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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 ayla-
rýn gerçek yerlerine denk gelmesi olduðu-
nu söyler; böylece Hz. Peygamber’in bu
yýla kadar hac yapmamasýný aylarýn ger-
çek yerlerinde olmamasýna baðlar. Ayla-
rýn sayýsýnýn on iki ve nesîin yasak oldu-
ðunu bildiren âyetleri Vedâ haccý hutbe-
sinde tekrarlayan Resûlullah, “Zaman Al-
lah’ýn yerleri ve gökleri yarattýðý gündeki
þekline döndü” diyerek bu âdeti yürür-
lükten kaldýrmýþtýr.
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Þer‘î bir hükmün
daha sonra gelen þer‘î bir delille 

kaldýrýlmasý.
˜ ™

Sözlükte “ortadan kaldýrmak; naklet-
mek, beyan etmek” mânalarýna gelen
nesh kelimesi terim olarak þer‘î bir hük-
mün daha sonra gelen þer‘î bir delille kal-
dýrýlmasýný ifade eder. Neshin söz konusu
olduðu durumlarda önceki hüküm men-
sûh, onu yürürlükten kaldýran yeni hüküm
veya delil nâsih diye anýlýr. Özellikle fýkýh
usulü literatüründe gerçek anlamda nes-
hedenin Allah olduðuna dikkat çekilerek
delil veya hüküm için nâsih kelimesinin
kullanýmýnýn mecazi olduðu belirtilir. Öte
yandan muhkemi “neshedilmemiþ” anla-
mýnda yorumlayanlar tarafýndan nâsih de
dahil olmak üzere hükmü neshedilmeyen
âyetler muhkem diye nitelendirilir. Hz. Pey-
gamber’in vefatýndan sonra gerçekleþme-
mesi, nâsih ve mensuhun þer‘î (Kur’an ve
Sünnet’te bulunan) amelî hükümler olma-
sý, mensuh hükmün bir süre yürürlükte
kalmýþ bulunmasý, iki hüküm arasýnda her
biriyle ayrý ayrý amel etmeye imkân ver-
meyecek derecede uzlaþmazlýk tesbit edil-
mesi, nâsih hükmün delilinin mensuhunki
ile ayný güçte veya ondan daha güçlü olma-
sý neshin genel þartlarý arasýnda yer alýr.

Kur’an davetinin kýyamete kadar bütün
insanlara yönelik olduðu ilk inen âyetler-
den itibaren vurgulanmýþ (meselâ bk. el-
A‘râf 7/158; el-Enbiyâ 21/107; el-Furkan
25/1; Sebe’ 34/28; et-Tekvîr 81/27), Hz. Mu-
hammed’in peygamberlerin sonuncusu (el-
Ahzâb 33/40) ve Allah katýnda hak dinin
Ýslâm olduðu (Âl-i Ýmrân 3/19), Ýslâm’dan
baþka bir din arayan kimseden bunun ka-
bul edilmeyeceði (Âl-i Ýmrân 3/85) ifade
edilmiþtir. Ýslâm âlimleri de Ýslâm’ýn daha
önceki þeriatlarý tamamen veya kýsmen
yürürlükten kaldýrdýðýnda hemfikirdir. Pey-
gamberler vasýtasýyla insanlara ulaþtýrýlan
dinler inanç, ahlâk ve ibadetin esaslarýn-
da müþterek olup farklýlýk amelî hüküm-
lerin bir kýsmýnda gerçekleþmiþtir. Yahudi
fýrkalarý içinde, Allah’ýn ilminde deðiþiklik

