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Delâʭilu’n-Nübüvvenin ƻǨlevselliǌi Üzerine
Nimetullah AKIN*

On the Functionality of Dala’il al-Nubuwwah (Proofs of Prophethood)
Allah the Almighty sent prophets to convey/inform his commandments to the humanity and gave them some proofs to confirm their prophethood. The evidences of prophethood differ from prophet to prophet depending on general circumstances of the period
and understanding of the people. For instance Moses was given power of transformation of his rod to serpent in a period when magic was very popular. Similarly, Jesus was
given permission to return dead to life in a period when medicine was in demand. The
Qur’an was given to the prophet Muhammad as a challenging revelation with its text
and contents when the rhetoric was appreciated. Sources inform us that the prophet,
beside the Qur’an, produced visible miracles and gave notice of some future events. But,
do these miracles, which aim to encourage and comfort the prophet and his companions, have any function in confirmation of the prophethood of Muhammad? This article discusses the functionality of the above-mentioned miracles from the perspective of
proof of prophethood of Muhammad.
Key Words: Miracle, Dala’il, Nubuwwah, Ghayb, Signs of Qiyamah, Fitan, Muhammad,
Prophethood
Anahtar Kelimeler: Mucize, Delail, Nübüvvet, Gayb, Kıyamet Alametleri, Fiten, Hz.
Muhammed, Peygamberlik
ƻktibas / Citation: Nimetullah Akın, “Delâʭilu’n-Nübüvvenin ƻǨlevselliǌi Üzerine”, Usûl,
8 (2007/2), 47 - 70.

GƻRƻƧ
Evreni ve onun içinde bulunan eǨyayı yoktan var eden Yüce Allah yaratılıǨın bir parçası olarak insanları kendisine kulluk etsinler1 diye yeryüzüne
halife kılmıǨ,2 daha sonra emir ve yasaklarını bildirmek üzere yine insanlar
arasından seçtiǌi elçiler göndermiǨtir. Seçilen bu elçiler tarih boyunca
*

1
2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ƻlahiyat Fakültesi Hadis ABD Öǌretim Üyesi (Yrd.
Doç. Dr.), nakin@comu.edu.tr
EǺ-ƹâriyât 51, 56
El-Baǘara 2, 30
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insanları doǌru yola ulaǨtırmak için çaba göstermiǨler, davetleri bazen
hüsnü kabul bazen de inkârla karǨılık bulmuǨtur. Yeri gelmiǨ kendi davalarının haklılıǌını ispat etmek için destek aramak durumunda kalmıǨ ve
Allah’ın yardımı ile bir takım mucizeler ortaya koyarak muhataplarından
bazılarını ikna etmiǨ ve hak davalarına kazandırmıǨlar, diǌer bir kısmını da
inkârlarını ispat sadedinde acze sürüklemiǨlerdir.
Yüce Allah her Peygambere kendi peygamberliǌini kanıtlamaya yardımcı olsun diye bazı iǨaret ve mucizeler verirken dönemin Ǩartlarını ve muhatap oldukları kitlenin anlayıǨını, bilgisini ve algısını dikkate almıǨtır. Sihrin
ve sihirbazlıǌını altın çaǌını yaǨadıǌı bir dönemde Hz. Musa’yı Firavuna
gönderen Yüce Allah, ona asasını yılan Ǩekline sokma kudretini vermiǨ ve
sihrin en üst seviyede olduǌu bu dönemde Hz. Musa söz konusu mucizesi
ile dönemin en deǌme sihirbazlarını ǨaǨkın ve aciz bırakarak onların hak
yola girmelerini saǌlamıǨtır.3 Hz. Süleyman’ın, Belkıs’ın tahtını bir hayli
uzun bir mesafeden göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre içerisinde
getirtmesi4 de bu neviden bir eylem sayılabilir. Nitekim insanı aciz bırakan
bu harikulade eylem Belkıs’ın iman etmesine vesile olmuǨtur.5 Hz. ƻsa’nın
ölüleri diriltmesi, saklı eǨyaların yerini haber vermesi, hastaları iyileǨtirmesi6 gibi Kurʭân-ı Kerîm’de bahsi geçen birçok eylem bu mucizeler zincirine
eklenebilir.
Her mucize peygamberliǌi ispat konusuyla sınırlanamayacaǌı gibi peygamberliǌi ispat için sunulacak deliller de mucizelerden ibaret deǌildir.
Mucize ve delil ayrımını yapan Ebû Ɛâtim er-Râzî (277/890) Hz. Peygamber’in mucizelerinin tasnifinde Ǩu ifadeleri kullanır: “Mucizeler hem mucize
hem delâʭil (deliller) olarak isimlendirilir. Mucize olarak isimlendirilir,
çünkü bunlar nebiler tarafından ortaya konan ve benzerini meydana getirme konusunda bir baǨkasını aciz bırakan sebeplerdir. Delâʭil olarak
adlandırılması ise peygamberlik davasının doǌruluǌuna delil oldukları
içindir. Ancak bazı sebepler vardır ki delâʭil oldukları halde mucize olarak
isimlendirilemezler, çünkü peygamberliǌi ispat sadedinde delil olsalar da,
meydana gelmelerinde peygamberlerin deǌil baǨkalarının rolü vardır. Bir
3
4
5
6

Ƭâ-hâ 20, 17–22; 56–74
En-Neml 27, 38–43
En-Neml 27, 44
Âl-i ǿƻmrân 3, 49; el-Mâʭide 5, 110
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peygamberin kendinden sonra gelecek bir peygamberin geliǨini haber
vermesi ve gelecek olanın peygamberliǌine delil olması böyledir. Tevrat,
ƻncil ve diǌer kitaplarda Hz. Muhammed’in peygamberliǌine delil olarak
yer alan ifadeler de bu baǌlamda deǌerlendirilir. Aynı Ǩekilde mesela Bizans
Hükümdarı Kisrâ döneminde sütunların yıkılması gibi evrende cereyan
eden olaylar da bu kapsamda yer alır. Sütunların neden yıkıldıǌını kâhinlere soran Bizans Hükümdarına kâhinler bunun gelecek bir peygamberin,
Hz. Muhammed’in ortaya çıkacaǌına delil olduǌunu söylerler. … Bütün bu
tarz olaylara delâʭil denir mucize denmez. Çünkü bunların meydana gelmesinde bizzat peygamberin bir rolü yoktur.”7
Nübüvveti ispat çabası sadece peygamberlerle sınırlı kalmamıǨ, onların
baǌlıları da gerek kendi peygamberlerinin ifade ve davranıǨlarını, haberlerini yorumlayarak ve gerekse daha önceki peygamberlerin kitaplarında yer
alan bilgi ve haberlerden yola çıkarak baǌlı oldukları nebilerinin nübüvvetini ispat etme çabası içinde olmuǨlardır. Bütün semavi dinlerin geleneǌinde o dinin mensuplarının tabi oldukları ve yolundan gittikleri peygamberlerinin hak peygamber olduǌunu ispat için dayanak arama giriǨimlerinde
bulundukları bir gerçektir. Bu delil arama ve sunma giriǨimi, hedef kitlesi
ve amacına göre yön alabilmekte ona göre Ǩekillenebilmektedir. Hıristiyanların Hz. ƻsa’nın peygamber olduǌuna dair Tevrat’ta ve Yahudi dini literatüründe delil aramalarını, ya da Müslümanların Hz. Peygamber’in nübüvvetine kanıt bulma noktasında Tevrat ve ƻncil’e, daha öz bir ifade ile Kitâb-ı
Mukaddes’e baǨvurmalarını bu Ǩekilde deǌerlendirebiliriz. Dolayısıyla her
din mensubu kendi peygamberinin otantikliǌini hem din içinden hem de
din dıǨından bir takım delillerle destekleme arzusu içinde olmuǨtur. Aynı
arzu biz Müslümanlar için de geçerlidir. Tarih boyunca ƻslam uleması
arasında Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispat yönünde birçok giriǨim ve bu
giriǨim sonucu ortaya çıkmıǨ eserler vardır.8

7

8

Ebû Ɛâtim er-Râzî, Aǿlâmü'n-nübüvve, thk. ƦalaǑ Ʀâvî, Encümen-i Felsefe-i ƻran,
Tahran 1977, s. 193.
Bu konuyu bilinebildiǌi kadarıyla ilk defa ƻbn ƻsǑâǘ ele almıǨ ve Siyer isimli eserinde
açtıǌı “Aǿlâmu’n-nübüvve” baǨlıǌı altında Hz. Peygamber’in mucizelerinden kabul ettiǌi
bazı haberlere yer vermiǨtir. ƻbn ƻsǑâǘ, Siyeru ƻbn ƻsǑâǘ, el-musemmâ bi-kitâbi’lmübtedeʭ ve’l-mebǿaǩ ve’l-meǌâzî, thk. MuǑammed Ɛamîdullâh, Hayra Hizmet Vakfı,
Konya 1981, s. 257-264. Ayrıca bkz. Yusuf Ƨevki Yavuz, “Delâʭilü’n-nübüvve”, Türkiye
Diyanet Vakfı ƻslam Ansiklopedisi (DƻA), ƻstanbul 1994, c. 9, s. 116.
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Bu makalenin yazılmasındaki amaç Hz. Peygamber’in nübüvvetini kanıtlamak için kullanılan ve klasik literatürde yer alan delillerin, güncellik ve
iǨlevsellik açısından deǌerlendirilmesidir. Konu iǨlenirken söz konusu
delillerin tasnifinde ƻslam literatüründe sunulan klasik sınıflandırma esas
alınacak ve burada yer alan veriler ıǨıǌında deǌerlendirme yapılacaktır.
Ancak sınıflandırma noktasında Ebû Ɛâtim er-Râzî’nin de iǨaret ettiǌi
“sadece delâʭil niteliǌi taǨıyan kanıtlar” ve “Hz. Peygamberin bir mucizesi
olarak kullanılan deliller” Ǩeklindeki ayırım dikkate alınacaktır. Rivayet ve
haberlerin sıhhat açısından deǌerine gereksinim duyulduǌu takdirde iǨaret
edilecek ama amaç onların sahih ya da zayıf olduklarını tespit olmadıǌından tek tek rivayetlerin sıhhat açısından deǌeri üzerinde durulmayacaktır.
Böyle bir tespit ameliyesi zaten bir makalenin hacmi dıǨındadır. Burada
daha çok Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispat aracı olarak kullanılan delillerin gerçekten bir ispat fonksiyonuna sahip olup almadıkları ve Hz. Peygamber’in kendi nübüvvetini kanıtlama noktasında böyle bir yola baǨvurup
vurmadıǌı, ondan meydana gelen hissî mucizelerin ve verdiǌi gaybî haberlerin böyle bir amaç için kullanılıp kullanılmayacakları üzerinde durulacaktır.9
1. HZ. PEYGAMBER’ƻN NÜBÜVVETƻNƻ ƻSPAT BAƋLAMINDA
ÖNE SÜRÜLEN DELƻLLER
ƻslam literatüründe genel anlamda delâʭilu’n-nübüvve,10 meǿâlimu’nnübüvve,11 aǿlamu’n-nübüvve,12 iǩbâtu’n-nübüvve13 gibi baǨlıklar altında14

