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hani'nin el-Egani, Taberani'nin Müsnedü'ş-Şfımiyyin, Hattabi'nin Garibü'lJ:ıadiş, Hakim en-NisabQri'nin el-Müstedrek, Sütemi'nin Kitfıbü'l- Et<.ime, Beyhaki'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 FetJ: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 alimlerin eserlerine atıflarda bulunulmuştur.
el-ljaşfı'iş'te sahih hadislerin yanında
pek çok zayıf ve mevzQ rivayet de bulunmaktadır. Süyüti'nin. eserin girişinde zayıf ve mevzQ rivayetlerin ayıklandığını belirtmesine rağmen, el- Le'fıli'l-maşnu<a
fi'l-ef:ıfıdişi'l-mev:W<a adlı kitabında bizzat kendisinin mevzQ olduğunu söylediği
rivayetlerle ilk dönem muhaddislerinin
zayıf veya mevzQ kabul ettiği rivayetlere
yer vermesi şaşılacak bir tutumdur. Eserde, Hz. Peygamber'in ana rahmine düş
tüğü gece Mekke'deki bütün hayvanların dile gelip nübüwetini haber verdiği,
sünnetli olarak doğduğu, ilk önce nur-ı
Muhammedi'nin yaratıldığı ve bunun alnında parladığı, gölgesinin bu l unmadığı,
terinin gül koktuğu. idrarının hastalara
şifa verdiği, dışkısım toprağın daima örttüğü. ağaçların nübüwetini ifade ettiği.
ölüleri dirilttiği, elinin ve asasının nur saçtığı, ölülerle konuştuğu, geçmiş peygamberlere verilen bütün mucizeterin kendisine de verildiği, savaşlarda zafer kazanmak için kendi adının anılmasını telkin
ettiği, kainatın onun hürmetine yaratıl
dığı, gökten inen bir levha üzerinde bütün peygamberlerle birlikte onun da resminin bulunduğu ve bu l evhanın Bizanslılar'ca saklandığı, Hızır ve Isa peygamberlerle buluştuğu , dünyanın bir tencere şeklinde olup güneşin onu alt taraftan
ısıttığı, batan güneşi battığı anda geri
getirdiği, meleküt aleminde ve Hindistan 'ın bazı yörelerindeki güller üzerinde
Hulefa-yi Raşidln'in adlarının yazıldığı gibi pek çok mevzQ rivayet nakledilmiştir.
Bunlardan Resul-i Ekrem'in şahsıyla ilgili
olanlar Kur'an'ın tasvir ettiği "beşer resul" kavramına (mesela bk. el-isra 17/9394; el-Kehf 18/110) aykırıdır. Ayrıca eserde 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. Bunun yanında, "Sizden biriniz beni eşinden
ve çocuklarından daha fazla sevmedikçe
iman etmiş olmaz" hadisini, ResQl-i Ekrem'in istemesi halinde ashabın eşierini
boşayıp ona nikahlamaları gerektiği şek
linde yorumlaması örneğinde olduğu gibi (lll, 297, 298) eserde nübüwet makamına yakışmayan telakkilere de yer verilmiştir.