saferi haram kýldým ve muharremi erte-
ledim” der; orada bulunanlar da gelecek
yýlýn panayýrlarýnýn ve haccýn tarihini bu-
na göre ayarlardý (Ýbn Habîb, s. 157; Ta-
berî, X, 91-92; Bîrûnî, s. 62; Makrîzî, XIV,
317). Böylece zilhiccenin ardýndan gelen
muharrem ayýnýn yeri deðiþtirilmek sure-
tiyle haramlýðý ortadan kalkmýþ kabul edi-
lir, zilhicceden sonra haram ay kabul edil-
meyen bir ay araya girerdi. Nesî uygula-
masý sonucunda yýlýn ilk ayý olarak ilâve
edilen bu aya bazý rivayetlerde “saferülev-
vel” denildiði, bazýlarýnda ise nesî isminin
verildiði görülmektedir. Nesî yapýldýkça
daha sonraki rebîülevvel ayýna erteleniyor,
böylece yýlýn bütün aylarýný dolaþýp sýra tek-
rar muharreme gelinceye kadar devam
ederek bir devir tamamlanýyordu (Ebû Ali
el-Merzûký, I, 89; Makrîzî, XIV, 315-316).
Nesî iþlemi sonucunda kamerî aylarýn sa-
yýsý on üçe çýkarýlmaktaydý.

Kaynaklarda Câhiliye devrinde kaç yýlda
bir ve hangi yýllarda nesî uygulandýðý hak-
kýnda kesin bilgi yer almamaktadýr. Bazý-
larý her yýl, baþta müfessirler olmak üze-
re bir kýsým âlimler iki yýlda bir, Bîrûnî gi-
bi astronomi bilenler üç yýlda bir veya dü-
zensiz aralýklarla nesî yapýldýðýný ileri sür-
mektedir. Muhammed Hamîdullah, Hz.
Peygamber’in, doðumundan nesîin yasak-
landýðý Vedâ haccýna kadarki hayatýný Mek-
ke’de nesî uygulamasýnýn devam ettiði,
ay-güneþ takviminin yürürlükte bulundu-
ðu dönemde geçirmiþ olduðuna, buna kar-
þýlýk 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 ça-
lýþmýþ, yeni bir milâdî tarihe çevirme kýla-
vuzu teklif etmiþ ve nesîe dair bütün ri-
vayetleri deðerlendirip kalemmesin üç yýl-
da bir nesî yaptýðý sonucuna varmýþtýr (Ýs-
lâm Peygamberi, II, 780-792, 1171-1191).
Nesîin sadece muharremle safer aylarýnýn
yerlerinin deðiþtirilmesinden ibaret bir ge-
lenek olduðunu ve baþka bir ayda nesî ya-
pýlmadýðýný ileri süren âlimler de vardýr
(Muhammed el-Casnazânî v.dðr., VI [2000],
s. 143-172).

Hicret ettiði yýlda icra edilen nesîin þâ-
ban ayýna rastladýðýný ve bu ayýn muhar-
rem, ramazanýn da safer olarak isimlen-
dirildiðini, hicretin 9. (631) yýlýndaki hac-
cýn zilkade ayýnda olduðunu (Makrîzî, XIV,
316) bilen Hz. Peygamber nesîi yasakla-
mak için Vedâ haccýna kadar beklemiþ (Bî-
rûnî, s. 62-63), aylarýn sayýsýnýn on iki ol-
duðunu bildiren ve nesîi yasaklayan âyet-
ler (et-Tevbe 9/36-37) hicretin 9. ve daha
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hip olduklarý inanç, örf ve âdetleri bir an-
da terkedip yeni dinin hükümlerini benim-
semeleri kolay deðildir. Kiþinin dinin ruhu-
nu, hüküm ve ilkelerinin yüceliðini tanýyýp
kabullendikten sonra amelî hükümlerini
kabul etmesi daha kolay olmuþ, bu hü-
kümler de toptan deðil tedrîcî þekilde gel-
miþtir. Vahiy sürecinde Kur’an’ýn uygula-
maya yönelik az sayýdaki hükmünde deði-
þikliðe gidilmesi tabiidir. Kur’an’da neshi
kabul edenler görüþlerini desteklemek üze-
re aklî izahlarýn yanýnda üç âyeti (nüzûl
sýrasýna göre en-Nahl 16/101; er-Ra‘d 13/
39; el-Bakara 2/106) delil göstermiþlerdir.
Ebû Müslim el-Ýsfahânî ise Kur’an’a bâtý-
lýn ne önünden ne ardýndan yol bulabile-
ceðini ifade eden âyete (Fussýlet 41/42)
dayanarak neshi kabul etmenin Kur’an’ýn
hükmünün iptal edilmesi anlamýna gele-
ceðini söylemiþ, neshin mevcudiyetine de-
lil getirilen âyetlerde Kur’an’ýn daha ön-
ceki þeriatlarýn veya kýblenin Kudüs’ten
Mescid-i Harâm yönüne deðiþtirilmesinde
olduðu gibi o þeriatlardaki bazý hükümlerin
neshedildiðini öne sürmüþtür. Ebû Müs-
lim’in bu görüþü tenkit edilmiþ olmakla
beraber son zamanlarda bu doðrultuda
görüþ belirtenlerin sayýsýnda bir artýþ gö-
rülmektedir. Bu eðilimdekiler, nâsih ve
mensuh olduðu belirtilen âyetlerde ger-
çekte neshin bulunmadýðýný ortaya koya-
bilmek için tahsis vb. yollarla âyetleri uz-
laþtýrma yoluna gitmiþlerdir. Ancak birçok
yerde mâkul yaklaþýmlar ortaya koymala-
rýna raðmen zorlama te’villere baþvurduk-
larý da olmuþtur.

