NESEVÎ, Muhammed b. Ahmed

vî, eserini yazarken Muhammed b. Abdülcebbâr el-Utbî’nin TârîÅu’l-Yemînî’sini örnek almýþ ve muhtemelen yaþadýðý felâketler sebebiyle olaylarý karýþýk anlatmýþtýr. Sîretü’s-Sul¹ân Celâliddîn Mengübertî, Ýslâm dünyasýndan önce Batý’da büyük ilgi görmüþ ve ilk defa Fransýz þarkiyatçýsý Houdas tarafýndan Arapça metni
(Paris 1891) ve ardýndan Fransýzca tercümesi (Paris 1895) neþredilmiþtir. Arapça
metni M. Hâfýz Ahmed Hamdî de yayýmlamýþtýr (Kahire 1953). Kitabýn VII. (XIII.)
yüzyýla ait anonim Farsça tercümesini Müctebâ Mînovî mukaddime, notlar ve açýklamalarla birlikte neþretmiþ (Tahran 1334
hþ.), bu tercümenin çeþitli baskýlarý yapýlmýþtýr (Tahran 1344 hþ., 1365 hþ., 1366 hþ.,
1381 hþ.). Eser ayrýca Muhammed Ali Nâsýh b. Muhammed Sâdýk tarafýndan Farsça’ya tercüme edilmiþtir (Tahran 1334 hþ.).
Necip Âsým (Yazýksýz), kitabý Fransýzca tercümesinden Celâlüttin Harezemþah adýyla Türkçe’ye çevirmiþ (Ýstanbul 1934), bu
çeviri eksik ve hatalý olduðu için eleþtirilmiþtir.
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Câhiliye döneminde
kamerî takvimin
þemsî takvime uyarlanmasý suretiyle
takvime yapýlan müdahale anlamýnda
bir terim.
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Sözlükte “geciktirmek; çoðaltmak, arttýrmak, ilâve etmek” mânasýndaki nes’ kökünden türeyen nesî’ kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de, aylarýn sayýsýnýn on iki olduðu ve
bunlardan dördünün haram sayýldýðý belirtildikten sonra haram aylarýn helâl sayýlmasýyla ilgili olarak bir yerde geçmekte
olup (et-Tevbe 9/36-37) anlamý konusunda çeþitli görüþler ileri sürülmüþtür. Bazý
âlimler nesîin “bir ayýn haramlýðýnýn baþka
bir aya ertelenmesi” mânasýna geldiðini,
bazýlarý ise haramlýðý ertelenen veya ayný
maksatla araya ilâve edilen ayýn adý olduðunu söylemiþtir. Kelime genel olarak haram
aylarda savaþa izin verebilmek ve hac mevsimini sabitlemek için “kamerî takvimi
þemsî takvime dönüþtürüp ikisini eþitlemek” ve “bu iþlem sýrasýnda eklenen ay veya gün sayýsý” anlamlarýnda kullanýlmýþtýr.