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 kendisine nisbet etmesi üzerine Süyütl el-
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( ~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 kimseye sadece onda bulunan bir özellikle üstünlük 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 kelimeye ilk döneme ait sözlüklerde rastlanmaz. 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 sürebir risale yazarak bu intihal olayını açığa
sinin yarısı (33/28-59) Resul-i Ekrem'e
çıkarmıştır (Keşfü';ç-;çunün, I, 705-706).
ait hükümlerden bahseder. Yine Resfı
Muhammed Abctürrauf ei-Münavl Ünlullah'a gece namazı kılmasını emreden
mu~ecü '1-lebib'e, el- <ucıetü's-seniy
ayette "sana mahsus bir nafile olmak
ye <ale'HJ.aşfı'işi'n-nebeviyye (Beyazıt
üzere" (el-isra 17/79) ifadesi de bunu beDevlet Ktp., nr. I 1 I8; Süleymaniye Ktp.,
lirtir. Hadislerde bizzat Hz. Peygamber'in
bazı uygulamaları kendisine münhasır
Fatih, nr. 4405) ve Şerf:ıu'ş-şemfı'ili'n
kıldığı görülür. Mesela Resfılullah, Meknebeviyye ve'l-{Jaşfı'işi'l-Muştataviy
ke'nin Harem bölgesinde yasaklanan fiilye (Ragıb Paşa Ktp., nr. 28 I) adlarıyla biIeri sayarken kendisinin bu yerde savaş
ri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki
şerh yazmıştır. Ünmu?;ecü'l-lebib çe- · tığını söyleyerek aynı şeyi isteyebileceklere karşı Allah'ın bu izni fetih günü kısa
şitli alimlerce nazma çekilmiş olup Abbir süre için yalnız kendisine verdiğini bedülbaki b. Muhammed el-MenQfi'nin ellirtmiş ve ardından Harem'in eski statüKevkebü '1-münir bi-{Jaşfı'işi'n-nebiy
süne döndüğünü bildirmiştir (Buharl,
yi'l-beşir'i (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali
"%m", 37). İbn Hacer, söz konusu hadisPaşa, nr. 372/2). İbn Allan'ın Fetf:ıu'l-]fa
ten çıkarılan hükümleri açıklarken bu firibi'l-mücib fi na?:mi {Jaşfı'işi'l-J:ıabib'i,
ilin Hz. Peygamber'in hasaisinden olduAişe ei-Baüniyye'nin ed-Dürrü'l-ga'iş ii
baf:ıri'l-mu<cizfıt ve'l-{Jaşfı'iş'i (Brockelğunu , ayrıca ona has bazı imtiya zların
bulunduğunu ispat ettiğini kaydetmekmann, GAL, Il, 184; Suppl., Il, ı 8 ı) bunlar arasında sayılabilir.
tedir (Fetf:ıu 'l-bari, I. ı 99).
Ffın]f beyne'l-muşannif ve's-sfın]f adlı

Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir yazma nüshası bulunan eser (Damad İbra
him Paşa, nr. 294) 1319'da Haydarabad'da, 13ZO'de Beyrut'ta basılmıştır. Muhammed HaiTI Herras. dipnotları eklemek
ve ihtiva ettiği rivayetleri isnad ve metin
açısından tenkide tabi tutmak suretiyle
eseri üç cilthalinde yayımiarnıştır ( Kahire I386-87/I967)
BİBLİYOGRAFYA :

Süyüti, el-ljaşa'işü'l-kübra (nşr. M. Halil Herras), I-lll, Kahire ı386-87 /1967; Hallml, el-Minhac, ı, 239; Keşfü '?·?Un ün, ı , 705-706; ll, ı ı 92,
ı560; Hediyyetü'l-'arifin, ı, 538; Serkls, Mu'cem,ı, ıo79; Brockeımann, GAL, ll, 184; Suppl.,
ll, 18ı; lll, 901; Ahmet Özel, "Bih1niyye", DİA,
V, 213.
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Hasais müellifleri ResQl-i Ekrem'e münilahi hüküm ve l utufları genellikle 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 teheccüd namazlarını kılmak, kurban kesmek,
misvak kullanmak. hilim sahibi insanlarla 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 bertaraf etmek. Bunlar müslümanlara da
tavsiye edilmekle beraber Resfıl - i Ekrem'e farz kılınmıştır.
hasır kılınan
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Sadece Hz. Peygamber' e haram kılınan
hususlar şöylece özetlenebilir : Zekat almak, gerektiği halde savaşa girmekten
çekinmek, dünya malına göz dikmek (elHicr 15/88), sanığın suçluluğunu ispat ve
ilan etmeden gizlice cezalandırılmasını
em retmek, yaptığı iyiliği çok görerek başa kakmak (el-Müddessir 74/6) . Dünya
malına göz dikmek ve yapılan iyiliği başa
kakmak müslümanlar için de hoş görülmemekle birlikte bunlar Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber için haram derecesinde yasaklan mıştır.
ResOl-i Ekrem'e has