Klasik kaynaklara göre mensuh üç kýs-
ma ayrýlýr. 1. Hem nazmý hem hükmü nes-
hedilenler. Selef’ten nakledilen rivayetler-
de bazý âyetlerin veya sûrelerin daha son-
ra kaldýrýldýðý ya da unutturulduðu ileri sü-
rülmüþtür (meselâ bk. Buhârî, “Rikak”,
10; Müslim, “Zekât”, 116-119; Hâkim, II,
224, 415; IV, 359). Hz. Âiþe’den gelen bir
rivayete göre sütkardeþliðine ve evlenme
engeli oluþmasýna sebep olan on emzir-
me hakkýndaki âyet daha sonra beþ em-
zirme hükmü ile neshedilmiþtir (Müslim
“Radâ.”, 24; Ýbn Mâce, “Nikâh”, 35; Ebû
Dâvûd, “Nikâh”, 10; Tirmizî, “Radâ.”, 3;
Nesâî, “Nikâh”, 51). Mushafta on emzir-
meye dair âyetin nazmý bulunmadýðý gibi
hükmü de yürürlükten kalkmýþtýr. 2. Naz-
mý neshedilip hükmü bâki kalanlar. Bazý
âlimler bu tür neshi kabul etmemiþler, ge-
rekçe olarak da konuyla ilgili rivayetlerin
haber-i vâhid türünde olmasýný ve Kur-
’an’da nesih gibi önemli bir konunun bu
yolla sabit olamayacaðýný öne sürmüþlerdir
(Zerkeþî, II, 36). Nazmý neshedildiði halde
hükmünün bâki kalabileceðini savunanlar

ise nazmý ayrý, ondan elde edileni ise ayrý
bir hüküm telakki etmiþlerdir (Gazzâlî, II,
96). Neshin bu türüne “recm âyeti” diye
meþhur olan, “Yaþlý (evli) erkek ve kadýn
zina ettiði zaman onlarý recmedin ...” an-
lamýndaki rivayet (Buhârî, “Hudûd”, 30,
31, “Ý.tisâm”, 16; Müslim, “Hudûd”, 15) ör-
nek gösterilir. Übey b. Kâ‘b’ýn bildirdiðine
göre bu âyet lafzý neshedilmeden önce
Ahzâb sûresi içerisinde yer almaktaydý
(Hâkim, II, 415; IV, 359). 3. Hükmü neshe-
dilip nazmý bâki kalanlar. Kur’an’da neshi
kabul eden âlimler tarafýndan benimse-
nen neshin bu türü ilgili eserlerin esas
konusunu teþkil etmiþtir. Selef’ten gelen
rivayetlerde ve buna baðlý olarak ilk dö-
nemlerde yazýlan eserlerde lafzý kalýp hük-
mü neshedilen âyetlerin sayýsý 300 civa-
rýnda gösterilmektedir (Mustafa Zeyd, I,
407-408). Bunda, ilk dönem âlimlerinin
nesih kelimesine daha sonraki dönem
usulcülerinin yüklediklerinden daha ge-
niþ bir anlam yüklemelerinin yaný sýra bazý
âlimlerin nesihte ifrata düþmelerinin etki-
si olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu konuda dik-
kat çekici bir örnek olarak Mekkî sûreler
içinde yer alan ve müþriklerin eziyetlerine
sabretmeyi, onlara aldýrmamayý ve iliþ-
memeyi emreden âyetlerin müþriklerle
savaþmayý emreden âyetle (et-Tevbe 9/5)
mensuh sayýlmasý gösterilebilir. Bu âyet-
le 114 veya 124 âyetin hükmünün neshe-
dildiði söylenir. Ancak usul ve tefsir âlim-
leri, genelde bu âyet ve onunla mensuh
sayýlan âyetlerin farklý durumlarla ilgili ol-
duðu görüþündedir.

