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Süyuti'nin 
(ö. 911/1505) 

Hz. Peygamber 'in 
mucizelerine dair rivayetleri 

bir araya getiren eseri. 
-' 

ResUl-i Ekrem'in nübüwetini kanıtla
mak amacıyla yazılan eseriere "delailü'n
nübüwe" adı verildiği gibi "onun diğer in
sanlardan ayırt edilmesini sağlayan özel
likleri" anlamında "hasaisü'n-nübüwe" 
de denilmiştir. Moğultay b. Kılıç'ın lja
şa'işü 'n -nebi (lja.ştı'işü '1-Muştaftı). İbn 
Dihye ei-Kelbi'nin Nihdyetü's-sul ii l].a
şa'işi'r-Resul, İbn Mülakkın'ın Gaye
tü's-sul ii l].aşa'işi'r-Resul, İbn Zekri ei
Fasi'nin el-ljaşa'iş ii ıikri'n-nebi, Ca'
fer b. Hasan ei-Berzenc1'nin el-ljaşa'i

şü'n-nebeviyye adlı eserleri bunlardan 
bazılarıdır (Brockelmann, GAL Suppl., lll, 
901). Abdurrahman b. ömer ei-Bulkini, 
Kemaleddin b. Muhammed eş-Şami, Kut
büddin ei-Haydıri. İbn Müsdive İbn Hacer 
ei-Askalani gibi alimierin de bu türdeki 
eserlerini benzer adlarla yazdıkları bilin
mektedir (Keşfü '?-?unün. ı. 706). 
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Süyuti, bu türün en hacimli eseri olan 
kitabının adını mukaddimede zikretme
diği gibi kendisinin yaptığı muhtasarın
da da belirtmemiş. sadece Hz. Peygam
ber'in mucizelerini ve özelliklerini (mu '
cizat ve hasais) içerdiğini ifade etmiştir. 

Bu sebeple kitap e1-ljaşa'iş ve'l-mu<ci
zatü'n-nebeviyye, el-ljaşa'işü'1-küb

ra, e1-ljaşa'işü 'n-nebeviyyetü '1-küb
ra, Kitabü '1-Mu<cizat, Kiiayetü 't-tali
bi'1-lebib ii l].aşa'işi'l-J:ıabib gibi isim
lerle anılmıştır. Eserin girişinde müellif, 
ResCıl-i Ekrem'in nübüwetini kanıtlayan 
bütün rivayetleri derlediğini, ancak uy
durma olanlarına yer vermediğini, isnad 
açısından zayıf rivayetleri araştırdığını. 
topladığı malzemeyi tasnif etmeye çalış
tığını , böylece sahasında en doyurucu ha
le gelen kitabının inkarcılar, bozguncu
lar, bid'atçılar, mülhidlei- ve inatçı fılozof
lara karşı bir reddiye teşkil ettiğini söyle
mektedir. 

Eseri on dört bölüm halinde incelemek 
mümkündür. Birinci bölümde, Hz. Pey
gamber'in yaratılıştan itibaren peygam
ber olmasına kadar geçen belli başlı had
iselere, geçmiş ilahi kitaplarda adından 
bahsedilmesine ve doğumundan önce 
Mekke'de vuku bulan olaylara ilişkin riva
yetlere yer verilir. İkinci bölümde, Resul-i 
Ekrem'in vücudunda nübüwetine dela
let eden üstün özelliklere dair rivayetler
le nübüwetinden önce zuhur eden fevka
lade olaylara dair haberler nakledilir. Bu 
arada annesi, dedesi ve yakın çevresiyle 
olan ilişkilerinde nübüwet özelliklerinin 
görilidüğüne dair inançlar da anlatılır. 
Üçüncü bölüm, nübüwetten itibaren Me
dine'ye hicrete kadar vuku bulduğu riva
yet edilen mücizeler hakkındadır. Burada 
ağacın yerinden kopup Hz. Peygamber'in 
yanına gelmesi, ResCıl-i Ekrem'in yerden 
su fışkırtması, isra ve mi'racın gerçekleş
mesi, ayın ikiye ayrılması mucizeleriyle 
hicret esnasında görülen mucizeler anla
tılır. Eserin dördüncü bölümünde, Resu
lullah'ın hicretiyle Medine'nin içtimal ha
yatında meydana gelen fevkalade iyileş
meler ve savaşlarda vuku bulan mucize
lere, beşinci bölümde Hz. Peygamber'in 
devlet başkanlarına yazdığı mektupların 
ilgililere ulaştırtlması sırasında gerçekle
şen mucizelerle, çeşitli kabUelerin müs
lüman olmak için gönderdikleri heyetie
r in ve müslüman olan fertlerin şahit ol
duğu mucizelere dair rivayetlere. ayrıca 
Veda haccı sırasında müşahede edilen 
fevkalade olaylara yer verilir. Altıncı bö
lüm, Resul-i Ekrem'in suyu ve çeşitli ye
mekleri çoğaltmasına, yedinci bölüm de-