bazı

mubahlar

şunlardır: İftar etmeden peşpeşe birkaç

gün oruç tutmak(sav m-ı visal), ganimet
malları taksim edilmeden önce onların
içinden dilediğini almak, ganimet mallarının ve gayri müslimlerden alınan vergilerin beşte birini istediği gibi kullanmak
(krş . el-Enfal 8/41; el-Haşr 59/7). Mekke'ye ihramsız girebilmek, vefatından sonra malının varisierine miras olarak kalmaması, yaygın olan kahaate göre kendini
ve çocuklarını ilgilendiren konularda hüküm verebilmesi (zira peygamberler masum olduğundan onların taraf tutması
düşünülemez). uyumakla abctestinin bozulmaması. Bunların yanında Hz. Peygamber'in gerektiğinde . mescide cünüpken
girmesi, sebepsiz yere birine lanet etmesi ve bir kişiye eman verdikten sonra bundan dönme yetkisinin bulunması onun
için mubah olan hususlar arasında sayıl
mışsa da bu konulardaki rivayetlerin zayıf olduğu ve bu görüşlerin bazı hadislerin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır (İbnü'l-Mülakkın, s.
181-187) ResOl-i Ekrem'e has mubahların bir kısmı da onun evlenmesiyle ilgilidir. Dört hanımdan fazlasını bir nikah altında bulundurmak, kendisini ResOlullah'a adayan bir kadınla mehir vermeksizin evlenebilmek (bk. el-Ahzab 33/50).
ihramda iken nikah akdedebilmek ona
tanınan imtiyazlardandır. Hanımlarından

dilediğini yanına almasına izin veren ayeti (el-Ahzab 33/51) onlar arasında nöbetle dolaşması şeklinde aniayanlara göre
ResOl-i Ekrem 'in dilediği eşinin yanında
daha fazla kalmaya hakkı vardır. Bununla beraber ResOluilah hayatı boyunca hanımları arasında adil davranmıştır. Bazı
fiilierin sadece ResOl-i Ekrem'e mubah
kılınmasının sebebi, Allah'ın ona tanıdığı
yetkiterin genişliğini göstermek ve bu
mubahların diğer insanların aksine ResOlullah'ı itaatten alıkoymadığına dikkat
çekmektir.
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Hz. Peygamber'e lutfedilen üstünlüklere dair kaleme alınan ve bir "fezailü'nnebl" edebiyatı oluşturacak kadar çok
olan eserlerin bir kısmı ResOlullah'ın diğer peygamberlerden üstünlüğünü konu edinmiş, bir kısmı da onun insanlardan, cinlerden, meleklerden ve bütün yaratıklardan üstün olduğu hususunu ele
almıştır. Fezail müellifleri, ResOl-i Ekrem'in bu üstünlüklerini kanıtiayabilmek
için öncelikle ayetlerden deliller getirmiş
lerdir. Kur'an-ı Kerlm'de, peygamberlerden bir kısmının bir kısmına üstün kılın
dığı ve bazılarının derecelerinin yükseltildiğinin bildirilmesinden
(el-Bakara 2/
253; el-isra 17/55) Allah nezdindeki konumlarının farklı olduğu sonucu çıkarıl
mış, ResOlullah'ın alemiere rahmet olarak gönderildiğini (el-Enbiya 2111 07).
kavminin içinde bulunduğu sürece Allah'ın onlara azap indirmeyeceğini (elEnfal 8/33) beyan eden ayetlerden de
onun bütün peygamberlerden üstün olduğu neticesine varılmıştır.
Kur'an'da Hz. Peygamber'in faziletine
delalet eden birçok ayet vardır. Allah'ın
diğer peygamberlerden, Hz. Muhammed'e inanıp ona yardım edeceklerine
dair söz alması (Al-i imran 3/81). ResOl-i
Ekrem'le konuşanların seslerini yükseltmelerinin yasaklanması (el-H ucurat 49/
2). öteki peygamberlere hem Allah Teala
hem de ümmetieri kendi isimleriyle hitap ettikleri halde (el-Bakara 2/35; el-Maide 5/110; el-A'raf 7/134, 144; HOd 11/32,
48, 62; Meryem 19/12; es-Saffat 37/1 04;
Sa'd 38126). Allah'ın Hz. Muhammed'e
ismiyle değil "ey nebl" (el-Enfal 8/64; _
elAhzab 3311 ), "ey resul" (el-Maide 5/67;
et-Talak 65/1) gibi sıfatiarta hitap etmesi~ sahabilerin birbirlerine seslendikleri
gibi ResOlullah'a seslenmelerinin menedilmesi (en-NOr 25/63). Kur'an'da sadece
Hz. Muhammed'in hayatına yemin edilmesi (el-H icr 15/72) onun faziletleri olarak kabul edilmiştir. Diğer peygamberlerin yalnız kendi ümmetierine gönderilmesine karşılık ResOl-i Ekrem'in bütün insanlığa hitap etmesi de (el-A'raf 7/158;
el-Enbiya 2111 07; Se be' 34/28) onun daha faziletli olduğuna bir delildir. Ehl-i sünnet alimlerinin tamamına yakın kısmı Hz.
Peygamber'in bütün meleklerden üstün
olduğu görüşündedir. Ancak Mu'tezile
alimleriyle birlikte diğer bazı alimler Cebrail'in daha üstün olduğu fikrine meyletmişlerdir (geniş bilgi için bk. Nebhani,
el-Ff2a,ilü'l-Muf:ıammediyye, s. 68-70).

