-
yýs 1896 tarihinde Rey yakýnlarýndaki Þah
Abdülazîm Türbesi’nde Mirza Rýzâ-yi Kir-
mânî tarafýndan gerçekleþtirilen bir suikast
neticesinde öldürüldü ve ayný yere defne-
dildi.

Edebiyata karþý özel ilgi duyan Nâsýrüd-
din Þah þiirle de meþgul olmuþtur. Mirza
Ebü’l-Kasým b. Ali Ekber Râcî-yi Ýsfahânî
¥ašåyýš-ý Nâ½ýrî adýyla da bilinen ¥a-
šåyýšu’n-nebeviyye ve’l-£Aleviyye adlý
manzum eserini (Tahran 1279, 1286) Nâ-
sýrüddin Þah’a takdim etmiþtir.

Nâsýrüddin Þah döneminde Ýran ile Av-
rupa devletleri arasýnda siyasî, ticarî ve
kültürel alanda yakýn iliþkiler kurulmasý
Avrupa devletlerinin Ýran üzerindeki etki,
nüfuz ve imtiyazlarýnýn artmasýna sebep ol-
muþ, bu durum yabancý nüfuzuna ve mo-
narþiye bir tepki þeklinde ülkede özgürlük-
çü hareketlerin doðmasýna ve Ýran meþru-
tiyet hareketine zemin hazýrlamýþtýr. Ýran’-
da ilk üniversite Nâsýrüddin Þah devrinde
açýlmýþ, telgrafhâne ve bazý fabrikalar da
yine bu dönemde kurulmuþtur. Avustur-
yalý öðretmen ve Rus subaylarýnýn katký-
sýyla ordunun yeniden yapýlandýrýlmasý da
bu devirde gerçekleþtirilmiþtir.
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Burton’ýn, neshe iliþkin deðerlendirmele-
rini içeren geniþ bir giriþle yaptýðý neþir de
(Cambridge 1987) tahkik ve tahrîcdeki za-
fiyet sebebiyle kitabý yeterince kullanýþlý ha-
le getirememiþtir (Rubin, LXX/1 [1993], s.
167). Buna karþýlýk Muhammed b. Sâlih
el-Müdeyfir’in yayýmý (Riyad 1411/1990)
birçok bilgi ve teknik açýklama içermesi
sebebiyle eserden yararlanmayý kolaylaþ-
týrmaktadýr. Ancak her üç neþirde de Ýs-
tanbul Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi’nde
bulunan (nr. ÞE 7892) alt tarafý yýrtýk dört
sayfalýk nüshadan faydalanýlmamýþtýr. Fu-
at Sezgin’in de haberdar olduðu anlaþýlan
bu nüsha (GAS, VIII, 7, 85) ilim dünyasýna
ilk defa Janine Sourdel Thomine ve Do-
minique Sourdel tarafýndan 1964 yýlýnda
tanýtýlmýþtýr (bk. bibl.) III. Ahmed nüsha-
sýndaki 67b’nin altýndan baþlayýp 75a’nýn
üstüne kadar devam eden yere karþý gel-
diði ve tam nüsha ile arasýndaki farklarýn
çok ciddi olmadýðý görülen bu yazmadaki
her rivayette “ahberanâ Ali kale haddese-
nâ Ebû Ubeyd kale” ibaresi yer almaktadýr.

Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm kitabýnda
Katâde b. Diâme, Ýbn Þihâb ez-Zührî ve
Atâ b. Ebû Müslim el-Horasânî gibi þahýs-
larýn görüþlerine dayanmakla birlikte âyet-
leri kendine has bir tertibe göre incele-
miþ, neshi meþhur tanýmýnýn aksine istis-
na, âmmýn tahsisi, mutlakýn takyidi, müc-
melin tebyini, nastan murat edilmediði
halde zihne takýlan bir mefhumun iptali
þeklinde anlamýþtýr. Ýsnadlara özen göste-
rilen kitapta yer yer nâsih-mensuh ile alâ-
kasý bulunmayan konulara temas edilmiþ,
ayrýca sünnette nesih meselesine yer ve-
rilmiþtir. Ýhtilâflý hususlar umumi görüþle-
re baþvurularak halledilmiþ, tercihe þayan
bulunan görüþler delilleriyle birlikte zik-
redilmiþ, bu arada herhangi bir tercihin

yapýlmadýðý da olmuþtur. Âyetlerin ince-
lenmesinde fýkhî tasnifin esas alýndýðý ki-
tap fýkýh konularý çerçevesinde tertip edil-
miþ ve hakkýnda nesih iddiasý bulunan
âyetler þu otuz baþlýk altýnda ele alýnmýþ-
týr: Giriþ, namaz, zekât, oruç, nikâh, talâk,
hudûd, þahitlik, Ehl-i kitabýn þahitliði, hac
menâsiki, cihad, esirler, ganimetler, istî-
zan, miras, vasiyet, yetimler, zimmîler ara-
sýnda hükmetme, yeme, içme, sarhoþluk,
gece namazý, necvâ, takvâ, ölüm esna-
sýnda yapýlan tövbe, öldürülürken yapýlan
tövbe, kullarýn düþünceleri yüzünden sor-
gulanmasý, dinde zorlama, müþrikler için
istiðfarda bulunma, emir bi’l-ma‘rûf ne-
hiy ani’l-münker.