ve, koyun, ceylan gibi hayvanlarla konuş
masına, ölüleri diriltip onlara hitap et
mesine, hastaları iyileştirip körlerin göz
lerini açmasına ve dilsizleri konuşturma
sına dair rivayetleri ihtiva eder. Sekizinci 
bölüm, onun cansız varlıklarla ilgili muci
zelerini nakleden rivayetlere ayrılmıştır. 
Burada yemeğin ve kum tanelerinin tes
bih etmesi. hurma kütüğünün inlemesi, 
dağın hareket etmesi, asasının ve par
maklarının parlaması, batan güneşi geri 
getirmesi vb. olaylar, dokuzuncu bölüm
de Hz. Peygamber'in rahmet, hastalık, 

fıtneler, dünya, cuma, kıyamet gibi kav
ramları cisimlere bürünmüş olarak gör
mesiyle Hızır ve lsa peygamberle buluş
ması anlatılır. Onuncu bölümde Resul-i 
Ekrem'in ashabının melekleri ve cinleri 
görüp onlarla konuştuğunu nakleden ri
vayetlere yer verilir. Eserin on birinci 
bölümünde, Peygamber'in gelecekte vuku 
bulacağını bildirdiği olayların aynen ger
çekleştiğini anlatan rivayetler kaydedilir. 
Burada, fethedilen ülkelerin isimleriyle 
ashaptan kimlerin nerede öleceği, hangi 
mezheplerin ortaya çıkacağı, kıyamet ala
metleri, ümmetin başına ne gibi olayla
rın geleceği vb. hususlar konu edilmiştir. 
On ikinci bölüm, ResCıl-i Ekrem'in kabule 
mazhar olmuş duaları ve onun zamanın
da ashap tarafından görülen rüyalarla il
gilidir. On üçüncü bölümde geçmiş pey
gamberlerin faziletleriyle Resulullah'ın 

faziletlerinin mukayesesi yapılır; her pey
gambere verilen mucizenin bir benzeri
nin son peygambere de verildiği anlatılır. 

Burada onun nübüwetinin hilkatin baş
langıcında ortaya çıkması, getirdiği ilahi 
kitabın tahrife uğramadan kıyamete ka
dar devam etmesi, nübüwetinin evren
sel bir nitelik taşıması, kendisine ve üm
metin e hem dünyada hem de ahirette 
çeşitli ayrıcalıklar tanınması gibi konula
ra temas edilir. Eserin son bölümü Hz. 
Peygamber'in vefatıyla ilgili mucizelere 
dairdir. 

Büyük çoğunluğu rivayetlerden oluşan 
eserde bazan kısa açıklamalara da yer ve
rilmiş. nakillerde Ebu Nuaym el-isfahani 
ile İbn Asakir'in eserleri önemli birer kay
nak teşkil etmiştir. Bunların yanı sıra Kü
tüb-i Sitte'den de faydalanılmıştır. Ay
rıca İbn Ebu Şeybe'nin el-Muşannef, 
Zübeyr b. Bekkar'ın Al].bdru Medine, 
Ebü'I-Kasım İbn Abdülhakem'in FütCil).u 
Mışr, İbn Ebü'd-Dünya'nın Kitabü '1-Ku
bılr, İ bn Ebu Davüd'un Kitabü'1-Meşa
J:ıit, Hakim et-Tirmizi'nin Taril].u Nisa
bılr ve Nevadirü'l-uşul, İbn Hibban'ın 
Kitabü'ş-ŞaJ:ıdbe, Ebü'I-Ferec ei-İsfa-



hani'nin el-Egani, Taberani'nin Müsne
dü'ş-Şfımiyyin, Hattabi'nin Garibü'l
J:ıadiş, Hakim en-NisabQri'nin el-Müs
tedrek, Sütemi'nin Kitfıbü'l-Et<.ime, Bey
haki'nin es-Sünenü'l-kübrfı, el-Esmfı' 

ve 'ş-şıffıt, Hatlb el-Bağdadi'nin Ruvfıtü 
Malik, Ebu Bekir İbnü 'l-Arabi'nin Şer
J:ıu't- Tirmiz,i, Ebu Said el-Hargüşi'nin Şe
retü'l-Muştaffı, Nevevi'nin ŞerJ:ıu'l-Mü

he~?:eb, İbn Hacer el-Askalani'nin Fet
J:ıu'l-bfıri, Bedreddin el-Aynl'nin eş-Şe
vfıhidü'l-kübrfı adlı eserleri el-ljaşfı'iş'in 
başlıca kaynaklarını oluşturmuştur. Yer 
yer yapılan açıklamalar için de Bakıllani, 
Zemahşeri, Taceddin es-Sübkl gibi alim
lerin eserlerine atıflarda bulunulmuştur. 