ResOiullah'ın faziletiere dair eserlerde
ondan bahseden ayetterin hemen hemen
tamamı üzerinde durulmuş olmakla birlikte konuyla ilgili görülen 1OO'ü aşkın
ayetin hepsinin Hz. Peygamber'in üstünlüğünü ele aldığını söylemek güçtür. Ancak bu ayetlerde ona eza vermenin yasaklanması, kendisine salat ve selam getirmenin ve itaatin emredilmesi, insanlığa gözetleyici, müjdeci ve uyarıcı olarak
gönderildiğinin bildirilmesi, ResOiullah'ın
ümmetine, ümmetinin ona nasıl davranacağının açıklanması onun üstünlüğü
nün işaretleri olarak değerlendirilebilir
(bu ayetler için bK. a.g.e., S. 45-73).

önceki mukaddes kitaptarla bunların
Ehl-i kitap kültüründe
Hz. Peygamber'in sıfatlarından bahseden bölümler de onun üstünlüğüne delil
teşkil etmiştir. Bu sıfatiarın nelerden ibaret olduğunu, genellikle Ehl-i kitap'tan
müslüman olan sahabilerin rivayetlerinde görmek mümkündür. Bunlar ResOl-i
Ekrem'i kaba ve haşin davranmayan, çarşı pazarda bağıra çağıra dolaşmayan, kötülüğe kötülükle karşılık vermeyen, affedici ve mütevekkil bir kul olarak tanıtır
(Ahmed Hicazi es•Sekka, tür. yer.).
etrafında oluşan