Ýmam Þâfiî ve Muhammed b. Cerîr et-
Taberî gibi âlimlerin öncülüðünde neshin
tahsis, takyid, mübhemi beyan, mücme-
li tafsil gibi terimlerden farký ortaya ko-
nulmaya ve nesih alanýna girmeyen diðer
nesih iddialarý ayýklanmaya baþlandýktan
sonra mensuh kabul edilen âyetlerin sa-
yýsý azalmýþtýr. Süyûtî, kendi dönemine ka-
dar yazýlmýþ eserlerdeki bilgileri deðerlen-
dirip mensuh âyetlerin sayýsýný yirmi ola-
rak tesbit etmiþ (el-Ýtšån, III, 65-68), Þah
Veliyyullah ed-Dihlevî bu âyetlerden sade-
ce beþinin mensuh olduðunu belirtmiþtir.

Ýslâm âlimleri, âyetler arasýnda neshin
vâki olup olmadýðýnýn tesbiti konusu üze-
rinde de durmuþlar ve bu konuda bazý
þartlar ortaya koymuþlardýr. Hz. Peygam-
ber’den veya sahâbeden bir âyetin neshe-
dildiðine dair saðlam bilginin gelmiþ olma-
sý, Enfâl (8/66) ve Mücâdile (58/13) sûre-
lerinin ilgili âyetlerinde olduðu gibi nâsih
konumundaki âyette önceki hükmün kal-
dýrýldýðýna delâlet eden lafzýn yer almasý,
çeliþkili gibi görünen iki âyetten birinin
diðerinden sonra indiðinin kesin olarak

meydana gelebileceði (bedâ) anlayýþýna gö-
türeceði gibi gerekçelerle neshi inkâr eden-
ler çýkmýþ, son zamanlarda hýristiyanlar da
bu yönde görüþ belirtmeye baþlamýþtýr. An-
cak insanlýðýn tarihî geliþimi dikkate alýn-
dýðýnda ilâhî hükümlerin amelî boyutun-
da insanlarýn içinde bulunduðu þartlar gö-
zetilerek bazý deðiþikliklerin yapýlmasý ta-
biidir; bunu Allah’ýn ilminde deðiþiklik ol-
duðu anlamýnda kabul etmek yanlýþtýr. Hz.
Âdem’in kýz ve erkek çocuklarý birbirleriyle
evlenirken bunun Tevrat’ta haram kýlýn-
masý (Levililer, 18/9, 20/17; Tesniye, 27/
22), Hz. Nûh’un kavmine kanlý et dýþýnda
her canlýnýn helâl kýlýndýðý ifade edilmiþ-
ken (Tekvîn, 9/2-4) Hz. Mûsâ’nýn þeriatýn-
da bazý hayvan türlerinin haram sayýlmasý
(Levililer, 11; Tesniye, 14/3-8; krþ. el-En‘âm
6/146), Yahudilik’te kiþinin karýsýný boþa-
masý mubah iken (Tesniye, 24/1-3) Hýris-
tiyanlýk’ta kadýnýn zina suçu iþlemesi dýþýn-
da bunun haram kýlýnmasý (Matta, 5/31-
32) neshin Ýslâmiyet öncesi ilâhî dinlerde-
ki örneklerini teþkil eder.