el-ljaşfı'iş'te sahih hadislerin yanında 
pek çok zayıf ve mevzQ rivayet de bulun
maktadır. Süyüti'nin. eserin girişinde za
yıf ve mevzQ rivayetlerin ayıklandığını be
lirtmesine rağmen, el-Le'fıli'l-maşnu<a 

fi'l-ef:ıfıdişi'l-mev:W<a adlı kitabında biz
zat kendisinin mevzQ olduğunu söylediği 
rivayetlerle ilk dönem muhaddislerinin 
zayıf veya mevzQ kabul ettiği rivayetlere 
yer vermesi şaşılacak bir tutumdur. Eser
de, Hz. Peygamber'in ana rahmine düş
tüğü gece Mekke'deki bütün hayvanla
rın dile gelip nübüwetini haber verdiği, 
sünnetli olarak doğduğu, ilk önce nur-ı 
Muhammedi'nin yaratıldığı ve bunun al
nında parladığı, gölgesinin bu lunmadığı, 

terinin gül koktuğu. idrarının hastalara 
şifa verdiği, dışkısım toprağın daima ört
tüğü. ağaçların nübüwetini ifade ettiği. 
ölüleri dirilttiği, elinin ve asasının nur saç
tığı, ölülerle konuştuğu, geçmiş peygam
berlere verilen bütün mucizeterin kendi
sine de verildiği, savaşlarda zafer kazan
mak için kendi adının anılmasını telkin 
ettiği, kainatın onun hürmetine yaratıl
dığı, gökten inen bir levha üzerinde bü
tün peygamberlerle birlikte onun da res
minin bulunduğu ve bu levhanın Bizans
lılar'ca saklandığı, Hızır ve Isa peygam
berlerle buluştuğu , dünyanın bir tence
re şeklinde olup güneşin onu alt taraftan 
ısıttığı, batan güneşi battığı anda geri 
getirdiği, meleküt aleminde ve Hindis
tan'ın bazı yörelerindeki güller üzerinde 
Hulefa-yi Raşidln'in adlarının yazıldığı gi
bi pek çok mevzQ rivayet nakledilmiştir. 

Bunlardan Resul-i Ekrem'in şahsıyla ilgili 
olanlar Kur'an'ın tasvir ettiği "beşer re
sul" kavramına (mesela bk. el-isra 17/93-

94; el-Kehf 18/110) aykırıdır. Ayrıca eser
de yer verilen rivayetlerin bir kısmı Kur
'an'ın nüzQl sırasına , tarihi gerçekiere ve 
kevnl hakikatiere aykırı bilgiler ihtiva et-

mektedir. Hıristiyanların Hz. Isa'yı tanrı
laştırmasına benzer bir yaklaşımla Hz. 
Peygamber'in nübüwetini kanıtlamaya 
çalışmanın isabetli olmadığı açıktır. Bu
nun yanında, "Sizden biriniz beni eşinden 
ve çocuklarından daha fazla sevmedikçe 
iman etmiş olmaz" hadisini, ResQl-i Ek
rem'in istemesi halinde ashabın eşierini 
boşayıp ona nikahlamaları gerektiği şek
linde yorumlaması örneğinde olduğu gi
bi (lll, 297, 298) eserde nübüwet maka
mına yakışmayan telakkilere de yer ve
rilmiştir. 

el-ljaşfı'iş üzerinde ihtisar, şerh ve 
nazma çevirme şeklinde çeşitli çalışma
lar yapılmıştır. İlk olarak bizzat müellif 
eserini Ünmu?;ecü'l-lebib adıyla ihtisar 
etmiştir (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 161; 
Süleymaniye Ktp .. Carullah Efendi, nr. 
2087). Bu eseri başka bir müellifin ken
disine nisbet etmesi üzerine Süyütl el
Ffın]f beyne'l-muşannif ve's-sfın]f adlı 