9

10

11

12

Bu makalenin yazımında Erdinç Ahatlı’nın Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde doktora tezi olarak hazırladıǌı ve 1999 yılında sunduǌu Muhaddislere Göre
Peygamberlik Delilleri (Delâilü’n-nübüvve) isimli çalıǨmasından birçok noktada istifade
edilmiǨtir. Söz konusu çalıǨma Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliǌi adıyla
önce DeǌiǨim Yayınları (ƻstanbul 2002) daha sonra Diyanet ƻǨleri BaǨkanlıǌı Yayınları
(Ankara 2007) tarafından yayınlanmıǨtır. Bu makalede son baskı esas alınmıǨtır.
Bu ismi taǨıyan kitapların en meǨhuru Ebû Bekr AǑmed b. Ɛüseyn el-BeyǑaǘî’nin (458)
eseri olan Delâʭilu’n-nübüvveti ve-maǿrifetu aǑvâli ǧâǑibu’Ǩ-Ǩerîǿati, Thk. ǿAbdu’l-muǿǭî
Ɨalǿacî, 7 cilt, Dâru’l-kütübi’l-ǿilmiye, Beyrut 1985.
Bk. Caǿfer es-SubǑânî, Meǿâlimu’n-nübüvveti fî’l-Ɨurʭâni’l-kerîm, muǑâǅarâtu’l-üstâǺ
eǨ-Ǩeyh caǿfer es-sübǑânî, bi-ǘalemi caǿfer el-hâdî, Dâru’l-aǅvâʭ Beyrut 1984.
Ebû Ɛâtim er-Râzî, Aǿlâmu'n-nübüvve, thk. ƦalaǑ Ʀâvî, Encümen-i Felsefe-i iran,
Tahran 1977; Ɨurǭubî, ƻǿlâmu bi-mâ fî dîni’n-naǧârâ mine’l-fesâdi ve’l-evhâmi ve iǻhâri
maǑâsini dîni’l-islâmi ve iǩbâti nübüvveti nebiyyinâ muǑammedin ǿaleyhisselâm, thk.
AǑmed Ɛicâzî es-Saǘǘâ, Dâru’t-turâǩi’l-ǿarabî, Kahire 1950.
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Hz. Peygamber’in nübüvvetine kanıt olabilecek bilgileri bir araya getiren
eserlere veya eserlerdeki bölümlere baktıǌımızda genel anlamda Ǩu konulara deǌindiklerini görmekteyiz: 1. Önceki semavi kitaplarda Hz. Muhammed’in (a.s.) peygamberliǌine dair iǨaretler.15 2. Hz. Peygamber’in görevlendirilmesinden önce onun peygamberliǌine iǨaret olarak meydana gelen
olaylar.16 3. Kurʭân-ı Kerîm’in ifade ve içeriǌinin mucize olması ve geçmiǨten ve gelecekten verdiǌi haberler.17 4. Hz. Peygamber’in gösterdiǌi mucizeler.18 5. Hz. Peygamber’in geçmiǨ ve geleceǌe dair verdiǌi haberler.19
Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispat sadedinde yer verilen delillerin tasnifi, delilin çeǨidi, meydana geliǨ zamanı gibi çok farklı etkenler göz önüne
alınarak yapılmıǨtır. Yukarıda da iǨaret edildiǌi üzere bu makalede Hz.
Peygamber’in müdahalesi olup olmadıǌı merkeze alınarak nübüvvet delilleri, “Hz. Peygamber’in Bir Mucizesi Olma Niteliǌi TaǨımayan Deliller
(Delâʭil)” ve “Hz. Peygamber’in Nübüvveti ƻspat Baǌlamında Kullanılan
Mucizeleri” Ǩeklinde sınıflandırılacaktır.
1.1. HZ. PEYGAMBER’ƻN BƻR MUCƻZESƻ OLMA NƻTELƻƋƻ
TAƧIMAYAN DELƻLLER (DELÂʭƻL)
1.1.1. Önceki Semavi Kitaplarda Hz. Peygamber’in Geleceǌini
Bildiren Haberler
Her din mensubunun kendi peygamberinin izlerini önceki semavi kitaplarda arama çabasına vurgu yaparken Ǩu noktayı da gözden uzak tutmamak önem arz etmektedir. Müslümanların önceki semavi kitaplarda Hz.
Peygamber’e dair iǨaretler aramaya çıkmalarının sebepleri ve dayanakları
13

14
15

16
17
18

19

Eǭ-Ƭaberî, ƻbn Rabben, ed-Dînu ve’d-devletu fî iǩbâti nübüvveti’n-nebiyyi ǿaleyhisselâm,
Dâru’l-afâǘi’l-cedîde, Beyrut 1982.
Bu konudaki isimlendirmeler için bkz. Yavuz, “Delâʭil”, s. 115.
Ebû Ɛâtim er-Râzî, Aǿlâm, s. 195–198; BeyǑaǘî, Delâʭil, c. 1, s. 373-384; Ebû Nuǿaym,
Delâʭilu’n-nübüvve, thk. MuǑammed Revvâs Ɨalǿacî, Dâru’n-nefâʭis, Beyrut 1991, c.1, s.
39 vd.; Ɨurǭubî, c.3, s. 263-280
Ebû Ɛâtim er-Râzî, Aǿlâm, s. 199 vd.; BeyǑaǘî, Delâʭil, c. 1. s. 80 vd.
Ɨurǭubî, ƻǿlâm, c.3, s. 323-348.
ƻbn ƻsǑâǘ, s. 257-264; BeyǑaǘî, Hz. Peygamber’in mucizelerini onun hayatının akıǨı
içerisinde eserinin deǌiǨik bölümlerinde ele almıǨtır; ƻbn Ɛazm, Cevâmiǿu’s-sîre, s. 7-14;
Ɨurǭubî, ƻǿlâm, c.3, s. 348-389.
Ebû Nuǿaym, Delâʭil, c.2, s. 58. Ayrıca krǨ. Ahatlı, Peygamberlik, s. 66-151; 157-225.
Yazar burada Nübüvveti ispat delillerini önce oluǨum zamanlarını dikkate alarak Peygamberlik öncesi (s. 66–151) ve sonrası (s. 157–225) Ǩeklinde ikiye ayırmıǨ, sonra da bölüm içinde delilleri oluǨum yapılarına göre sınıflandırmıǨtır.
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öyle bir elin tersi ile itilip kenara atılacak cinsten deǌildir. Öncelikle
Kurʭân-ı Kerîm’de çeǨitli ayetlerde bu konu üzerinde durulduǌu ve bununla ilgili bilgiler verildiǌi bilinen bir gerçektir. El-Aǿrâf Sûresi’nde açık bir
Ǩekilde Hz. Peygamber’in Tevrat ve ƻncil’de bahsinin geçtiǌini bildiren
ifadeler yer almakta20 eǧ-Ʀaff Sûresi’nde de Hz. ƻsa’nın Peygamber
Aleyhisselâm’ın geleceǌini müjdelediǌine dair daha net ifadeler kullanılmaktadır. 21
Bu ve benzeri ayetler Müslümanların Tevrat ve ƻncil’de Hz. Peygamber’in iǨaretlerini arayıǨlarının temel gerekçelerini oluǨturmuǨ ve Müslümanlar Hz. Peygamber’in Kitab-ı Mukaddes’teki izlerinin peǨine düǨerek
deǌiǨik araǨtırma yöntemleri kullanmak suretiyle ilgili müjde ve iǨaretleri
tespit edebilme çabası içine girmiǨlerdir. Hatta Hz. Peygamber’in nübüvvetinden önce onun geleceǌini Kitab-ı Mukaddes’teki iǨaretlerden tespit eden
bazı kimselerin arayıǨ içinde olduǌuna dair haberler siyer kitaplarında yer
almaktadır.22
Rivayetlerden yola çıktıǌımızda, bu tespit çabasının sahabe dönemi gibi
çok erken bir zamanda baǨladıǌını ifade etmek mümkün gözükmektedir.23
Daha çok ǿAbdullâh b. Selâm, Kaǿb el-AǑbâr ve Vehb b. Münebbih gibi
mühtedilere dayanan haberlerde Hz. Peygamberin sıfatlarından, isimlerin-