Nesih kavramý Kur’ân-ý Kerîm’de (el-Ba-
kara 2/106) ve hadislerde (Wensinck, el-
Mu£cem, “nsp” md.) geçmekle birlikte mez-
hep imamlarý dönemine kadar bu terimin
çerçevesinin belirlenmesine yönelik teo-
rik tartýþmalara rastlanmaz. Neshi kabul
eden âlimlerin tamamý Kur’an’ýn Kur’an’ý
ve sünnetin sünneti neshedebileceðini ka-
bul ederken Kur’an’ýn sünneti veya sün-
netin Kur’an’ý neshetmesinde görüþ ayrý-
lýðý bulunmaktadýr. Kur’an’ýn açýklanma-
sýný sünnetin en temel iþlevi olarak gören
Ýmam Þâfiî baþta olmak üzere bazý âlim-
ler bu tür neshe karþý çýkarken çoðunlu-
ðu teþkil edenler, Kur’an’ýn sünneti nes-
hetmesi yanýnda mütevâtir sünnetin de
Kur’an’ý neshedebileceðini söylemiþlerdir.
Kur’an’ýn sünneti neshetmesine kýblenin
Mescid-i Aksâ’dan Kâbe yönüne çevrilme-
si (el-Bakara 2/144; Buhârî, “Tefsîr”, 2/12,
14; Müslim, “Mesâcid”, 11-15) ve âþûrâ
orucu yükümlülüðünün ramazan orucu
ile kaldýrýlmasý (el-Bakara 2/185; Buhârî,
“Savm”, 69, “Tefsîr”, 2/24; Müslim, “Sýyâm”,
125) örnek gösterilir. Aksi görüþü savu-
nanlar ise bu iki örneði Kur’an’ýn Yahudi-
liðe ait hükümleri kaldýrmasý kapsamýnda
deðerlendirmiþtir.

Ýslâm’ýn ilk asýrlarýnda Kur’an’da neshin
mevcudiyeti neredeyse herkes tarafýndan
kabul edilirken IV. (X.) yüzyýlýn ilk çeyreðin-
de vefat eden Mu‘tezile âlimi Ebû Müs-
lim el-Ýsfahânî’nin buna karþý çýkmasýnýn
ardýndan konu tartýþýlýr olmuþtur. Neshi
kabul edenlere göre nesih ilâhî þeriatlar
arasýnda olduðu gibi ayný þeriat içinde de
gerçekleþebilir. Ýnsanlarýn öteden beri sa-
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onun yeni bir sözüyle uygulamadan kaldý-
rýldýðýný ve hadisler üzerinde nesih cereyan
ettiðini haber vermiþtir (Dârekutnî, IV, 145).

Gerek sahâbe gerekse tâbiîn dönem-
lerinde mutlakýn takyidi, âmmýn tahsisi,
müphem ve mücmelin beyaný, istisna ile
getirilen sýnýrlamalar ve uygulamadan kal-
dýrýlan hükümler nesih kapsamýnda dü-
þünülmüþ, tâbiîn devrinde özellikle sün-
nette nesih konusuyla ilgili deðerlendir-
meler ön plana çýkmaya baþlamýþtýr. Ye-
zîd b. Abdullah b. Þýhhîr, “Kur’an’ýn bazý
âyetleri nasýl birbirini neshediyorsa Resû-
lullah’ýn hadislerinden bir kýsmý da diðerle-
rini neshederdi” diyerek (Müslim, “Hayýç”,
82) sünnette neshin gerçekleþtiðine iþa-
ret ederken Ebû Miclez es-Sedûsî, “Hz.
Peygamber’in hadisleri de Kur’an’ýn âyet-
leri gibi birbirini nesheder” sözüyle (Ca‘-
berî, s. 134) onu teyit etmiþtir. Hadisleri
resmî anlamda ilk derleyen Ýbn Þihâb ez-
Zührî nâsih ve mensuh rivayetleri ayrý bir
eserde toplamýþ (Hâzimî, s. 4), bu ilmin
âlimleri en çok meþgul eden konulardan
biri olduðunu belirtmiþ (Ýbnü’s-Salâh, s.
276), nâsih ve mensuh ilminden haber-
dar olmayanlarýn dinde karýþýklýklara sebe-
biyet vereceðine iþaret etmiþtir (Þemsed-
din es-Sehâvî, III, 67). Nesihle ilgili riva-
yetlerin Resûl-i Ekrem’e kadar ulaþmayýp
sonradan ortaya çýktýðýný ileri süren Ab-
dülmüteâl Muhammed el-Cebrî gibi bazý
çaðdaþ müelliflerin iddiasý ise (Lâ NesÅa
fi’l-Æurßân, s. 13) saðlam bir delile dayan-
mamaktadýr.