Araplar Hz. Ýbrâhim’den sonra uzun
müddet kamerî takvim kullanmýþlar, umre için receb, hac için zilhicce ayýný esas
almýþlar, ayrýca umrenin yapýldýðý receb
ayý ile haccýn yapýldýðý zilhicce ve onun bir
öncesiyle (zilkade) bir sonrasýný (muharrem) haram aylar olarak kabul etmiþlerdir. Ýslâm kaynaklarýnda, Araplar’ýn zamanla haram aylarýn yerlerini deðiþtirmek veya haccýn sabit bir mevsimde yapýlmasýný
saðlamak amacýyla nesîe baþvurduklarý
belirtilmektedir. Câhiliye devrinde Araplar
yaygýn olan yaðmacýlýk ve kan davalarý yüzünden sýk sýk savaþmak zorunda kalýyorlardý. Arka arkaya gelen üç haram ayda
savaþmanýn yasak olmasý onlarýn hayatýný
zorlaþtýrýyor, bu sebeple haccýn sonunda
savaþ yapmak isteyen kabileler muharrem
ayýnýn haramlýðýnýn ertelenmesini istiyorlardý. Diðer bir sebep de kamerî takvime
göre hac zamanýnýn yýlýn bütün mevsimlerini dolaþmasýydý. Bu husus panayýrlardaki ticarî hayatý olumsuz yönde etkiliyor
ve ticaretten beklenen kâr elde edilemiyordu, ayrýca yaz aylarýnda seyahat daha
zor oluyordu. Araplar’ýn bu sakýncalarý ortadan kaldýrarak ticarî faaliyetlerini rahatça yapmak, yarýmadanýn iklim þartlarýna
uygun tarým ürünlerini panayýrlarda pazarlamak ve kendileri için uygun mevsimde seyahat etmek amacýyla hac mevsimini sabitlemek için kamerî takvimi þemsî

takvime uyarlayýp nesî uygulamasýna baþvurduklarý görülmektedir.
Aslýnda nesî Mezopotamya, Eski Çin,
Moðol, Tibet gibi ay takvimini esas alan
kadim kültürlerde ve Mûsevîler’de yaygýn
bir uygulamadýr; ay ve güneþ yýlýndan doðan farklýlýklarýn giderilmesi amacýyla kamerî yýla bir ay ilâve edilmesi suretiyle gerçekleþtiriliyordu. Ayý esas alan takvimde
bir yýl 354, güneþi esas alan takvimde 365
gün olup arada on bir günlük fark bulunmaktadýr. Bunun için nesîe baþvurularak
takvim ay - güneþ takvimi haline dönüþtürülüyordu. Câhiliye Araplarý’nýn nesî uygulamasýný kimden öðrendikleri, ne zaman
ve nasýl uygulamaya baþladýklarý hususunda farklý bilgiler mevcuttur. Bîrûnî, Araplar’ýn nesîi Ýslâmiyet’ten iki asýr kadar önce komþularý olan yahudilerden öðrendiklerini ve ilk nesî yapanýn (nâsi’) Huzeyfe b.
Abd olduðunu belirtir (el-Â¦ârü’l-bâšýye,
s. 12, 64). Ezraký’nin verdiði bilgiye göre
nesî yapma görevi, Mudar ve Rebîa kabilelerinden önce o sýrada Kuzey ve Orta
Arabistan’da hüküm süren Yemenli Kinde kabilesinin elindeyken sonralarý Kinde’nin reisi Muâviye b. Sevr’in kýzýyla evlenen
Kinâne kabilesinin reisi Mâlik b. Kinâne’nin eline geçmiþ, Mekke’de ilk defa nesîi
o uygulamýþ, bu görev Ýslâmiyet’in zuhuruna kadar bu kabilenin elinde kalmýþtýr.
Mâlik’in oðlu Hâris’e bu görevinden dolayý
“nâsi”in yaný sýra “kalemmes” (yüce efendi, hayýr getiren kiþi, âlim, engin deniz)
unvaný verilmiþtir. Ezraký ayrýca Ýslâmiyet’in
zuhuru sýrasýnda, ayný zamanda hac mevsimini tayin etmek gibi önemli bir görev
olan nesî iþini yine bu kabileden Ebû Sümâme Cünâde b. Avf’ýn idare ettiðini belirtir (AÅbâru Mekke, I, 182-183). Ezraký’nin rivayetini deðerlendiren Muhammed
Hamîdullah, Câhiliye Araplarý’nýn nesî yapmaya Ýslâmiyet’in zuhurundan 450 yýl kadar önce baþlamýþ olmalarý gerektiðini ileri sürerek Bîrûnî’nin verdiði tarihi kabul
etmez (Ýslâm Peygamberi, II, 1172). Ayrýca nesî vazifesini yürütenlere hem nâsi’
hem kalemmes denilmesine dikkat çekerek deðiþik devirlerde birbirinden farklý iki
ilâve ay metodunun kullanýlmýþ olabileceði ihtimali üzerinde durur (a.g.e., II, 790).