20

21

22

23

El-Aǿrâf 8, 157: “Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve ƻncil’de yazılı buldukları Resûle, o
ümmî peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliǌi emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz Ǩeyleri helal, kötü ve pis Ǩeyleri haram kılar.”
Eǧ-Ʀaff 61, 6: “Meryem oǌlu ƻsa'da: ‘Ey ƻsrailoǌulları! Ben Allah’ın size gönderilmiǨ
elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doǌrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmed
adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demiǨti. Fakat o kendilerine açık
deliller getirince, «Bu apaçık bir büyüdür» dediler.”
Hz. Peygamber’in genç yaǨta iken yaptıǌı Ƨâm seferinde yol üstündeki Busrâ kasabasında bir Manastırın rahibi olan BaǑîra, sorduǌu sorularla onun beklenen peygamber olup
olmadıǌını tespit etmeye çalıǨmıǨtır. ƻbn ƻsǑâǘ, s. 53-58; BeyǑaǘî, Delâʭil, c. 2, s. 24-29.
Yine ƻbn ƻsǑâǘ Arapların ümmi oluǨundan ve kitaplara muttali olmadıklarından dolayı
cennet, cehennem kıyamet v.b. konularda bilgi sahibi bulunmadıklarından bahsederken
bu tarz bilgilerden ehl-i kitap vasıtasıyla haberdar olduklarına deǌinir, ardından da Yahudilerin son peygamberin geleceǌini bildiklerine ve onun geliǨini beklediklerine dair
anekdotlar sunar. ƻbn ƻsǑâǘ, s. 62-65. Benzer bilgiler için bkz. BeyǑaǘî, Delâʭil, c. 2, s.
74-82. ƻran’da iken bir peygamber’in geleceǌini ve Medine’ye yerleǨeceǌi haberini alan
Selmân-i Fârisî’nin arayıǨ hikâyesi de bu baǌlamda ele alınabilir. ƻbn ƻsǑâǘ, s. 66-72;
BeyǑaǘî, Delâʭil, c. 2, s. 82-100.
Hz. Peygamber’in önceki kitaplardaki izleri konusunda Kurʭân-ı Kerîm ve hadislerdeki
veriler ve yorumları için Bkz. Ahatlı, Peygamberlik, s. 91-114.
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den ve zuhurundan bahsedilmektedir.24 ǿAbdullâh b. Selâm’a dayandırılan
bir rivayette Hz. Peygamber’in Tevrat’ta yer alan sıfatlarından Ǩu Ǩekilde
söz edilmektedir: “Biz seni bir Ǩahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı ve ümmiler
için bir koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve elçimsin. Seni mütevekkil olarak isimlendirdim. Sen sert ve kaba olmayan, çarǨı pazarda çıǌırtkanlık yapmayan ve kötülüǌe aynıyla karǨılık vermeyip affedensin.”25. Kaǿb
el-AǑbâr’a dayandırılan bir benzer rivayette ise görme, iǨitme ve konuǨma
özürlü olanları iyileǨtirmek üzere Allah tarafından Hz. Peygamber’e bir
takım anahtarların verildiǌinden bahsedilmektedir.26 Vehb b. Münebbih ise
Zebur’da Hz. Peygamber’le ilgili Ǩu ifadelerin yer aldıǌını kaydeder: “Ey
Davud, senden sonra Ahmed ve Muhammed olarak isimlendirilen sadık,
efendi, bir peygamber gelecektir. Ben ona asla kızmayacaǌım ve o da beni asla
kızdırmayacaktır.” 27
Önceki ilahi kitaplarda Hz. Peygambere iǨaret eden ifadeleri tespit çabası sadece ǿAbdullah b. Selâm, Kaǿb el-AǑbâr ve Vehb b. Münebbih gibi
sahabe dönemi mühtedilerinin bu konudaki ifadelerinin aktarılmasıyla
sınırlı bir eylem olarak kalmamıǨtır. ƻbn Rabben eǭ-Óaberî gibi nispeten
daha geç dönemde yaǨayan ve sonradan ƻslam’ı seçen âlimler de bu konuda
hatırı sayılır bir çaba içinde olmuǨlardır. ƻbn Rabben eǭ-Óaberî Kitab-ı
Mukaddes’teki yerlerine atıfta bulunarak Hz. ƻbrahim’e ve hanımı Hz.
Hacer’e verilen müjdelerin Hz. Peygamber’e nasıl iǨaret ettiǌi ile ilgili
yorumlarda bulunur.28 Ayrıca sırasıyla Mezmurlar, ƻǨaya, Mika, Habakkuk,
Tsefenya, Zekerya, Yeremya, Hezekiel, Daniel ve Yeni Ahid kitaplarında
Hz. Peygamber ile ilgili haberleri aktarır.29 Bu konuya kitabında geniǨ bir
Ǩekilde yer veren Mâverdî de Kitab-ı Mukaddes’in farklı kitaplarından

24
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26
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28
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BeyǑaǘî, Delâʭil, c. 1, s. 373-391.
A.g.e., c. 1, s. 376.
A.g.e., c. 1, s. 377.
A.g.e., c. 1, s. 380.
eǭ-Ƭaberî, ƻbn Rabben, s. 131-134.
eǭ-Ƭaberî, ƻbn Rabben, s. 137-189. Burada konu ile ilgili olarak Fuat Aydın’ın “Ali b.
Rabben et-Taberî’nin Kitâbu’d-dîn ve’d-devle Adlı Eseri ve ƻsbât-ı Nübüvve Geleneǌindeki Yeri” (Usûl, Temmuz-Aralık 2006, s. 27-56) isimli makalesine iǨaret etmek yerinde
olur.
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örneklerle baǨta Hz. Musa ve Hz. ƻsa olmak üzere birçok peygamberin Hz.
Muhammed’in geleceǌini müjdelediǌine dair ifadelere yer vermiǨtir.30
ÇaǌdaǨ mühtedilerden Süryani asıllı Abdulahad Dâvud’un bu konudaki
hatırı sayılır katkılarına da burada deǌinmek yerinde olacaktır. Onun
Tevrat ve ƻncil’e göre Hz. Muhammed adıyla Türkçeye aktarılan Muhammed
in the Bible adlı eseri gerek metodolojik çaba gerekse konuya vakıf olma
açısından belki alanının en önemli baǨvuru kaynaǌı olma özelliǌini taǨımaktadır. Büyük oranda filolojik tahlillere dayanan eserde yazar Kitab-ı
Mukaddes’te geçen Mispa,31 Ƨiloh,32 Himda,33 Eudokia,34 Periqlytos,35 gibi
ƻbranice ve Yunanca kelimelerden ve diǌer bazı cümle ve tabirlerden yola
çıkarak Hz. Peygamber’e ve ƻslam’a iǨaret ettiǌi varsayılan ipuçlarını yakalamaya çalıǨır.
Kitâb-ı mukaddes’te Hz. Peygamber’e dair ifade ve verileri deǌerlendiren Ahatlı bu konudaki verilerin Hz. Peygamber’in nübüvvetinin ispatı
baǌlamında olumlu bir takım sonuçları olduǌundan hareketle Ǩu yargıya
varmaktadır: “Yukarıda Kitâb-ı mukaddes pasajlarından iktibas edilen ve Ǩu
veya bu Ǩekilde Hz. Peygamber’in geleceǌine iǨaret eden deliller, Hıristiyanların ve Yahûdîlerin bugün sahih kabul ettikleri kendi neǨirlerinden oluǨan
Eski ve Yeni Ahid’den getirilmiǨtir. Bu yüzden hıristiyanların muteber saymayıp “apokrif” kabul ettikleri Barnaba ƻncili gibi eserlerde yer alan Rasûlullah (s.a.) ile ilgili tevil götürmez açık deliller burada iǨlenmemiǨtir.”36
Kurʭân-ı Kerîm’de de haber verildiǌi dikkate alındıǌında önceki semavi
kitaplarda özellikle Tevrat ve ƻncil’de Hz. Peygamber’in ve onun ümmetinin vasıflarının, iǨaretlerinin yer aldıǌına hiç Ǩüphe olmadıǌı noktasında
Ahatlı ile aynı düǨünceyi paylaǨtıǌımızı belirtelim. Ancak biz bu konuda
daha temkinli bir yaklaǨım sergilenmesi gerektiǌi kanaatini taǨımaktayız.
Sorun Kurʭân-ı Kerîm’in kastettiǌi Tevrat ve ƻncil’in tayin ve tespitinde
ortaya çıkmaktadır. Zira Tevrat ve ƻncil’in günümüzdeki mevcut nüshala30
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Bkz. Mâverdî, Ebû’l-Ɛasen ǿAlî b. MuǑammed, Aǿlâmu’n-nübüvve, thk. MuǑammed elMuǿtaǧımbillâh el- Baǌdâdî, Dâru’l-kitâbi’l-ǿarabî, Beyrut 1986, s. 197-217.
Bkz. Dâvud, Abdulahad, Tevrat ve ƻncil’e göre Hz. Muhammed, Çev. Nusret Çam, Nil
A.Ƨ., ƻzmir 1990, s. 44-60.
A.g.e., s. 60-74.
A.g.e., s.22-29.
A.g.e., s. 184-199.
A.g.e., s. 264-300.
Ahatlı, Peygamberlik, s. 113.
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rının orijinal olmadıǌı, hem Müslümanlar hem de söz konusu din müntesipleri tarafından kabul edilmektedir. Kurʭân-ı Kerîm’in muharref olarak
nitelendirdiǌi Tevrat ve ƻncil’de söz konusu iǨaretleri arama ve bulma
çabasının ne kadar doǌru olduǌu noktasında ciddi anlamda imal-i fikir
yapmanın gerekliliǌi de gözden uzak tutulmamalıdır. Kaldı ki söz konusu
ifadeler kitaplarda yer aldıǌı bu günkü Ǩekliyle her türlü yoruma müsait bir
görüntü arz etmektedir. Diǌer yandan bu ifadelerin Hz. Peygamber’den
bahsettiǌini varsaymak o ifadelerin tahrif edilememiǨ otantik olarak muhafaza edilmiǨ bir Allah kelamı olduǌu gerçeǌini kabullenmek gibi bir baǨka
sıkıntıyı beraberinde getirmesi muhtemeldir. Semâvî kitaplardaki bilgilerin
tamamının tahrif edildiǌini iddia etmek durumunda deǌiliz. Zira Hz.
Peygamber “Ehl-i kitabı ne onaylayın ne de yalanlayın”37 buyurarak onların
ortaya koyduǌu bilgiler içinde hakikatin olabileceǌi ihtimaline iǨaret etmektedir. Ancak bu hakikatlerin tespiti mümkün gözükmemektedir. Bu
noktada ƻbn Rabban et-Taberî ve Abdulahad Davud gibi mühtedilerin titiz
ve ciddi çabalarıyla elde edilen sonuçlar kesinkes tartıǨmasız olmamıǨ ve
ortaya konan bulgular Müslüman – Ehl-i Kitap Polemiǌi tartıǨmalarının
dıǨına çok fazla çıkamamıǨtır.
1.1.2. Hz. Peygamber’in doǌumu esnasında, çocukluǌunda ve
gençliǌinde meydana gelen olaǌan üstü olaylar
Nübüvvetin ispatı baǌlamında kullanılan delillerin ikinci bölümünü Hz.
Peygamber’in doǌumu ve çocukluǌu esnasında meydana gelen olaǌanüstü
bir takım olaylara dair ǭabaǘât, delâʭil ve siyer-i nebi kitaplarında yer alan
haberler oluǨturmaktadır. Bu olaǌan üstü olayların içerisinde Hz. Peygamber’in zahmetsiz bir doǌumla dünyaya gelmesi, doǌduǌunda yere düǨmeyip
ellerini yere dayayıp baǨını semaya doǌru dik tutması,38 doǌumu sırasında
bir nurun doǌu ile batı arasını aydınlatması, dünyaya gelmesine alamet
olarak bir yıldızın doǌuǨu, Bizans sarayının 14 Ǩerefesinin yıkılması, ƻranlıların ibadethanelerinde 1000 yıldan beri hiç sönmeden yanan ateǨin sön-
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Buǐârî, MuǑammed b. ƻsmâǿîl, ƦaǑîǑ, “ƻǿtiǧâm”, 25.
ƻbn Saǿd, Ƭabaǘâtu’l-Kübrâ, Dâru ǧâdır, Beyrut 1983, c.1, s. 102; BeyǑaǘî, Delâʭil, c. 1, s.
113.
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mesi, Sâve gölünün suyunun kuruması39 gibi haberler ön plana çıkmaktadır.40
Hz. Peygamber’in doǌumu ve çocukluk döneminde meydana gelen olaǌan üstü olaylar ile Kanonik ve Apokrif literatürde Hz. ƻsa’nın dünyaya
geliǨi ve çocukluǌu dönemi ile ilgili anlatılan olaǌan üstü haller arasında
ilginç benzerlikler göze çarpmaktadır. El-BeyǑaǘî’de yer alan bir haberde
Osman b. Ebî’l-ǿÂǧ’ın annesi Hz. Peygamber’in doǌduǌu gece Âmine’nin
evini Ǩu Ǩekilde tasvir etmektedir: “Evde gözümün görebildiǌi Ǩey sadece
nurdu. Ve ben yıldızların o kadar yaklaǨtıǌını gördüm ki neredeyse ‘üzerime
düǨecekler” dedim.”41 Hz. ƻsa’nın doǌumunu anlatan Yakub ƻncili’nde de
doǌum anı Ǩu Ǩekilde verilir: “Ve Ebe Ǩöyle dedi. ‘Bugün benim ruhum
yüceldi. Çünkü gözlerim bir Mucizeye Ǩahit oldu, harikalar gördü, ƻsrail’e
mübarek biri doǌdu’ dedi. Ve o anda maǌaradaki bulut kayboldu ve maǌarada gözlerin bakmaya dayanamayacaǌı bir aydınlık belirdi. Kısa bir süre
sonra bu aydınlık çocuk doǌuncaya kadar geri çekildi. Çocuk dünyaya geldi
ve annesi Meryem’in göǌsünü alıp emmeye baǨladı.”42
Ƭabaǘât ve siyer kitaplarında Hz. AiǨe’ye dayandırılan bir rivayette
Mekke’de ticaretle uǌraǨan bir Yahudi Hz. Peygamber’in doǌduǌu gece
KureyǨlilerin de bulunduǌu bir ortamda “Ey KureyǨ topluluǌu! Bu gece
içinizde birisinin çocuǌu oldu mu?” diye sorar. Orada bulunan topluluk
“bilmiyoruz” cevabını verince onlara “Ey KureyǨ topluluǌu! Size söylediǌim Ǩeyleri iyi belleyiniz. Bu gece bu ümmetin son elçisi dünyaya gelmiǨtir”
der. AraǨtırma sonunda Abdullah’ın bir oǌlu olduǌu ve adının Muhammed
konduǌu ortaya çıkar. Daha sonra Hz. Peygamber’i ve onda bulunan nübüvvet mührünü gören Yahudi düǨüp bayılır ve uyanınca peygamberliǌin
ƻsrailoǌullarının elinden çıktıǌını ifade eder.43
Sahabeden Ɛassân b. ƨâbit’in çocukluk yıllarında Ǩahit olduǌu ve yukarıdaki hikâyeyi destekleyen biri anekdota göre Medine’de Yahudinin biri
39
40
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43