Neshin terim anlamý üzerinde duran gü-
nümüze ulaþmýþ ilk eser Ýmam Þâfiî’nin
er-Risâle’sidir. Þâfiî bu eserinde (s. 106-
110) neshi âmmýn tahsisi, mutlakýn tak-
yidi, müphem ve mücmelin beyaný ile is-
tisnadan ayýrarak ona “nassýn hükmünün
kaldýrýlmasý ve yerine yeni bir hükmün ge-
tirilmesi” mânasýný vermiþtir. Daha son-
raki dönemlerde nesih tefsir, hadis ve fý-
kýh usulü ilimlerinin önemli bir konusu ol-
muþtur. Hadis usulcüleri ve genel olarak
muhaddisler nesihte son sözü naklin ve
Hz. Peygamber’in tatbikatýnýn söyleyece-
ðini belirtmiþ, ayrýca sahâbe ve tâbiîn dö-
nemi âlimlerinin nesih anlayýþýna uygun
düþeceði için daha çok vak‘alarýn tesbiti-
ni yapmakla yetinmiþ ve nesihle ilgili na-
killeri sýralamýþtýr. Ancak Mecdüddin Ýb-
nü’l-Esîr, hadislerden fýkýh âlimleri hüküm
çýkardýðýndan hadisin nâsih ve mensuhu-
nu bilme iþinin de muhaddisten çok fakih
için gerekli olduðunu söylemiþtir (Þem-
seddin es-Sehâvî, III, 66). Ebü’l-Fidâ Ýbn
Kesîr de zamanla aklî, mantýkî ve felsefî
delillerle izah edilmeye baþlanan neshi fý-

kýh usulünün konusu olmaya daha elveriþ-
li bulur (ÝÅti½âru £Ulûmi’l-¼adî¦, s. 169).