ResOl-i Ekrem'in üstünlüğüne temas
eden hadisleri, dünyaya ve ahirete ait
üstünlükleri ele alanlar olmak üzere iki
grupta toplamak mümkündür. Dünyevi
üstünlükleriyle ilgili rivayetler fazla değildir. Bunl arın en meşhuru, önceki peygamberlere verilmeyen beş özelliğin ResOiullah'a verildiğine dair rivayettir (Buhart "Teyemmüm", 3, "ŞaHit", 56, "ljumus", 8; Müslim, "Mesacid", 3; Nesai,
"Gusül", 26). Buna göre Hz. Peygamber'e
bir aylık mesafeden düşmanlarının kalbine korku salma özelliği verilmiş, yeryüzü namazgah, temiz ve temizlik sebebi
kılınmış. ganimetler ona helal sayılmış,
diğer nebller sadece kendi kavimlerine
gönderildiği halde o bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiş ve kendisine
şefaat etme hakkı tanınmıştır. Başka bir
rivayette, bu özelliklerin yanında kendisine az sözle çok mana ifade etme (cevamiu'l-kelim) kabiliyeti verildiği ve rüyasın
da yeryüzü hazinelerine ait anahtarların
getirilip önüne konulduğu bildirilir. ResOH Ekrem'in dünyaya ait üstünlüklerinden biri de en temiz ve en şerefli bir soydan gelmesidir. Bunu çeşitli ifadelerinde
belirten Hz. Peygamber (Müsned, II, 373;
Buhari, "Mena~ıb", 23; Müslim, "Feza,il",
ı; Tirmizi, "Mena~ıb':, ı) soyunun hep
meşru evliliklerle süregeldiğini söylemiş-
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tir (SüyCıtl. I. 37) . Onun bu üstünlüğü.
kendisinden sonra nesiini sürdüren Ehl-i
beyt ile devam etmiştir. Allah Teala'nın
Ehl-i beyt'ten pisliği giderip onları tertemiz kılınayı arzu ettiği (el-Ahzab 33/ 33).
Resfılullah'a malın kirisayılan zekatı ve
sadakayı yasakladığı, buna karşılık ganimetierin beşte birini kendisine ve resulüne ayırdığı (el-Enfal 8/41: e i -Haşr 59/7;
Semhfidl, 1/2, s. 29) dikkate alımnca Hz.
Peygamber'in asaJet ve temizliğin zirvesinde olduğu anlaşılır. Son peygamber
Hz. Muhammed'in kıyamete kadar devam etmek üzere geti rdiği islamiyet'in
en mükemmel din olması gerekir. Ayrıca
Resfıl -i Ekrem, dinlerin topluma kazandırmaya çalıştığ ı iyi ve güzel ahlaki tamamlamak, sözleri ve fiilieriyle onu temsil etmek amacıyla gönderildiğini açık
lamıştır (Müsned, ll. 381: el-Muvatta',
"I:Iüsnü'l-bulul}" , 8). Şüphe yok ki bu üstün görevi yerine getirebilmek için güzel
ahiakın doruk noktasında bulunmak gerekir. Bu sebeple Resfılullah en üstün ahlak ve faziletlerle donatılmıştır (el-Ka·
lem 68/4 ). Bunların yanında Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in müminlere kendi canlarından, dolayısıyla öz babaların
dan daha yakın ve daha müşfik olduğu
ifade edilmiş ve eşleri de bütün müslümanların anneleri olarak nitelendirilmiş
tir (ei-Ahzab 33/6, 53).
Resfıl-i Ekrem'e ahiret hayatında verilen üstünlükler ise pek çoktur. Allah ' ın
Hz. ibrahim'i dost edinmesini (en-N isa
4/ı25 ). Mfısa'ya hitap ederek konuşma. sını (en-N isa 4/ı64). Isa'nın Allah'ın kelimesi ve ruhu olmasını (en-N isa 4/ ı 7 ı ).
Hz. Ade m 'in Allah nezdinde seçilmiş bir
kul vasfı taşımasını hayret verici bulan
bazı saMbilere Resfılullah bunların nepsinin doğru olduğunu söylemiştir. Ancak
kendisinin de Allah'ın habibi olduğunu ,
kıyamet gününde Adem'in ve diğer peygamberlerin kendiSinin dfınunda bir mevkide bulunacağını, hamd sancağını kendisinin taşıyacağını, ilk defa kendisinin şe
faat edeceğini, cennetin kapı halkalarını
ilk önce kendisinin hareket ettire ceğini,
Allah'ın ilk defa kendisini içeri alacağını,
beraberinde de müminlerin fakirlerinin
bulunacağını ve Allah katında öncekilerin
ve sonrakilerin en değerlisinin kendisi oiduğunu belirtmiş. bu özelliklerin her bi·
rinin sonunda, ~Bunu övünmek için
söylemiyorum" cümlesini tekrarlamıştır
(Darimi. "Mul}addime", 8: Tirmizi. "Menal}ıb;', ı). Ayrıca Resfıl-i Ekrem, kabirden
ilk defa kendisinin çıkacağını, kimsenin

konuşmaya

cesaret ederneyeceği o dehgünde bütün insanlar adına konuşup huzfır-ı ilahide onların dertlerini anlatacağı nı, arasat meydanındaki vakfenin
şetli