Ebû Nuǿaym, Delâʭil, c.1, s. 138-142.
Daha geniǨ ve derli toplu bilgi için bkz. Köksal, M. Asım, ƻslam Tarihi, Peygamberler
Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselâm ve ƻslâmiyet, Köksal Yayıncılık, ƻstanbul 1999,
c.1, 25-28.
BeyǑaǘî, Delâʭil, c. 1, s. 111.
Schindler, Alfred, (Ed.), ”Das Protoevangelium des Jakobus, 19, 2,”, Apokryphen zum
Alten und Neuen Testemant, Manesse Verlag, Zürich 1998, s. 429.
ƻbn Saǿd, Ƭabaǘât, c. 1, s. 162; BeyǑaǘî, Delâʭil, c. 1, s. 108-109.
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“Ahmed’in dünyaya geliǨi sırasında doǌacak olan yıldız bu gece doǌdu”
diye etrafında toplanan Yahudi topluluǌuna seslenir.44 Benzer bir anlatım
Matta ƻncili’nde yer almaktadır: Kral Hirodes’e gelen müneccimler Yahudilerin kralı olarak doǌan kiǨinin yıldızını gördüklerini bildirirler. Bunun
üzerine, Kral Hirodes onlardan yıldızın tam olarak ne zaman gözüktüǌüne
dair bilgi aldıktan sonra onu bulup ortadan kaldırmaya niyetlenir. Ancak
Hz. ƻsa’nın ve annesi Meryem’in bakımını üzerine alan Yusuf rüya yoluyla
uyarılarak Mısır’a kaçmaları saǌlanır. Nihayet Hirodes öldükten sonra artık
bir tehlike kalmayınca yine Melek vasıtasıyla uyarılan Yusuf Hz. ƻsa ve
Meryem ile birlikte ƻsrâil diyarına geri dönmüǨtür.45
Apokrif Matta ƻncili’nde Hz. Meryem oǌlu ƻsa ile birlikte mabede girdiǌinde mabetteki putların yüzükoyun yere çakıldıǌına dair ilginç bir haber
yer almaktadır.46 Bu haberi Nebhânî’nin aktardıǌı bir rivayet ile birlikte
düǨündüǌümüzde benzerlikler daha yakından anlaǨılacaktır. Habere göre
Hz. Peygamber’in doǌduǌu gece Kâbe’de olan Hz. Peygamber’in dedesi
ǿAbdulmuttalib putları yüzükoyun yere kapaklanıp secde eder vaziyette
görmüǨtür.47
Yine Siyer kitaplarında Hz. Peygamber’in çocukluk devresinde iken birkaç defa Yahudilerce öldürülmek istendiǌi, Hıristiyan rahiplerin uzak
memleketlerden onu görmeye geldiǌi ve çocukluk esnasında sütannesinin
müǨahede ettiǌi bereket ve benzeri farklılıklar hissettiǌi Ǩeklinde olaǌan
üstü haller kaydedilmiǨtir.48
Yukarıda karǨılaǨtırmalı olarak sunulan örneklerden de anlaǨılacaǌı üzere ƻncillerde özellikle de Apokrif nitelikli metinlerde Hz. ƻsa’nın çocukluk
dönemindeki olaǌan üstü hallere dair aktarılan haberlerin,49 içerikteki
detay farklılıkları göz önüne almadıǌımızda, ƻslam Literatüründe Hz.
Peygamber’in doǌumu ve çocukluk dönemine dair mucizevî haberlerle
benzer iǨlev ve niteliǌe sahip olduǌu gözükmektedir. Bu da söz konusu
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BeyǑaǘî, Delâʭil, c. 1, s. 110.
Matta ƻncili, 2, 1-23.
Schindler, Alfred, (Ed.), ”Das Pseudo-Matthäus-Evangelium, 22, 2”, Apokryphen zum
Alten und Neuen Testemant, ManesseVerlag, Zürich 1998, s. 469.
Nebhânî, Yûsuf b. ƻsmâǿîl, Ɛuccetullahi ǿalâ’l-ǿâlemîn fî muǿcizâti seyyidi’l-murselîn, elmektebetü’l-islâmiyye, Diyarbakır ts., s. 232.
Derli toplu bilgi ve kaynakları için bkz. Köksal, M. Asım, c. 1, s. 38, 45, 49, 62, 63.
Bkz. Schindler, Alfred, (Ed.), ”Das Kindheitsevangelium des Thomas”, Apokryphen zum
Alten und Neuen Testemant, ManesseVerlag, Zürich 1998, s. 443-455.

58 Ӄ Usûl _________________________________________________________

haberlerin ƻslam literatüründe baǨka kaynaklardan esinlenerek kurgulandıǌı, uyarlandıǌı veya ƻslamileǨtirilerek adapte edildiǌi izlenimini uyandırmaktadır. Aynı Ǩekilde “bu haberlerin hadîs tekniǌi açısından güvenilir
olmadıǌını söylemek, müteǨeddid bir tavır sayılmamalıdır.”50
Bu tür haberlerin bir bütün halinde tarihsel bilgilerle de doǌrulanamadıǌı rahatlıkla ifade edilebilir. Hz. Peygamber’in Mekke’deki on üç yıllık
elçilik döneminde çektiǌi sıkıntılar ve karǨılaǨtıǌı mukavemet, onun doǌumu ve çocukluǌu döneminde meydana gelen olaǌan üstü olaylarla tezat
teǨkil etmektedir. BaǨta dedesi ve yakın ailesinin, en azından belli bir kısmının bu olaylara tanık olduǌu düǨünülürse, peygamberlik döneminde
hayatta olanların bu tanıklıklarını dile getirmemeleri ve daha ötesi amcası
Ebû Leheb gibi bir kısmının da aǨırı mukavemet göstermesi çok anlamlı
gözükmüyor. Ayrıca genel tarih literatürü içerisinde o dönemde bu tür
olayların yaǨandıǌına dair bir bilgi bulunmaması, ƻslam literatüründe de
genel bir yaygınlık taǨımaması ve kenarda köǨede kalmıǨ bilgiler olarak
karǨımıza çıkması bu tür haberlerin doǌruluklarını büyük oranda ortadan
kaldırmaktadır. Bu bakımdan Hz. Peygamber’in nübüvveti ile dolaylı bir
iliǨki içinde olan ve doǌruluǌu birçok açıdan sorgulanan ve neredeyse
güvenilmez olarak kabul edilebilecek haberlerle aktarılan bu tür olayların
ispat metodolojisi içerisinde deǌerlendirilmesi mümkün gözükmemektedir.
1.2. HZ. PEYGAMBERƻN MUCƻZELERƻNƻN DELÂʭƻL
BAƋLAMINDA KULLANILMASI
1.2.1. Hz. Peygamber’in nübüvvetinin evrensel delili: Kurʭân-ı Kerîm
Toplumları iyiye, doǌruya yönlendirmek ve onların yanlıǨ tavırlarını
düzeltmek üzere peygamber gönderen Yüce Allah’ın gönderdiǌi peygamberlere, diǌer insanlardan farklı bir takım olaǌanüstü davranıǨlar sergileyebilme gücünü de verdiǌine yazının baǨında deǌinilmiǨti. ƻslam literatüründe genel anlamda mucize adı altında yer alan bu olaǌan üstü hadiseler bir
yandan nübüvveti ispat görevi görürken diǌer yandan da peygamber ve
baǌlılarının moral gücünü ve isteklendirmesini artırma rolünü üstlenmektedir. Rolleri ve fonksiyonları açısından bakıldıǌında her mucizenin bir
ispat boyutunun olmadıǌı ve daha önce, er-Râzî’nin de ifade ettiǌi üzere
50