Muhaddisler, sünnette neshi gerekli ký-
lan en önemli etkenlerin Hz. Peygamber’in
insanlarýn ihtiyaçlarýný gözetmesi ve as-
habý eðitmede, toplumu ýslah etmede ted-
rîcîliðe önem vermesi olduðunu belirtir-
ler. Hadislerdeki nesih dört yolla bilinir: 1.
Resûl-i Ekrem’in bildirmesi. “Size kabirleri
ziyaret etmeyi yasaklamýþtým, artýk ziya-
ret edebilirsiniz” meâlindeki hadisi (Müs-
lim, “Cenâ,iz”, 106; Ebû Dâvûd, “Cenâ,iz”,
77) ve bunu gösteren uygulamalarý böyle-
dir. 2. Sahâbenin açýklamasý. Hz. Ali’nin,
“Resûlullah yanýmýzdan cenaze geçerken
ayaða kalkmamýzý emrederdi, daha son-
ra kendisi oturdu ve bize de oturmamýzý
emretti” sözü (Müsned, I, 82) bunun ör-
neðidir. Sahâbîlerin açýklamasýna bakarak
neshe hükmedilip edilemeyeceði konusu
tartýþýlmýþtýr. Bir kýsým âlimler, bu tür açýk-
lamalarda sahâbîlerin ictihadýna dayanma
ihtimalinden söz ederek bu ifadelerin nes-
he delâlet etmeyeceðini ileri sürmüþ, Zey-
nüddin el-Irâký, sahâbîlerin bu hükümle
ilgili tarih farkýný bildiði için bu tür açýkla-
malarla neshe hükmedilebileceðini söyle-
miþtir (Leknevî, s. 191-192). Süyûtî, bu-
na hükmedebilmek için nâsih ve mensu-
hu belirten açýk bir ifade bulunmasý ge-
rektiðini belirtmiþ, sonraki devirlerde ise
neshe gidebilmek için sahih bir nakle ve
delile ihtiyaç olduðunu ifade etmiþtir (el-
Ýtšån, II, 52). 3. Vürûd tarihlerinin bilin-
mesi. Mensuh olma ihtimali bulunan ha-
dislerin Resûl-i Ekrem tarafýndan hangi
tarihlerde söylendiði biliniyorsa daha son-
ra söylenen hadisin nâsih olduðu anlaþýl-
mýþ olur. Ancak bu yolla neshe hükmede-
bilmek için her iki hadisi uzlaþtýrma ve
ikisiyle birlikte amel etme imkânýnýn bu-
lunmamasý gerekir. Hacamat yapmak ve
yaptýrmakla orucun bozulacaðý konusun-
daki rivayetler buna örnektir. Sahâbeden
Þeddâd b. Evs’in naklettiðine göre Hz.
Peygamber, Mekke’nin fethi esnasýnda
ramazan orucuna niyet etmiþ bir kiþinin
hacamat yaptýrdýðýný görünce hem haca-
mat yapanýn hem yaptýranýn orucunun bo-
zulduðunu belirtmiþ (Buhârî, “Savm”, 32;
Ebû Dâvûd, “Sýyâm”, 28; Tirmizî, “Savm”,
60), Abdullah b. Abbas ise Resûlullah’ýn
ihramlý ve oruçlu olduðu halde kan aldýr-
dýðýný rivayet etmiþtir (Müsned, I, 215,
221, 222, 236; Buhârî, “Sayd”, 11; “Savm”,
32; Müslim, “Hac”, 87). Her ikisi de güve-
nilir kaynaklarda nakledilen ve uzlaþtýrýl-
ma imkâný bulunmayan bu iki olaydan bi-
rincisi 8 (630), ikincisi 10 (632) yýlýnda
meydana gelmiþ, dolayýsýyla ikinci rivayet
birinciyi neshetmiþtir (Süyûtî, Tedrîbü’r-râ-

bilinmesi gibi durumlarda neshin vâki ola-
bileceðini söylemiþlerdir.
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ÿAbdurrahman Çetin

™ HADÝS. Mekke döneminde Allah’a
iman, Peygamber’e itaat ve âhiret haya-
týnýn varlýðý gibi konularýn iþlenmesi, þir-
kin yerilmesi, infakýn teþvik edilmesi, ah-
lâk kurallarýnýn toplum hayatýna yerleþti-
rilmeye çalýþýlmasý sebebiyle genel olarak
nesihle pek karþýlaþýlmaz. Medine döne-
minde ise ibadetler ve hukukî iliþkilerle il-
gili emir ve yasaklar toplum hayatýna gir-
diði ve bunlarýn tatbiki esnasýnda tedrî-
cîliðe ihtiyaç duyulduðu için nesih günde-
me gelmiþse de Hz. Peygamber hayatta
olduðundan farklý fikirler ileri sürülmemiþ,
aklî ve felsefî tartýþmalara girilmemiþtir.

Resûl-i Ekrem’in vefatýndan sonra ne-
sih hakkýnda konuþulmaya baþlanmýþ, Hu-
zeyfe b. Yemân, fetva verebilecek kiþinin
özelliklerinden birinin Kur’an’ýn nâsih ve
mensuhunu bilmek olduðunu belirtmiþ
(Dârimî, “Mukaddime”, 21), Hz. Ali mescid-
de insanlara öðüt veren bir kiþinin nâsih
ve mensuh ilmini bilmediðini anlayýnca hem
kendisini hem baþkalarýný helâke sürükle-
yebileceðini söyleyerek onu uyarmýþ (Ebû
Hayseme Züheyr b. Harb, s. 140), Abdul-
lah b. Abbas nâsih ve mensuhu kendile-
rine hikmet verilen kimselerin bilebileceði-
ni ifade etmiþ (Taberî, III, 60), Abdullah b.
Zübeyr de Hz. Peygamber’in bazý sözlerinin
bir müddet uygulamada kaldýktan sonra

NESÝH