bir risale yazarak bu intihal olayını açığa 
çıkarmıştır (Keşfü';ç-;çunün, I, 705-706). 
Muhammed Abctürrauf ei-Münavl Ün
mu~ecü '1-lebib'e, el-<ucıetü's-seniy
ye <ale'HJ.aşfı'işi'n-nebeviyye (Beyazıt 
Devlet Ktp., nr. I 1 I8; Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 4405) ve Şerf:ıu'ş-şemfı'ili'n
nebeviyye ve'l-{Jaşfı'işi'l-Muştataviy
ye (Ragıb Paşa K tp., nr. 28 I) adlarıyla bi
ri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki 
şerh yazmıştır. Ünmu?;ecü'l-lebib çe- · 
şitli alimlerce nazma çekilmiş olup Ab
dülbaki b. Muhammed el-MenQfi'nin el
Kevkebü '1-münir bi-{Jaşfı'işi'n-nebiy
yi'l-beşir'i (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali 
Paşa, nr. 372/2). İbn Allan'ın Fetf:ıu'l-]fa
ribi'l-mücib fi na?:mi {Jaşfı'işi'l-J:ıabib'i, 
Aişe ei-Baüniyye'nin ed-Dürrü'l-ga'iş ii 
baf:ıri'l-mu<cizfıt ve'l-{Jaşfı'iş'i (Brockel
mann, GAL, Il, 184; Suppl., Il, ı 8 ı) bun
lar arasında sayılabilir. 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir yaz
ma nüshası bulunan eser (Damad İbra
him Paşa, nr. 294) 1319'da Haydarabad'
da, 13ZO'de Beyrut'ta basılmıştır. Mu
hammed HaiTI Herras. dipnotları eklemek 
ve ihtiva ettiği rivayetleri isnad ve metin 
açısından tenkide tabi tutmak suretiyle 
eseri üç cilthalinde yayımiarnıştır ( Kahi
re I386-87/I967) 
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HASAiSÜ'n-NEBT 

HASAİSÜ'n-NEBI 
( ~fuaSI.a> ) 

Allah'ın 

sadece Hz. Muhammed' e lutfettiği 
özellikleri ifade eden tabir 

ve bunları ele alan eserlerin ortak adı. 
L ~ 

Hasais kelimesi, "bir şeye veya bir kim
seye sadece onda bulunan bir özellikle üs
tünlük nisbet etmek" anlamındaki hass 
(husus) masdanndan isim olan hiissıy
yetin çağulu olup "meziyetler ve üstün 
özellikler" demektir (Usanü'l-<.Arab, "bşş" 
md.; Kamus Tercümesi, Il, ı ı66). Bu keli
meye ilk döneme ait sözlüklerde rastlan
maz. Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed 
ei-Kummi'nin ( ö. 350/961) ljaşfı'işü 'n 
nebi adlı eseri terimin ilk defa IV. (X.) 
yüzyılda kullanıldığını göstermektedir. 

Hasaisü'n-neblnin Kur'an ve Sünnet'te 
birçok delili vardır. Özellikle Ahzab süre
sinin yarısı (33/28-59) Resul-i Ekrem'e 
ait hükümlerden bahseder. Yine Resfı
lullah'a gece namazı kılmasını emreden 
ayette "sana mahsus bir nafile olmak 
üzere" (el-isra 17/79) ifadesi de bunu be
lirtir. Hadislerde bizzat Hz. Peygamber'in 
bazı uygulamaları kendisine münhasır 
kıldığı görülür. Mesela Resfılullah, Mek
ke'nin Harem bölgesinde yasaklanan fiil
Ieri sayarken kendisinin bu yerde savaş
tığını söyleyerek aynı şeyi isteyebilecek
lere karşı Allah'ın bu izni fetih günü kısa 
bir süre için yalnız kendisine verdiğini be
lirtmiş ve ardından Harem'in eski statü
süne döndüğünü bildirmiştir (Buharl, 
"%m", 37). İbn Hacer, söz konusu hadis
ten çıkarılan hükümleri açıklarken bu fi
ilin Hz. Peygamber'in hasaisinden oldu
ğunu , ayrıca ona has bazı imtiyazların 
bulunduğunu ispat ettiğini kaydetmek
tedir (Fetf:ıu 'l-bari, I. ı 99). 

Hasais müellifleri ResQl-i Ekrem'e mün
hasır kılınan ilahi hüküm ve l utufları ge
nellikle farzlar, haramlar, mubahlar ve 
sadece ona lutfedilen üstünlükler olmak 
üzere dört grup halinde incelemişlerdir. 
Yalnız Hz. Peygamber'e münhasır kılınan 
farzlar şunlardır: Kuşluk, vitir ve tehec
cüd namazlarını kılmak, kurban kesmek, 
misvak kullanmak. hilim sahibi insanlar
la istişare etmek, sayıca çok olsa bile düş
mana karşı koymak, borçlu olarak vefat 
eden müslümanların borçlarını ödemek, 
başladığı bir nafile ibadeti yarım bırak
mamak, kötülüğü en uygun şekilde ber
taraf etmek. Bunlar müslümanlara da 
tavsiye edilmekle beraber Resfıl- i Ek
rem'e farz kılınmıştır. 
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