Ahatlı, Peygamberlik, s. 129.
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ispat boyutu olan mucizelerin delâʭil olarak adlandırıldıǌı söylenebilir. Bu
anlamda mucizeleri amaçlarına göre nübüvveti ispat fonksiyonu olan
hidayet mucizeleri, teselli ve motivasyonu artıran yardım mucizeleri ve
inkârcıların yok oluǨlarına vesile olan helak mucizeleri olmak üzere üç
baǨlık altında toplayan Bulut’un bu sınıflandırması uygun gözükmektedir.51
Bu tasnif çerçevesinde baktıǌımızda Hz. Peygamber’in mucizeleri arasında
hidayet mucizeleri olduǌu gibi yardım ve teselli konumunda olan mucizeleri de söz konusudur.
Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispat noktasında kullanılabilecek en güçlü delil hiç Ǩüphesiz Kurʭân-ı Kerîm’dir. 52 Bir çok ayette inkârcı muhataplara meydan okuyan Yüce Allah inkârcılardan Kurʭân-ı Kerîm’in, ya da
onda yer alan 10 surenin53, hatta bir surenin benzerini ortaya koymalarını
talep etmiǨtir.54 Bu meydan okuma karǨısında inkârcıların aciz kalacaǌını
ve insanlardan veya cinlerden destekçilerini de yanlarına alsalar buna güç
yetiremeyeceklerini55 güçlü bir Ǩekilde vurgulamıǨtır.56 Hz. Peygamber
dönemi Arapları güzel konuǨma ve Ǩiire aǨırı derecede önem verir ve bunu
bir meydan okuma alanı olarak görürlerdi. Özellikle kabileler arası mücadelelerde, savaǨlarda, panayırlarda Ǩairlerin etkinliǌi ve Ǩiirin itibarı çok
fazlaydı. Bu yüzden Kurʭân-ı Kerîm’in ifade ve içeriǌinin meydan okuma
alanı olarak seçilmesi ortamın ruhuna da uygun bir durum arz etmektedir.
Tıpkı sihrin geliǨtiǌi dönemde Hz. Musa’ya verilen ve sihirbazları alt eden
âsânın yılana dönüǨmesi mucizesi ve yine Yunan tıbbının geliǨtiǌi bir
dönemde Hz. ƻsa’nın hastaları iyileǨtirme ve ölüleri diriltme konusunda
gösterdiǌi mucizelerin bu baǌlamda vurgulanması konuyu anlaǨılır kılması
51
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Daha geniǨ bilgi için bkz. Bulut, Halil ƻbrahim, “Mucize”, Diyanet Vakfı ƻslam Ansiklopedisi (DƻA), ƻstanbul, 2005, c.30, s. 351–352. Bulut aynı konuyu ele aldıǌı Kurʭân IǨıǌında Mûcize ve Peygamber (Raǌbet Yayınları, ƻstanbul 2003) isimli kitabında ise amaç
açısından mucizeleri dört baǨlık altında ele almıǨ ve yukarıdaki üç baǨlıǌa ikram mucizeleri baǨlıǌını da eklemiǨtir. Ancak bu baǨlıǌı yardım mucizeleri altında deǌerlendirmek
de mümkündür.
Tur 52, 33-34
Hud 11, 13-14
Bakara 2, 23-24.
ƻsra 17, 88.
Bkz. Bâǘillânî, Ebû Bekr MuǑammed b. Ƭayyib, ƻǿcâzü'l-Kurʭân, thk. ǿƻmâdüddîn
AǑmed Ɛaydar, Müʭessesetü'l-Kütübi'ǩ-ǩeǘâfiye, Beyrut 1991, s. 40-41; el-Əaǭǭâbî,
Beyânu iǿcâzi’l-Ɨurʭân , thk. MuǑammed AǑmed Əâlefullâh, (Əaǭǭâbî, Ebû Süleymân /
el-Cürcânî, Ebû Bekr ǿAbdülkâhir b. ǿAbdurraǑmân, ƨelâǩü resâʭil fî iǿcâzi'l-Ɨurʭân),
Dâru'l-Maǿârif, Kahire [t.y.]; s. 19-22
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açısından önem taǨımaktadır.57 Kurʭân-ı Kerîm’in meydan okuma giriǨiminin ilk muhatapları olan Mekkeli müǨrikler genel anlamda bu meydan
okuma karǨısında aciz kalmıǨlar ve bu yüzden Kurʭân-ı Kerîm’i bir sihirbazın58, bir Ǩairin59, cinlerin musallat olduǌu bir adamın60 sözü ya da eskilerin
masalları61 olarak nitelemiǨlerdir.62 Hz. Peygamber onlara Kurʭân-ı Kerîm
dıǨında bir Ǩey takdim etmediǌi halde müǨriklerin Nebi Aleyhisselâm’ı
sihirbaz, kâhin, Ǩair ve cinlerle irtibatlı bir insan olarak nitelemeleri aslında
Kurʭân-ı Kerîm’in ifade ve içeriǌinin onlara da bir bakıma beǨer üstü
gözüktüǌüne iǨaret eder. Kurʭân-ı Kerîm’in hangi açılardan muhataplarını
ǨaǨkın ve aciz bıraktıǌı konusunu ele alan Mâverdî (ö. 450/1058) yaklaǨık
yirmi alan belirler.63 Kurʭân’ı-Kerîm nübüvveti ispat sadedinde muhataplarına meydan okuma konusunda Hz. Peygamber’in Kurʭân-ı Kerîm dıǨındaki mucizelerine açık bir Ǩekilde atıfta bulunmamıǨ ve bu konuda kendisini adeta tekleǨtirmiǨtir. Bunu Kurʭân’ı-Kerîm’de müǨriklerin özellikle
Mekke döneminde “ƻnanmayanlar derler ki ‘Bu ne biçim Peygamber? Yemek
yiyor, sokaklarda yürüyor. Ona onunla beraber uyarıcı olarak bir melek
indirilse yahut kendisine bir hazine verilseydi ya da besleneceǌi bir bahçesi
olsaydı ya”64 tarzındaki ifadelerle olaǌan üstü bir durumları talep etmelerine karǨın Kurʭân-ı Kerîm’in ve Hz. Peygamber’in bu talepleri dikkate
almamasından da anlamak mümkündür. Kur’ân’da özellikle Mekke’nin ilk
dönemlerinde inen birçok ayette Hz. Peygamber’in sihirbaz olarak nitelendirildiǌi65 bir gerçektir. Ancak bu niteleme Kur’ân’ın eǨsiz ifadelerinin
insanların ruhuna bıraktıǌı tesirle alakalıdır. Bu tarz talepler karǨısında
Yüce Allah “Ona bir melek indirilmeli deǌil miydi?» dediler. Bir melek indirmiǨ olsaydık iǨ bitmiǨ olurdu da onlara göz bile açtırılmazdı. Biz onu
melek kılsaydık, bir insan Ǩeklinde yapardık da, düǨtükleri Ǩüpheye onları
yine düǨürmüǨ olurduk”66 buyurmuǨtur.
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Bkz. Mâverdî, Ebû’l-Ɛasen ǿAlî b. MuǑammed, Aǿlâmu’n-nübüvve, thk. MuǑammed elMuǿtaǧımbillâh el- Baǌdâdî, Dâru’l-kitâbi’l-ǿarabî, Beyrut 1986, s. 97.
El-Ɨaǧaǧ 28, 36
Eǧ-Ʀâffat 37, 36
El-Ɛicr 15, 6
El-Enfâl 8, 31
Bâǘillânî, ƻǿcâz, s. 43-44.
Bkz. Mâverdî, Aǿlâm, s. 99-122.
El-Furǘân 25, 7-8.
Yûnus 10, 2; Ʀâd 38, 4;
El- Enǿâm 6, 8-9.
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Hz. Peygamber, elçiliǌinin doǌruluǌu noktasında, müǨriklerin talep
edebilecekleri en büyük delilin Allah’ın Ǩahadeti olacaǌını ifade etmiǨ ve bu
Ǩahadetin de Kurʭân-ı Kerîm ve orada verilen bilgilerle gerçekleǨtiǌini ifade
etmiǨtir. “Ey Peygamber ‘Ƨahit olarak hangi Ǩey daha büyüktür?’ diye sor ve
deki ‘Allah benimle sizin aranızda Ǩahittir. Bu Kur’ân bana, sizi ve kendisine
ulaǨtıǌı kimseleri uyarmam için vahyolundu’”.67 Bu konuda Hz. Peygamber’in Ǩu ifadesini hatırlatmak burada uygun düǨecektir. “Her peygambere
beǨerin kendisine iman edeceǌi türde bir alamet (âyât) verilmiǨtir. Bana
verilen ise Allah’tan gelen bir vahiydir. Kıyamet günü peygamberler içinde en
çok ümmete benim sahip olacaǌımı umuyorum.”68 Hz. Peygamber’in bu
ifadesi de ispat metodolojisi konusunda önemli bir vurgu içermektedir.
Bütün bunların yanı sıra Yüce Allah gönderdiǌi vahyin ilahiliǌini ve elçisinin doǌruluǌunu ispat konusunda bizzat Kurʭân-ı Kerîm’i merkeze
almıǨ ve onunla inanmayan kitlelere meydan okumuǨtur. ƻslam literatüründe Kurʭân-ı Kerîm’in icaz yönünü ele alan bir hayli eser ve çalıǨma69
bulunduǌu için burada detaya girmeden70 sadece Hz. Peygamber’in nübüvvetinin bir bakıma Kurʭân-ı Kerîm mucizesi üzerine inǨa edildiǌini vurgulamakla yetinelim.71
1.2.2. Hz. Peygamber’e nispet edilen mucizelerin nübüvveti ispat ile
iliǨkisi
Hz. Peygamber’e nispet edilen ve duyularla algılanabilir olma özelliǌinden dolayı hissî olarak isimlendirilen mucizeler delâiʭl literatürünün en
67
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El-Enǿâm 7, 19.
Müslim, ƦaǑîǑ, “Îmân”, 152, Hadis no: 239.
Bu konuda bkz. Er-Rummânî, ǿAlî b. ǿÎsa / Əaǭǭâbî, Ebû Süleymân / el-Cürcânî, Ebû
Bekr ǿAbdülkâhir b. ǿAbdurraǑmân, ƨelâǩü resâʭil fî iǿcâzi'l-ǘurʭân, thk. MuǑammed
AǑmed Əâlefullâh, Dâru'l-maǿârif, Kahire [t.y.]; el-Bâǘillânî, Ebû Bekr MuǑammed b.
Ƭayyib, ƻǿcâzü'l-ǘurʭân, thk. ǿƻmâdüddîn AǑmed Ɛaydar, Müʭessesetü'l-kütübi'ǩǩeǘâfiye, Beyrut 1991; en-Nîsâbûrî, MaǑmûd b. Ebî'l-Ɛasan, el-ƻǿcâzü'l-beyân ǿan
meǿânî'l-ǘurʭân, thk. Ɛanif b. Ɛasan Ɨasımî, Dâru'l-ǌarbi'l-islâmî, Beyrut, 1995; er-Râzî,
Ebû ǿAbdullâh, Faǐruddîn, ƻǿcâz-ı Ɨurʭân, trc. Muallim Naci, NiǨan Berberyan Matbaası ƻstanbul t.y.; er-Râfiǿî, Musǭafâ Ʀadıǘ, ƻǿcâzü'l-ǘurʭân ve'l-belâǌatü'n-nebeviyye, thk.
MuǑammed Saǿîd ǿUryân, el-Mektebetü't-ticâreti'l-kübrâ, Kahire, 1961; Ɛımsî, Nuǿaym,
Fikretu iǿcâzi’l-ǘurʭân münǺü’l-biʭǩeti’n-nebeviyye Ǒattâ aǧrınâ’l-Ǒâǅır maǿa naǘd ve
taǿlîǘ, Müessesetü’r-risâle, Beyrut 1980.