Rivayete göre kalemmes haccýn üçüncü gününde Mina’dan dönüldükten sonra Hacerülesved’in yanýnda, “Ey insanlar,
ben burada bir kusur iþlemiyorum ve ayýplanacak bir iþ yapmýyorum, verdiðim hükme hiç kimse itiraz edemez …” diye baþladýðý hutbesinde o yýl nesî uygulanýp uygulanmayacaðýný söyler; nesî yaptýysa, “Ben
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saferi haram kýldým ve muharremi erteledim” der; orada bulunanlar da gelecek
yýlýn panayýrlarýnýn ve haccýn tarihini buna göre ayarlardý (Ýbn Habîb, s. 157; Taberî, X, 91-92; Bîrûnî, s. 62; Makrîzî, XIV,
317). Böylece zilhiccenin ardýndan gelen
muharrem ayýnýn yeri deðiþtirilmek suretiyle haramlýðý ortadan kalkmýþ kabul edilir, zilhicceden sonra haram ay kabul edilmeyen bir ay araya girerdi. Nesî uygulamasý sonucunda yýlýn ilk ayý olarak ilâve
edilen bu aya bazý rivayetlerde “saferülevvel” denildiði, bazýlarýnda ise nesî isminin
verildiði görülmektedir. Nesî yapýldýkça
daha sonraki rebîülevvel ayýna erteleniyor,
böylece yýlýn bütün aylarýný dolaþýp sýra tekrar muharreme gelinceye kadar devam
ederek bir devir tamamlanýyordu (Ebû Ali
el-Merzûký, I, 89; Makrîzî, XIV, 315-316).
Nesî iþlemi sonucunda kamerî aylarýn sayýsý on üçe çýkarýlmaktaydý.
Kaynaklarda Câhiliye devrinde kaç yýlda
bir ve hangi yýllarda nesî uygulandýðý hakkýnda kesin bilgi yer almamaktadýr. Bazýlarý her yýl, baþta müfessirler olmak üzere bir kýsým âlimler iki yýlda bir, Bîrûnî gibi astronomi bilenler üç yýlda bir veya düzensiz aralýklarla nesî yapýldýðýný ileri sürmektedir. Muhammed Hamîdullah, Hz.
Peygamber’in, doðumundan nesîin yasaklandýðý Vedâ haccýna kadarki hayatýný Mekke’de nesî uygulamasýnýn devam ettiði,
ay - güneþ takviminin yürürlükte bulunduðu dönemde geçirmiþ olduðuna, buna karþýlýk Ýslâm kaynaklarýnda siyere ait pek çok
tarihin kamerî takvime göre verildiðine
dikkat çekmiþ, siyer olaylarýnýn doðru bir
þekilde tarihlendirilmesi için bu takvimin
milâdî karþýlýðýnýn ortaya çýkarýlmasýna çalýþmýþ, yeni bir milâdî tarihe çevirme kýlavuzu teklif etmiþ ve nesîe dair bütün rivayetleri deðerlendirip kalemmesin üç yýlda bir nesî yaptýðý sonucuna varmýþtýr (Ýslâm Peygamberi, II, 780-792, 1171-1191).
Nesîin sadece muharremle safer aylarýnýn
yerlerinin deðiþtirilmesinden ibaret bir gelenek olduðunu ve baþka bir ayda nesî yapýlmadýðýný ileri süren âlimler de vardýr
(Muhammed el-Casnazânî v.dðr., VI [2000],
s. 143-172).
