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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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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
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hat faaliyetinde bulunmalarý halinde so-
rumlu tutulmayacaklarý ifade edilmektedir.
Bu âyet Kur’an’ýn, nasihati müslümanlar
için görev saymasý yanýnda özürlülerin de
bazý faaliyetlere katýlarak faydalý hizmet-
ler verebileceklerini göstermesi bakýmýn-
dan dikkat çekicidir. Þevkânî, âyetteki “Al-
lah için nasihat”in öncelikle “Allah’ýn kulla-
rýna nasihat etme” anlamýna geldiðini, ay-
rýca Allah’a iman edip O’nun dinine göre
yaþama, Allah yolunda cihad edenleri des-
tekleme ve müslümanlarýn düþmanlarýna
hiçbir þekilde destek olmama þeklindeki
görevleri de içerdiðini belirtmiþ; “Allah’ýn
resulü için nasihat”i de onun peygamber-
liðini ve getirdiði dinin hükümlerini tasdik
edip bütün emir ve yasaklarýna uyma, dos-
tuna dost, düþmanýna düþman olma diye
açýklamýþtýr (Fet¼u’l-šadîr, II, 446).

Geçmiþ kavimler ve peygamberlere dair
bilgilerin yer aldýðý A‘râf sûresindeki bazý
âyetlerde (7/62, 68, 79, 93) Nûh, Hûd, Sâlih
ve Þuayb’ýn peygamber olarak gönderil-
dikleri kavimlerine ilâhî emirleri duyurduk-
tan sonra hemen hemen ayný ifadelerle
kendilerinin Allah’ýn mesajlarýný teblið et-
tiklerini ve onlara nasihatçi olduklarýný
söyledikleri anlatýlmaktadýr. Bu âyetlerde
peygamberlerin temel görevlerinin teb-
lið ve nasihat kavramlarýyla ifade edil-
miþ olmasý bu iki kavramýn geniþ bir içe-
riðe sahip olduðunu göstermektedir. Na-
sihat kelimesinin muhteva zenginliðini da-
ha açýk þekilde anlatan bir hadislerinde
Resûl-i Ekrem -bazý rivayetlere göre öne-
mini vurgulamak için üç defa tekrar ede-
rek- “Din nasihattir” demiþ, çevresindeki-
lerin, “Kim için?” diye sormalarý üzerine,
“Allah için, O’nun kitabý için ve O’nun el-
çisi için, müslümanlarýn yöneticileri ve on-
larýn umumu için” demiþtir (Müsned, I,
351; Buhârî, “Îmân”, 42; Müslim, “Îmân”,
95). Nevevî bunun geniþ muhtevalý bir ha-
dis olduðunu söyler (Þer¼u Müslim, II, 37).
Ebû Dâvûd bu hadisi, “Helâl belli, haram
da bellidir ...” (Buhârî, “Îmân”, 39; Müslim,
“Müsâkat”, 107; Ebû Dâvûd, “Büyû.”, 3);
“Zarar görmek de yok, zarara zararla karþý-
lýk vermek de yok” (Müsned, I, 313); “Amel-
ler niyetlere göredir” (Buhârî, “Îmân”, 41;
Müslim, “Ýmâre”, 155; Ebû Dâvûd, “Talâk”,
11); “Size neyi yasakladýysam ondan uzak
durun ve size neyi emrettiysem onu gü-
cünüz yettiðince yapmaya çalýþýn” (Müs-
ned, II, 196, 247, 268; Müslim, “Hac”, 412)
meâlindeki hadislerle birlikte fýkhýn teme-
lini oluþturduðunu söyler (Ýbn Receb, s. 6).
Nevevî’nin zikrettiði bir yoruma göre ha-
disteki Allah için nasihat ifadesi, sahih bir

tevhid inancýna sahip olup Allah’a ihlâsla
kulluk etmeyi ve her türlü fenalýktan ka-
çýnmayý, bu hususta kiþinin öncelikle ken-
di kendinin nasihatçisi olmasýný; Allah’ýn
kitabý için nasihat Kur’an’ýn Allah kelâmý
olduðunu tasdik edip emirlerini uygula-
mayý, ayrýca insanlarý buna davet etmeyi;
Allah’ýn resulü için nasihat, Hz. Peygam-
ber’in nübüvvet ve risâletine inanýp emir-
lerine ve yasaklarýna uymayý; yöneticiler
için nasihat hak yolda olanlara itaat edip
destek vermeyi, gerektiðinde onlara hata-
larýný göstermeyi, nasihat ve uyarýda bu-
lunmayý, iyiliðe çaðýrmayý; müslümanla-
rýn umumu için nasihat ise din ve dünya
ile ilgili konularda onlarý iyi ve faydalý iþle-
re yöneltmeyi, dinleriyle ilgili bilmedikleri
konularda eðitmeyi, onlara iyiliði emredip
kötülükten alýkoymayý ifade etmektedir
(Þer¼u Müslim, II, 37-39). Hadislerde yö-
neticilere ve yüksek mevkideki diðer kim-
selere nasihat konusuna özel bir önem ve-
rildiði görülür (meselâ bk. Müsned, II, 327,
360; III, 225; Ýbn Mâce, “Menâsik”, 76; Ebû
Dâvûd, “Edeb”, 125).