Detaylı bilgi için ayrıca bkz. Ahatlı, Peygamberlik, s. 192-204.
Bkz. Bâǘillânî, ƻǿcâz, s. 31.
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önemli bölümlerinden birini oluǨturmaktadır. BaǨta Ebû Nuǿaym ve elBeyǑaÅî’nin eserleri olmak üzere birçok eserde Hz. Peygamber’in sayısı
yüzlerle ifade edilecek oranda olaǌanüstü hallerine yer verilmiǨtir. Bunlar
içerisinde Ayın yarılması,72 ƻsrâ ve Mirâc,73 Bedir savaǨında düǨman ordusunun yüzüne toprak serpilmesi 74 gibi Kurʭân-ı Kerîm’in iǨaret yoluyla da olsa
deǌindiǌi birkaç olay dıǨında kalanların tamamı hadislerde yer almıǨ ve
sahabenin aktarımıyla bizlere ulaǨmıǨtır. Genel baǨlıklar altında toplamak
gerekirse bu rivayetlerde Hz. peygamber’in hayvanlarla konuǨması,75 yiyecekleri ve içecekleri bereketlendirmesi76, aǌaçların onun emrine uyarak
yerinden hareket etmesi77 ve yaptıǌı duaların kabul olması78 gibi normal
insanlarda olmayan olaǌanüstü hallere yer verildiǌi gözükecektir. Temel
prensip olarak sıhhat durumları tespit edildiǌi takdirde bu tür olaǌanüstü
hallerin Hz. Peygamber’e nispetinde bir sorun yoktur. Çünkü bir peygamber olarak kendisine Yüce Allah’ın bu tür özellikler vermesi peygamberlik
olgusu ile örtüǨen bir nitelik arz etmektedir. Ancak bunların meydana geliǨ
Ǩeklinin bir peygamberin konumuna yakıǨır tarzda olması önemlidir.79
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El-Ɨamer 54, 1-4
El-ƻsrâ 17,1
El-Enfâl 8, 17
Ebû Nuǿaym, Delâʭil, c.2, s. 373-387; Beyhakî, Delâʭil, c. 6, 28-48.
Ebû Nuǿaym, Delâʭil, c.2, s. 405-430; Beyhâkî, Delâʭil, c. 6, s. 83-151.
Ebû Nuǿaym, Delâʭil, c.2, s. 389-399; Beyhâkî, Delâʭil, c.6, s. 5-28.
Ebû Nuǿaym, Delâʭil, c. 2, s. 447-467; Beyhakî, Delâʭil, c. 6, s. 83-256.
Kitaplarda aktarılan mucizelerden bir kısmının mitolojik bir karakter taǨıdıǌı ve Hz.
peygamber’in peygamberlik fonksiyonuna bir katkı saǌlamadıǌı gibi onun Ǩahsiyeti ile
de örtüǨmeyen bir yanının olduǌu görülmektedir. Câbir b. ǿAbdillâh ile Hz. Peygamber
arasında geçen Ǩu hadise konuyu açıklama noktasında güzel bir örnek oluǨturmaktadır.
Buna göre Hz. Peygamber ile hacc yolculuǌuna çıkan Câbir b. ǿAbdillah, Baǭnu’r-revǑâ
denilen yere geldiǌinde Hz. Peygamber ona ihtiyacını giderebilmesine imkan verecek
Ǩekilde kapalı bir yer bulmasını emreder ancak Câbir bütün aramalarına raǌmen her
taraf insanlarla dolu olduǌu için böyle bir yer bulamaz. Bunun üzerine Hz. Peygamber
ona çevrede aǌaç veya taǨ görüp görmediǌini sorar. Hz. Câbir’in olumlu cevap vermesi
üzerine Hz. Peygamber “O aǌaç ve çakıl taǨlarına git ve de ki: ‘Allah Resulü sizin bir
araya gelip bir perde oluǨturmanızı emretmektedir.’” Câbir’in bu emri aǌaç ve çakıl taǨlarına iletmesinden sonra aǌaçlar köklerini sökerek taǨ parçaları ile bir araya gelerek birlikte bir perde oluǨtururlar ve Hz. Peygamber ihtiyacını giderdikten sonra aǌaçlar ve taǨ
parçaları eski yerine döner. (Ebû Nuǿaym, Delâʭil, c. 2, s. 393-394) Hz. Peygamber’e
nispet edilen ve onun olur olmaz her yerde bu tarzda kendi ihtiyacını gidermek üzere
ortaya koyduǌu söylenen bazı olaǌan üstü tavırları onun Ǩahsiyeti ile baǌdaǨtırmak ve
kabullenmek çok mümkün gözükmemektedir.
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Kurʭân-ı Kerîm’de baǨta Hz. Mûsâ ve Hz. ƻsâ olmak üzere birçok peygamberin hissi mucizesine yer verildiǌi80 halde Hz. Peygamber’in hissî
mucizelerine dair açık bir bilgiye rastlanmamaktadır. Kurʭân-ı Kerîm’e
baktıǌımızda özellikle Mekke döneminde, kitle kazanmak ve ƻslam davetini
güçlendirmek anlamında Hz. Peygamber’in nübüvvetinin ispatına daha
çok ihtiyaç duyulduǌu bir ortamda bile müǨriklerin mucize talepleri kulak
ardı edilmiǨ, hatta hoǨ karǨılanmamıǨ81 ve daha önceki peygamberlerin
mucize getirdiǌi halde kendi toplumlarının inkâr etmeye devam ettiǌi
vurgulamıǨtır.82 Bazen de mucize talepleri ile gelen müǨrikler “ben de sizin
gibi bir insanım” yanıtına muhatap olmuǨlardır.83 Hz. Peygamber’in hayatı
boyunca ortaya koyduǌu ifade edilen olaǌanüstü hallerin tamamını kabul
etmek veya reddetmek gibi bir yaklaǨım tarzı yerine onların ne tür bir
fonksiyona sahip olduklarını tespit etmek bu baǌlamda daha fazla önem
kazanmaktadır. BaǨta delâil kitapları olmak üzere klasik kaynaklarda Hz.
Peygamber’e nispet edilen olaǌanüstü hallerin neredeyse tamamı Müslümanların olduǌu ortamda ve müǨriklere karǨı herhangi bir meydan okuma
veya ikna çabasının söz konusu olmadıǌı bir atmosfer içinde meydana
gelmiǨlerdir. Oysa bir peygamberin mucizesinin ispat baǌlamında kullanılabilmesi için onun hem inanmayan kitleye meydan okuyacak tarzda hem
de onların talebi sonucu ortaya çıkmıǨ olması ve talebe uygun olarak gerçekleǨmesi gerekir.84 Üzerinde hala önemli ölçüde tartıǨmaların bulunduǌu
ayın yarılması mucizesini85 bir kenarda tutacak olursak Hz. Peygamber’in
bu tarz mucizeleri genel yapısı itibarı ile bir meydan okumayı ya da nübüvveti ispat gibi bir fonksiyonu bünyesinde barındırmamaktadır. Hz. Peygamber’in hissi mucizeleri ya yemeklerin bereketlenmesi ve suların çoǌalması gibi olaylarda görüleceǌi üzere baǌlılarına yardım ve onları motive
etme amacına yöneliktir veya miraç olayında olduǌu üzere bizzat Hz.
Peygamber’i teselli etme görevi görmektedir. Ayrıca Kurʭân-ı Kerîm’in
80
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El-Aǿrâf 7,133; Tâ-hâ, 20, 22-23; en-Nâziǿât 79, 20, el-Baǘara 2, 87, 253; Âl-i-ǿƻmrân 3,
46, 49, 50, 5, 110; el-Enbiyâʭ 21, 68-69
El-Beyyine 98, 1, 4.
En-Nisâ 4, 155
El-Fuǧǧilet 41, 6.
KrǨ. Bulut, Mucize, s. 246-247.
TartıǨmalar için bkz. Ahatlı, Peygamberlik, s. 223–229; Bulut, Mucize, s. 174–197; Çelebi,
ƻlyas, ƻtikadî Açıdan Uzak ve Yakın Gelecekle ƻlgili Haberler, Kitabevi, ƻstanbul 1996, s.
152-181.
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müǨriklerin hissi mucize taleplerine karǨı takındıǌı olumsuz tavır da Hz.
Peygamber’in hissi mucizelerinin ispat noktasında fonksiyonel olmadıǌını
destekler mahiyettedir. Bu durum Hz. Peygamber’in hissi mucizelerinin
olup olmadıǌından daha çok onun hissi mucizelerinin peygamberlik kanıtı
olarak kullanılmadıǌı Ǩeklinde algılanabilir. Bu tür mucizelerin bir yüreklendirme bir isteklendirme amacına baǌlı olduǌu dolayısıyla tanık olan
insanların hedef kitle olarak seçildiǌi bir durum ortaya çıkmaktadır. KiǨiye
ya da topluma özel bu durumların genelleǨtirilerek bir ispat metodolojisi
içerisinde deǌerlendirilmesi çok mümkün gözükmemektedir.
1.2.3. Hz. Peygamber’in Geleceǌe Dair Verdiǌi Haberlerin ispat-ı
nübüvvet için kullanılması
Gelecekte olacak bir Ǩeyi önceden bilme ve bildirmenin beǨer için imkânı ve sınırları ƻslam literatürünün hemen hemen her alanında ele alınan bir
konudur. Mutlak gayb bilgisinin sadece Allah’a mahsus olduǌu konusunda
herhangi bir görüǨ ayrılıǌı olmamakla birlikte Yüce Allah’ın bu bilgi alanının bir kısmını insanlardan seçtiklerine açıp açmadıǌı ve daha özelde Hz.
Peygamber’in gayba dair bilgisi ve bu bilgisinin sadece Kurʭân-ı Kerîm’de
geçen gaybî haberlerle sınırlı olup olmadıǌı konusu tartıǨıla gelmiǨtir. Bu
konudaki ayetlerin86 incelenmesi ve deǌerlendirilmesi sonucunda Yüce
Allah’ın Hz. Peygamber’e vahiy yoluyla gayba dair bilgiler verdiǌi ve bu
bilgilerin sadece Kurʭân-ı Kerîm’de ifade edilenlerle sınırlı olması gerekmediǌi görüǨü aǌırlıklı olarak dile getirilen ve genel kabul gören bir anlayıǨ
olduǌu söylenebilir.87
Kurʭân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber’e müjde, teselli ve bilgilendirme baǌlamında geleceǌe dair haber verildiǌi erbabının malumudur. Burada tafsilatına girmeden ƻranlılara yenilen Bizans ordusunun kısa bir zaman sonra
yapılacak bir savaǨta ƻranlılara galip geleceǌinin “Rumlar en yakın bir yerde
yenilgiye uǌradı. Ama onlar bu yenilgiden kısa bir süre sonra zafere ulaǨacak-