uzayıp insanların alabildiğine bunalacağı

kıyamet

gününde hesabın başlaması için
kendisinin şefaat edeceğini, ümitsizliğe
düştükleri zaman şefaatinin kabul edildiğini onlara müjdeleyeceğini bildirmiş
tir. Hz. Peygamber ve ümmeti dünyada
son peygamber ve son üm m et olmakla
beraber ahirette en önde bulunacaklardır (Buhari. ~cum<a", ı. ı2: Müs l im,
"Cum<a", 19, 2ı ). Resfıl-i Ekrem'in ahiretle ilgili faziletleri arasında şefaat hakkı önemli bir yer tutar. Her peygamberin
kabul edilmiş bir duası olduğunu söyleyen Resfılullah, kendi duasını kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için sakladığını haber vermiştir (Müslim. "İman" ,
335) .
Literatür. Araştırmalar, hasais konusuna ilk temas eden alimin imam Şafii (ö.
204/ 820) olduğunu göstermektedir. Ona
göre Allah vahyini sadece Resfılullah'a
göndermek. insanlara ona itaat etmeyi
farz kılmak suretiyle kendisiyle diğer insanların konumunu ayırmış. Resfıl-i Ek·
rem'in kendisine olan yakınlığını arttır
mak ve şanını yüceltmek için ümmetine
yüklemediği bazı hükümleri ona farz kıl·
m ış. ümmeti için yasakladığı bazı hususları da kendisine mubah kılmıştır (M üzeni, Vlll, 263) . Şafiifıkhına dair eser yazan
müellifler, imam Şafii'yi örnek alarak kitaplarının nikah bahsinde Hz. Peygamber'in hasaisine uzunca yer vermişlerdir.
iık dönem hadis eserlerinde hasais isminden ziyade fezail kelimesine tesadüf edilir. Mesela Darimi es-Sünen'inde, ~Hz.
Peygamber'e verilen bazı üstünlükler"
adı altında bir bab düzenlemiş ve burada
on hadis rivayet etmiştir ("Mul}addime",
8) . ibn Hibban. el-Müsnedü'ş-şaJ:ıiJ:ı 'i
nin uzun mukaddimesinde Resfılullah'ın
fiilierini gruplandırırken yirmi üçüncü bölüm olarak "sadece Peygamber'e tahsis
edilen fiiller" başlığını açmıştır (İ b n Belban, ı. 132). "Delailü'n -nübüwe" türü
eserlerde de bu konuyla ilgili rivayetler
yer almaktadır. Nitekim Ebfı Nuaym elisfahani'nin Dela'ilü'n-nübüvve'sinde
Resfıl -i Ekrem'e verilen üstünlüklerle diğer peygamberlere verilen üstünlüklerin
mukayese edildiği bir bölüm bulunmaktadır (ll , 750-80 ı ) . Beyhaki ise h asaise
dair rivayetleri kısaca kaydettikten son·
ra konunun nikah bahsine ait hükümlerini es- Sünenü'l-kübra'sında zikretti ği-