Giriþte nâsih-mensuh ilminin tefsirdeki
yeri ve önemi üzerinde durulduktan son-
ra nesih âyeti (el-Bakara 2/106) hakkýnda-
ki yorumlar kýraat farklarý ile birlikte orta-
ya konularak neshin mahiyeti incelenmiþ,
âyette iþaret edilen neshin evvelki þeriat-
larla mý yoksa Kur’an âyetleriyle mi ilgili
olduðu konusu ele alýnmýþtýr (s. 11-14).
Her konu baþlýðý altýnda hangi âyetin han-
gi âyeti neshettiði gösterilmiþ, bu arada
bazý konularýn tekrar edildiði olmuþtur.
Meselâ ganimet ve esirler bahsi cihad baþ-
lýðý altýnda iþlendiði halde bunlar için ayrý
baþlýklar açýlmýþtýr. Eserin nâþirlerinden
Müdeyfir’in de belirttiði gibi bunun müs-
tensihlerin ya da râvilerden birinin tasarru-
fu olmasý muhtemeldir. Burton esirler bö-
lümünü cihadýn, vasiyet bölümünü mira-
sýn alt baþlýðý olarak vermiþ, böylece eserin
baþlýklarýný yirmi altýya düþürmüþtür (Ru-
bin, LXX/1 [1993], s. 167-168; krþ. Wans-
brough, s. 198).

Eserde Ebû Ubeyd’in konularý sýralama-
da baþarýlý olduðu ve ilk bakýþta çeliþtiði
düþünülen bazý âyetleri ustalýkla uzlaþtýr-

kýta ve beyitleri ihtiva etmesi bakýmýndan
tarihî bir öneme sahiptir. Divanýn külliyat-
tan ayrý olarak çeþitli baskýlarý yapýlmýþtýr
(Leknev 1884, 1886; Patnah 1997, týpkýba-
sým). 2. Mevlid-i Þerîf. Aslýnda isimsiz
olan bu mesneviye Râm Babû Saksena ve
Muhammed Hüseyin Âzâd bu adý vermiþ-
tir. Mesnevinin konusu çeþitli kitaplardan
toplanmýþ kýrk hadisin Urduca tercümesi-
dir. Eser Külliyyât-ý NâsiÅ ile birlikte ya-
yýmlanmýþ (Delhi 1843; Leknev 1846), kül-
liyat daha sonra Yûnus Câvid tarafýndan
neþredilmiþtir (I-II, Lahor 1987-1989). 3.
Sirâc-i Na¾m. 1838’de talebesi Mîr Ali Ev-
sat Reþk’in yayýmladýðý bu mesnevinin adý
Râm Babû Saksena ve diðer bazý müellif-
lerce Na¾m-ý Sirâc þeklinde kaydedilmiþ,
ancak Seyyid Muhammed Ukeyl Rýzvî ilk
ismin daha doðru olduðunu belirtmiþtir.
Dört bölümden oluþan mesnevi, Mufassal
Ali es-Sabbâh adlý bir þahsýn Ca‘fer es-Sâ-
dýk’a kâinatýn yaratýlmasýnýn hikmetleri ve
Allah’ýn kudretinin bundaki yansýmalarý
hakkýnda sorduðu sorularýn cevaplarýný ih-
tiva etmektedir. Habîbullah Han Gazanfer
þairin mesnevilerini Me¦nevî-i NâsiÅ (Al-
lahâbâd 1931), Kâzým Ali Han da gazelle-
rini ÝntiÅâb-ý øazeliyyât-ý NâsiÅ (Lek-
nev 1984) adýyla neþretmiþtir.
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nesih konusuna dair eseri.
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Tam adý en-NâsiÅ ve’l-mensûÅ fi’l-
Æurßâni’l-£azîz ve mâ fîhi mine’l-ferâßi²
ve’s-sünen’dir. Bilinen tek tam nüshasý
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde ka-
yýtlý olup (III. Ahmed, nr. 143) Fuat Sezgin
tarafýndan týpkýbasýmý yapýlmýþtýr (Frank-
furt 1985). Metnin yer yer okunamamasý
bir yana neþrin sonuna kullanýmý kolaylaþ-
týracak hiçbir bilgi de konmamýþtýr. John

en-NÂSÝH ve’l-MENSÛH

en-NâsiÅ
ve’l-MensûÅ’un

unvan

sayfasý ile

ilk sayfasý
(TSMK, III. Ahmed,

nr. 143)