86

87

KarǨılaǨtırmak için bkz. Lokman 31, 34; Âl-i ǿƻmrân 3, 179; el-Cinn 72, 26-27; el-Mâʭide
5, 109.
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lardır”88 ifadeleriyle Hz. Peygamber’e bildirilmesini örnek olarak verebiliriz.89
Hz. Peygamber’e nispet edilen olaǌan üstü haller içerisinde en çok tartıǨılan ve belki de en çok gündem iǨgal eden bölüm hiç Ǩüphesiz onun ileride
meydana gelecek bir takım olaylara iǨaret ettiǌi varsayılan ve aǌırlıklı
olarak Fiten ve Melâhim ile EǨratu’s-sâ‘a baǨlıkları altında Hadis literatürü
içerisinde yer alan haberlerdir. Beyhakî Delâʭil’inde Hz. Peygamberin
nübüvvetini ispat baǌlamında onun geleceǌe dair haberlerine oldukça geniǨ
Ǩekilde yer verir. Genel baǨlıklar altında toplayacak olursak haberin Ǩu
konuları içerdiǌini görmekteyiz:
Hz. Peygamber’in kendinden sonra ümmetin baǨına kimlerin geçeceǌini
ve bunlardan hangilerinin halife ve hangilerin hükümdar sayılacaǌını, ne
kadar müddet hükmedeceklerini ve bu yöneticilerden hangilerinin hak
veya batıl üzerine olacaklarını bildirmesi.
Hz. Osman dönemi ve sonrasında meydana gelecek kargaǨalar ve bu
kargaǨalarda tarafların durumları hakkında verdiǌi bilgiler.
Sahabeden bazı kiǨilerin ölüm zamanlarını, nasıl ve nerede öleceklerine
dair bilgiler.
Geleceǌe yönelik haberlerin ikinci kısmını ise Kıyamet alametleri olarak
nitelendirilen uzak gelecekteki haberler oluǨturmaktadır. Bunlar içerisinde
Hz. ƻsa’nın yeniden yeryüzüne iniǨi, GüneǨin batıdan doǌuǨu, Mehdi’nin
geliǨi gibi belirli bir olaya dair olanlar olduǌu gibi, savaǨların artması,
depremlerin çoǌalması, ahlaksızlıǌın çoǌalması gibi toplumsal felaket ve
yozlaǨmaya iǨaret eden haberler de mevcuttur. Burada dikkati çeken bir
baǨka husus da hem Beyhaki’nin hem de Ebû Nuǿaym’ın uzak geleceǌe dair
haberler olan kıyamet alametlerine kitaplarında yer vermemeleri ve ispat-ı
nübüvvet baǌlamında kullanmamalarıdır. Bir bakıma kendi dönemlerine
kadar meydana gelmiǨ olan gayba dair haberleri deǌerlendirmiǨ ve onları
Ǩahit tutmuǨlar ama henüz gerçekleǨmemiǨ olan olaylar konusunda bir
yorum yapmadan zımnen onları bu baǌlamda delil olarak kabul etmemiǨlerdir.
88
89

Er-Rûm 30, 1-4.
Daha geniǨ bilgi için bkz. Ertürk, s. 137-170; Çelebi ƻlyas, ƻslam ƻnancında Gayb Problemi, Marmara Üniversitesi ƻlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, ƻstanbul 1996, s. 104-109.