Ýslâm âlimlerine göre nasihat farz-ý kifâ-
yedir. Hz. Peygamber, müslümanýn müs-
lüman üzerindeki haklarýndan birinin de
yüzüne karþý nasihatte bulunmasý veya gý-
yabýnda onun iyiliðini istemesi olduðunu
belirtmiþ (Tirmizî, “Edeb”, 1; Nesâî, “Ce-
nâ,iz”, 52), özellikle kendisine nasihat edil-
mesini isteyenin bu talebine karþýlýk veril-
mesini emretmiþtir (Müsned, II, 372; III,
418-419; Buhârî, “Büyû.”, 68). Buhârî þâ-
rihi Ýbn Battâl el-Kurtubî’ye göre nasihat
farz olup gücü yeten herkes eðer nasiha-
tine uyulacaðýný tahmin ediyor ve kendisi-
ne bir zarar gelmeyeceðini düþünüyorsa
bu görevi yerine getirmelidir. Bunu yapan
mükâfat kazanýr, diðer müslümanlar da bu
sayede sorumluluktan kurtulur (Nevevî, II,
39). Ebû Hâtim el-Büstî, “Din nasihattir” ha-
disini zikrettikten sonra, Resûl-i Ekrem’in
müslümanlarla biatlaþýrken namaz kýlýp ze-
kât vermeleri yanýnda diðer müslümanla-
ra karþý dürüst ve samimi davranmalarý
hususunda onlardan söz aldýðýna (Buhârî,
“Îmân”, 42; Müslim, “Îmân”, 97, 99) dikkat
çekmiþ, herkesin insanlara iyi niyetle yak-
laþmasýnýn bir görev olduðunu belirtmiþ
ve bu anlamda nasihati bir dostluk þartý
olarak deðerlendirmiþtir. Ancak nasihat
eden kiþi kendini muhatabýndan daha faz-
la nasihate yetkili görmemelidir. Ýbn Hib-
bân’ýn naklettiðine göre Hasan-ý Basrî bir
müslümaný diðerinin parçasý ve kardeþi
saymýþ, kardeþinde beðenmediði bir dav-
ranýþý görmesi halinde ona nasihat etme-

dýðý görülür. Daha önceki müellifler neshi
sadece Kur’an’la iliþkilendirip nesih âyet-
lerini mushaf sýrasýna göre ele alýrken Ebû
Ubeyd neshi hadis malzemesine de uygu-
lamýþ ve âyetleri fýkýh baþlýklarýna göre sý-
ralayarak ilk asýrlarda geliþen nesih çalýþ-
malarýnýn vardýðý noktayý ortaya koymuþ-
tur.
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Sözlükte “bir þey saf, halis olmak, kötü-
lük ve bozukluktan uzak bulunmak; iyi ni-
yet sahibi olmak ve baþkasýnýn iyiliðini is-
temek” anlamlarýndaki nush kökünden tü-
reyen nasîhat kelimesi “baþkasýnýn hata ve
kusurunu gidermek için gösterilen çaba;
iyiliði teþvik, kötülükten sakýndýrmak üze-
re verilen öðüt; baþkasýnýn faydasýna ya da
zararýna olan hususlarda bir kimsenin onu
aydýnlatmasý ve bu yönde gösterdiði gay-
ret” mânalarýnda kullanýlmaktadýr (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nsh” md.; et-
Ta£rîfât, “en-Nasîha” md.; Lisânü’l-£Arab,
“nsh” md.; M. Tâhir Ýbn Âþûr, VIII/2, s. 193-
194). Kaynaklarda nasihat daha umumi
olarak kiþinin inanç, ibadet ve her türlü
iyiliklerdeki dürüstlük ve samimiyetini ifa-
de edecek þekilde açýklanmaktadýr. Bunun-
la birlikte sadece sözle yapýlan irþad ve
uyarýlara nasihat denildiði, sözlü olmayan
uyarýlar için kelimenin ancak istiare yoluy-
la kullanýlabileceði belirtilmektedir (Lisâ-
nü’l-£Arab, “nsh” md.).

Kur’ân-ý Kerîm’de nasihat kelimesinin
on iki âyette isim ve fiil þeklinde türevleri
geçmektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“nsh” md.). Hadislerde ise hem nasihat
kelimesi hem türevleri sýkça kullanýlmýþtýr
(Wensinck, el-Mu£cem, “nsh” md.). Özürlü,
hasta veya savaþ masraflarýný karþýlaya-
cak maddî güçten yoksun olanlarý savaþa
katýlmaktan muaf tutan bir âyette (et-Tev-
be 9/91) bunlarýn Allah ve resulü için nasi-