Hicret ettiði yýlda icra edilen nesîin þâban ayýna rastladýðýný ve bu ayýn muharrem, ramazanýn da safer olarak isimlendirildiðini, hicretin 9. (631) yýlýndaki haccýn zilkade ayýnda olduðunu (Makrîzî, XIV,
316) bilen Hz. Peygamber nesîi yasaklamak için Vedâ haccýna kadar beklemiþ (Bîrûnî, s. 62-63), aylarýn sayýsýnýn on iki olduðunu bildiren ve nesîi yasaklayan âyetler (et-Tevbe 9/36-37) hicretin 9. ve daha

kuvvetli bir ihtimale göre 10. (632) yýlýnda
nâzil olmuþtur. Bîrûnî, Resûlullah’ýn nesîi
ilga etmek için Vedâ haccýný yaptýðý 10.
yýlý beklemesinin sebebinin bu yýlda aylarýn gerçek yerlerine denk gelmesi olduðunu söyler; böylece Hz. Peygamber’in bu
yýla kadar hac yapmamasýný aylarýn gerçek yerlerinde olmamasýna baðlar. Aylarýn sayýsýnýn on iki ve nesîin yasak olduðunu bildiren âyetleri Vedâ haccý hutbesinde tekrarlayan Resûlullah, “Zaman Allah’ýn yerleri ve gökleri yarattýðý gündeki
þekline döndü” diyerek bu âdeti yürürlükten kaldýrmýþtýr.
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Þer‘î bir hükmün
daha sonra gelen þer‘î bir delille
kaldýrýlmasý.

™

Sözlükte “ortadan kaldýrmak; nakletmek, beyan etmek” mânalarýna gelen
nesh kelimesi terim olarak þer‘î bir hükmün daha sonra gelen þer‘î bir delille kaldýrýlmasýný ifade eder. Neshin söz konusu
olduðu durumlarda önceki hüküm mensûh, onu yürürlükten kaldýran yeni hüküm
veya delil nâsih diye anýlýr. Özellikle fýkýh
usulü literatüründe gerçek anlamda neshedenin Allah olduðuna dikkat çekilerek
delil veya hüküm için nâsih kelimesinin
kullanýmýnýn mecazi olduðu belirtilir. Öte
yandan muhkemi “neshedilmemiþ” anlamýnda yorumlayanlar tarafýndan nâsih de
dahil olmak üzere hükmü neshedilmeyen
âyetler muhkem diye nitelendirilir. Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra gerçekleþmemesi, nâsih ve mensuhun þer‘î (Kur’an ve
Sünnet’te bulunan) amelî hükümler olmasý, mensuh hükmün bir süre yürürlükte
kalmýþ bulunmasý, iki hüküm arasýnda her
biriyle ayrý ayrý amel etmeye imkân vermeyecek derecede uzlaþmazlýk tesbit edilmesi, nâsih hükmün delilinin mensuhunki
ile ayný güçte veya ondan daha güçlü olmasý neshin genel þartlarý arasýnda yer alýr.
Kur’an davetinin kýyamete kadar bütün
insanlara yönelik olduðu ilk inen âyetlerden itibaren vurgulanmýþ (meselâ bk. elA‘râf 7/158; el-Enbiyâ 21/107; el-Furkan
25/1; Sebe’ 34/28; et-Tekvîr 81/27), Hz. Muhammed’in peygamberlerin sonuncusu (elAhzâb 33/40) ve Allah katýnda hak dinin
Ýslâm olduðu (Âl-i Ýmrân 3/19), Ýslâm’dan
baþka bir din arayan kimseden bunun kabul edilmeyeceði (Âl-i Ýmrân 3/85) ifade
edilmiþtir. Ýslâm âlimleri de Ýslâm’ýn daha
önceki þeriatlarý tamamen veya kýsmen
yürürlükten kaldýrdýðýnda hemfikirdir. Peygamberler vasýtasýyla insanlara ulaþtýrýlan
dinler inanç, ahlâk ve ibadetin esaslarýnda müþterek olup farklýlýk amelî hükümlerin bir kýsmýnda gerçekleþmiþtir. Yahudi
fýrkalarý içinde, Allah’ýn ilminde deðiþiklik
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