66 Ӄ Usûl _________________________________________________________

Hz. Peygamber’in Vahy-i gayri metlüvv olarak ifade edilen Kurʭân dıǨı
vahiyle bir takım bilgiler aldıǌı inkâr olunamayacak kadar açıktır.90 Bunlar
arasında gaybî bilgilerin yer alması imkân dâhilindedir ve aldıǌı bizzat
Kurʭân-ı Kerîm’in dolaylı ifadelerinden anlaǨılmaktadır.91 “Muhaddisler,
Hz. Peygamber’in verdiǌi gaybî haberleri onun nübüvvetinin delilleri
arasında saymıǨlardır. Nitekim Buhârî’nin, “ƻslâm’da nübüvvet alâmetleri”
adlı bâb baǨlıǌıyla “menâkıb kitabı”na aldıǌı, yaklaǨık elli dört hadisten
oluǨan bu bölümde, tahrîc ettiǌi hadislerin yarıya yakınını onun gaybî
haberlerine hasretmesi92 bu hususun açık ispatıdır.”93
Yukarıda da ifade edildiǌi üzere Kurʭân-ı Kerîm’de hem geçmiǨe hem
Hz. Peygamber’in yaǨadıǌı döneme dair bazı gaybi bilgiler yer almıǨtır.
Kurʭân-ı Kerîm geçmiǨte olan bazı olayları aktarırken Hz. Peygamber’in bu
olaylara Ǩahit olmadıǌını ve bu bilgileri ancak vahiy yolu ile bilebileceǌini
“ƻǨte bunlar sana vahyettiǌimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları
ne sen biliyordun ne de kavmin”94 ifadesi ile dile getirmektedir. Hz. Peygamber’in geçmiǨe dair bazı gaybî bilgileri vahiy yolu ile haber vermesi
nübüvveti ispat açısından üzerinde durulacak bir husustur. Nitekim yukarıdaki ayette geçen “ne sen ne de kavmin ifadesi” hitap kitlesi olarak müǨrikleri hedef seçtiǌini de ortaya koymaktadır. Ancak bir baǨka ayette Allah
bu gaybî haberleri niye Hz. Peygamber’e bildirdiǌine dair çok açık ve net
bir gerekçe bildirmektedir. Hûd Sûresi 120. Ayette yer alan “Önceki peygamberlerin hayatına iliǨkin sana anlattıǌımız her Ǩey senin gönlünü pekiǨtirmeyi amaçlıyor. Bunlarda senin için gerçek, müminler için de öǌüt ve
hatırlatma vardır.” mealindeki ifadeler Kurʭân-ı Kerîm’deki gaybî bilgilerin
amacının tamamen Hz. Peygamber’i teselli ve Müminleri yüreklendirme ve
onlara öǌüt verme olduǌunu açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Yine
Kurʭân-ı Kerîm’in “Müminlerin Mescid-i Haram’a mutlaka gireceklerine
dair Hz. Peygamber’in rüyasının gerçekleǨeceǌi”95, “Rumların birkaç yıl
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sonra ƻranlılara galip geleceǌi”96 Ǩeklinde geleceǌe dair verdiǌi haberleri de
bu baǌlamda deǌerlendirmek mümkün gözükmektedir. Bu tür gaybî bilgiler teselli ve isteklendirme amaçlı olup Hz. Peygamberin ve Müminlerin
moral gücünü yüksek tutmaya yöneliktir. Dolayısıyla ayetleri bu baǌlamın
dıǨına taǨıyarak bunları nübüvveti ispat baǌlamında kullanmak çok fonksiyonel gözükmemektedir.
Hz. Peygamber’in gerek yakın geleceǌe gerekse uzak geleceǌe dair bildirdiǌi haberlerden sıhhati tespit edilenlerinin da benzer bir fonksiyona
sahip olduǌunu söylemek yanlıǨ olmasa gerek. “Mısır’ın fethini” “Bir kadının Hire’den kalkıp emniyet içerisinde gelip Kâbe’yi tavaf edeceǌini”97,
“Kisra b. Hürmüz’ün ve Kayser’in mülkünün Müslümanların eline geçeceǌini”98 müjdelemesi gibi haberler gaybî bilgi yoluyla meydan okumaktan
daha çok müminleri yüreklendirme amacı taǨımaktadır. Nitekim söz konusu Fiten ve Melâhim ile EǨrâtu’s-sâ‘a literatürü içerisinde yer alan haberler
incelendiǌinde bunların yüreklendirme sakındırma ve öǌüt verme fonksiyonu yüklendiǌi görülecektir. Bunları söz konusu baǌlamlarının dıǨına
taǨırarak nübüvveti ispat için kullanmak fonksiyonel yönlerini yitirmelerine sebep olacaktır. Öte yandan bu literatürde yer alan bazı rivayetlerin
ifade ve içerik açısından çok net ve açık olmayıǨı, ümmet içindeki bir takım
ihtilafları merkeze alması ve bu ihtilaflarda taraf tutması, izafilik ve polemik yönünün aǌır basması, merak uyandırmak ve pratikte bir halkın popülizmini kaǨımaktan öte bir fonksiyon icra etmemesi bu tür haberlerin ispatı nübüvvet baǌlamında kullanılacak iǨaretler olamayacaǌını güçlendirmektedir.
SONUÇ
Sonuç olarak Ǩunlar ifade edilebilir: Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispat
baǌlamında hem geçmiǨte hem de günümüzde birçok çaba ve gayretin
gösterildiǌi bir vakıadır. Bu anlamda çok farklı yöntem ve araçlar kullanılmıǨtır. Kurʭân-ı Kerîm’in ifadesine göre Hz. Peygamber’in bir peygamber
olarak yeryüzünü Ǩereflendireceǌi daha önceki semavî kitaplar ve peygamberler tarafından dile getirilmiǨ ve müjdelenmiǨtir. Kurʭân-ı Kerîm’de
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verilen bu haber inanç açısından biz Müslümanları baǌlar. Ancak bu iǨaret
ve ifadelerin Ǩüpheye yol açmayacak bir kesinlikte tespiti bu gün için bir
anlamda zor ve hatta imkânsızdır. Bu yüzden söz konusu kitaplardan bu
iǨaretlerin tespiti ameliyesi sadece polemik ve reddiye literatürüne katkı
saǌlar ve baǨka bir açıdan da bu arayıǨ geçmiǨ semavi kitapların günümüzde var kabul edilen nüshalarının tahriften uzak ve otantik bir yapıya sahip
oldukları Ǩeklinde bir kabulü en azından tartıǨmaya açar. Dolayısıyla yoruma, spekülasyona ve polemiǌe her zaman açık olan bu konuda ortaya
konacak her türlü bilgi kesinlik arz etmeyeceǌi gibi nübüvveti ispat açısından da ciddi rol oynamayacak ve fonksiyonel olmayacaktır.
Hz. Peygamber’in doǌumundan Peygamberliǌine kadar geçen süre içinde bir takım olay ve iǨaretlerin meydana geldiǌini ifade eden haberler hem
tarih açısından hem de ilmen ispatı mümkün olmayan anlatımlardır.
Bunların daha önceki peygamberlerle ilgili kendi literatürlerinde anlatılan
haberlerle benzerlik arz etmesi akla benzer amaçla uydurulmuǨ oldukları
düǨüncesini getirmektedir. Bu yüzden söz konusu haberlerin ispat baǌlamında bir deǌer ifade etmedikleri söylenebilir.
Hz. Peygamber’in Peygamberliǌi esnasında bir takım olaǌan üstü hallerinin bulunması hem mümkün hem de peygamberlik kurumunun bir
gereǌidir. Ancak oluǨum tarzlarına ve zamanlarına bakıldıǌında bu tür
olaǌan üstü hallerin birer hidayet mucizesi deǌil teselli yardım ve destek
amaçlı oldukları söylenebilir. Bir tek istisnası Ayın yarılması hadisesidir.
Olayın Kurʭân’ı Kerîm’de anlatım baǌlamı bir ispat çerçevesindedir. Ancak
burada bu mucizenin meydana gelip gelmediǌi konusunda uzunca tartıǨmaların var olduǌunu da ifade etmek gerekir.
Hz. Peygamber’in geleceǌe yönelik verdiǌi haberleri iki kısımda ele aldıǌımızda bunun ikinci kısmı olan Kıyamet alametlerine dair haberlerin
nübüvveti ispat baǌlamında hemen hemen hiç kullanılmadıklarını görmekteyiz. Birinci kısımda fiten ve melâhim çerçevesinde yer alan ve Peygamber
sonrası döneme dair bilgi veren haberler ise bu konuda yazılan literatürün
sürekli atıfta bulunduǌu ve ispat için kullandıǌı delillerdir. Ancak dikkatle
incelendiǌinde söz konusu gaybî haberlerin gelecekten haber verme amacından daha çok teselli ve motivasyon rolü oynadıkları görülecektir. Ayrıca
bu delillerin yer aldıǌı hadis metinlerinin deǌerlendirmesini ayrı ayrı yapıp
bunların sıhhat derecesini, vahiy ürünü mü yoksa Hz. Peygamber’in bir
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beǨer olarak zan ve tahminin bir sonucu mu olduǌunu tespit etmek ve
bunların hangi baǌlamlarda kullanılacaǌını belirlemek gerekir. Genel bir
deǌerlendirme yapılacak olursa geleceǌe yönelik ifadeleri ispat-ı nübüvvet
baǌlamı içinde ve bu literatür çerçevesinde deǌerlendirmek sıkıntılı gözükmektedir. Her Ǩeyden evvel sübutlarındaki zannilik, ifadelerin büyük
oranda net ve açık olmayıǨı ümmet içindeki bir takım ihtilafları merkeze
alması bunların ispat-ı nübüvvet baǌlamında kullanılacak iǨaretler olamayacaǌını güçlendirmektedir. Bu haberler Hz. Peygamber’in ileride ümmet
içinde meydana gelecek ihtilafların özünde deǌil saf tutan taraflar arasında
yer alması onun bazıları tarafından hadiselere müdahale ettirildiǌi izlenimini uyandırmaktadır. Hz. Peygamber’in ümmetinin gelecekteki yapılanmasına müdahalesi bir takım gaybî haberler vasıtasıyla deǌil daha çok
ümmetinin hayır ve güzelliklerin yanında, Ǩer ve kötülüklerin karǨısında
olmak gibi genel bir tavsiye niteliǌindedir. Bu konuda kitle ve isimlerin
birebir Hz. Peygamber tarafından tayini, tespiti ve tavsiyesi düǨünülemez.
Oysa onun geleceǌe dair haberlerinin bir kısmının baǌlamı daha sonraki
dönemlerde bazı grup ve fırkaların yanında saf tutulması ve onların taraftarı olunmasını iǨaret edecek nitelikler taǨımaktadır. Bu onun nübüvvet
görevinin özüne aykırı bir görünüm arz etmektedir. Sonuç olarak Ǩu iki
noktanın altının kalınca çizilmesi önem arz etmektedir.
1. Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispat baǌlamında yukarıda sayılan delillerin belli dönemlerde belli fonksiyonları yerine getirmiǨ olabileceǌi
düǨünülebilir. Ancak bu gün için baktıǌımızda bunların günümüz dünyasının anlayıǨı ve bilgileri ıǨıǌında ispat metodolojisi içerisinde fonksiyonel
olmaları mümkün gözükmemektedir. Bu anlamda ƻslam Dini ve onun
tebliǌcisi Hz. Peygamber’in hak olduǌunu ispat baǌlamında kullanılacak
evrensel delilin Kurʭân-ı Kerîm olduǌu söylenebilir. Bu sadece teorik
baǌlamda tespit edilmiǨ bir vakıa konumunda deǌildir. Günümüz dünyasında ƻslam ümmetinin hem madden hem de ahlaken harap bir halde
olmasına raǌmen Yusuf ƻslam (Cat Stevens) ve Wilfried Murad Hoffman
gibi Mühtedilerin ƻslâm’ı seçmelerinde Kurʭân-ı Kerîm’in etkilerini ve
izlerini görmek mümkün.
2. Hz. Peygamber’in peygamberliǌini ispat anlamında bir baǨka önemli
delil de Hz. Peygamber’in bizzat kendisi, yani yaǨam tarzı ve öǌretisinin
ölçülü ve dengeli olmasıdır. Hz. Muhammed (a.s.)’den önceki peygamber-
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lerin olaǌanüstü birçok mucizesine karǨın Kurʭân-ı Kerîm Hz. Peygamber’in böyle bir mucizesinden detaylı olarak bahsetmez. Bu yüzden o peygamberliǌini ilan edip insanları ƻslam’a davet ettiǌinde Mekke'nin ileri
gelenleri ve yabancılar zihinlerinde var olan Peygamber imajından dolayı
ǨaǨkınlıǌa düǨüp bu mütevazı insanın peygamber olabileceǌini bir türlü
kabullenemez ve Hz. Peygamber’den olaǌanüstü bir tavır beklentisi içine
girerler. Onun en büyük mucizesi hayatın içinden bir peygamber olması ve
bu mütevazılıǌı ile içinde yaǨadıǌı toplumu dönüǨtürmesidir. BaǨka hiçbir
delil olmasa bile kısa süre içerisinde yaǨadıǌı toplumu cehaletin karanlıǌından alıp ahlakın erdemin nurlu yoluna iletmede gösterdiǌi baǨarı onun
peygamberliǌi için yeterli olsa gerektir. Bunu onun yaǨadıǌı topluma bakarak çok daha iyi anlayabiliriz. Allah Rasûlü, insanların birbirini haksız yere
öldürdüǌü, güçlünün çok rahatça zayıf olanın elinden malını aldıǌı, ne
insanın ne de insanlıǌın bir deǌerinin kaldıǌı böyle bir toplumu, 23 sene
gibi kısa bir süre içerisinde ilahi vahyin desteǌi ile adaletli, hoǨgörülü, kul
hakkına saygılı, ateǨe düǨmekten korkarcasına harama uzanmaktan sakınan
bir topluma dönüǨtürdü. Bu dönüǨümü baǨarması onun peygamber oluǨuna bir baǨka çaǌdaǨ delil olarak ifade edilebilir.