ni ifade eder ( DeUi'ilü 'n-nübüvve, V, 4 7049ı ). Onun naklettiği bazı rivayetler hakkında yaptığı isabetli değerlendirmeler
esere ayrı bir değe r kazandırmaktad ı r.
Kadi iyaz da hasaisle ilgili pek çok konuyu fasıllar halinde işlemiş, eserinin başın
da Hz. Peygamber'in üstünlüğüne temas eden ayetterin tamamını zikretmiş
(eş-Şi{fi', ı. ı5-66). onun ahirete ait üstünlüklerini anlatan hadisleri ayrı bir fasıl 
da ele almış (a.g.e., ı . 273 -279). Resfıl-i
Ekrem'in hasaisinin ele alındığ ı bölümde
ise onun melekler ve cinlerle haber göndermesi, Allah'ın melekler vasıtasıyla
ona yardım etmesi ve cinlerin ona itaat i
konularını incelem i ştir (a.g.e., ı. 511-515).
Ebü'I-Ferec ibnü'I-Cevzi, Hz. Peygam ber'in siretini konu alan el-Vefa bi-aJ:ıva 
li'l-Muştafa adlı eserinde, Resfılullah 'ın
diğer peygamberlere üstünlüğüne dair
bir bölümle (ı . 353-37ı) onun hasaisini
konu alan ikinci bir bölüme yer vermiştir
(ı. 372-373).
Tesbit edilebildiği kadarıyla hasais kelimesini eserlerinin adında ilk def a kullanan müelliflerin başında,ljaşa'işü'n -ne
bi ve ali beytihi adlı eserin müellifi Şii
alimi Ebfı Ca'fer Ahmed b. Muhammed
ei-Kummi (ö. 350/96ı) gelmektedir. Daha sonra Ebü'r-Rebi' Süleyman b. Sebu'
es-Sebti'nin (ö. 520/ıı26) Şifa 'ü'ş-şudıir
ii a<lami nübüvveti'r-Resıil ve {laşa 'i·
şihi adlı eseri zikredilebilir. Müellif bu
eserini, el-Mu{ltaşar min {laşa'işi'n-ne
bi ve ma {laşşallahu bihi dıine sa'iri'l beşer adıyla ihtisar etmiştir (Darü'l-kü·
tübi'I- Mısriyye , nr. 168). Bu konuda ibnü'l·
Cevzi'nin ed-Dürrü's-semin ii {laşa,i
şi'n -nebiyyi'l-emin adlı bir kitabının olduğu bilinmektedir. ibn Dihye ei-Kelbi'·
nin Nihdyetü's-sıil ii {laşa'işi 'r-Resıifü
de (Darü ' l - kütüb i' I-Mısriyye, nr. ı 95078.,
2ı494B.: Berlin Ktp., nr. 2567: Brockelmann. GAL, ı. 380: S ılppl., ı . 545) önemli
sayılabilecek ilk eserlerdendir. Kitapta herhangi bir tertip gözetilmeksizin "min hasaisihi" başlığı altında sadece Hz. Peygamber'e verilen üstünlükler sıralanmış.
konunun delillerine pek temas edilmemiştir. ibnü'I-Mülakkın'ın Gayetü 's-sıil

ii

{laşa'işi 'r-Resıil adlı eseri (bk. bibl.). sistematiği açısından

kendisinden sonra yakitaplara örnek teşkil etmiştir. Müellif eserini dört ana bölüme ayırmı ş ve
her bölümü kendi arasında nikah bahsine ait olan ve olmayan meseleler şekl i nde
iki kısımda ele almıştır. Resfıl-i Ekrem'e
mahsus olduğu belirtilen doksan sekiz
meselenin zikredildiği kitapt a genellikle
zılan
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konunun delilleri verilmiş ve Hz. Peygamber'in hanımlarını anlatan kısımlar daha
geniş bir şekilde incelenmiştir. Bu husustaMoğultay b. Kılıç'ın da ljaşfı 'iş ü 'n-ne
bi isimli bir kitabı vardır (Süleymaniye
Ktp., İbrahim Efendi, nr. 428/4). Eser, Resulullah ' ın hayatının tarihi seyri içinde
hasaise ait bazı konuların kısaca verildiği
bir risale niteliğindedir. Yusuf b. Ahmed
ed-Dımaşki'nin Risfıle ii fezô.'ili'n-nebi
ve {J.aşô'işihi adlı eseri ise iki bölüm ve
bir hfıtimeden oluşur. Birinci bölümde
Resillullah'ın fezaili. ikinci bölümde hasaisi, hfıtimede de Kur'an'ın faziletleri ele
alınmıştır (Süleymaniye Ktp., Bağdattı
Vehbi Efendi, nr. 2085). Ayrıca Ziyaeddin
el-Makdisl'nin Zikru mô u 'tıye nebiyyünô MuJ:ıammed di'ıne'l-enbiyô' adlı
eserinden başka (Zahiriyye Ktp. , Mecmua, nr. 110, müellif hattı) İbnü'l- Haydı
r'i'nin oldukça hacimli el-Laf?ü'l-mükerrem bi-{J.aşô'işi'n-nebfsi de (Süleymaniye Ktp., Karaçelebizade Hüsameddin,
nr. 70; Ul.leli, nr. 633; TSMK, Medine, nr.
440) burada zikredilmelidir. Eserin tasnifinde iki mukaddimeden sonra İbnü'l
Mülakkın'ın kitabı esas alınmıştı r. Müellif
zikrettiği hadislerin kaynaklarını vermeye çalışmış, bunların sağ l amlık derecesini incelemiş ve raviler hakkında yapılan
değerlendirmeleri aktarmış, zayıflığına
hükmettiği

hadislerin zayıflık sebeplerini
Ancak müellifin, hadisleri değerlen dirme konusunda gösterdiği titizlik
eserin dördüncü bölümü olan fezfıil kıs
mında görülmemektedir. Süyut'i'nin elljaşô'işü'l-kübrô'sı, Hz. Peygamber'in
mucizelerini aniatmayı hedefleyen delailü'n-nübüwe türü eseriere benzemektedir (bk ei-HASAİSÜ' l-KÜBRA). Şern
seddin İbn Tolun'un Mürşidü'l-mu]Jtô.r
ilô. {J.aşô.'işi'l-mu{J.tô.r'ı bu konuda yazıl
mış en hacimli kitaplardan biridir (nşr.
Saha Muhammed eş-Şahid, baskı yeri
yok, ts.). Müellif, bir mukaddime ve sekiz
bölüm halinde düzenlediği, muhtevası
nın zenginliğiyle dikkati çeken kitabında
konuları işlerken ihtilaflı meselelere geniş yer vermiş ve her bölümün sonuna Süyilt'i'nin eserinden bazı bilgiler eklemiş
tir. Bu türün günümüze geldiği bilinen
diğer eserlerinden bazıları da şunlardır:
ömer b. Ali el-Ensarl el-Vad'iaş'i, ljaşô'i
şü'n -nebi (Darü'l-kütüb, Th.rih, nr. 460);
Taceddin es-Sübki, Urci'ıze ii {J.aşô'işi'n
nebi; Sürremerrl, ljaşô'işu seyyidi'l'ô.lemin (Zahiriyye Ktp., nr. 9452); İbnü'l
Haim, Ta'li]f 'tıle'l-ljaşô.'işi'n -nebeviy
ye; İbn Hacer el-Askalanl, el-Envôr bi{J.aşô 'işi'l-mu{J.tô.r; İbn Abdüsselam elMenilfi, el-Laf?ü'l-mükerrem bi-{J.aşô.açıklamıştır.
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'işi'n-nebi; İbn Altan, İtf:ıôfü ehli'l-İs
lôm ve'l-imôn bi-beyô.ni enne'l-Muş 
tafô lô ya{J.li'ı 'anhu zamôn (Zahiriyye
Ktp ., nr. 9276); Ebü'l-Vefa el-Keşm'ir'i,
Envô.rü'n-nübüvve fi'l-{J.aşfı'iş; Ahmed
b. Muhammed el-Eş'ar'i ljulôşatü 'ş-şa 
ffı min {J.a şô.'işi'l-M uştaiô; Muhammed
b. Akile, 'Unvô.nü's -s a'fıd e iima {J.uşşa
nebiyyünfı ]fable 'l-vilfıde; Veliyyullah
b. Hab'ib el-Leknev'i, Keşfü'l-esrfır ii {J.aşfı'işi seyyidi'l-ebrôr; Molla Ham Siird'i,
MaJ:ışi'ılü 'l-mevfıhibi'l-ef:ıadiyye ii'l{J.aşfı'iş ve'ş-şemô.'ili'l-Mu]Jammediy

ye; Şa'ban Muhammed İsmail, Min {J.aşô.'işi'n -nebi

ve şemô.'ilih (Riyad ı 980)
(Selahaddin el-Müneccid, s. ı 87- ı 90).
Ebu Abdullah Cemaleddin Salim b. Nasrullah el-Hamevi'nin ljaşfı'işü '1-enbiyfı'sı, Zeynüddin b. Muhammed el-Hadi
el-Berzencl ve Kemaleddin Muhammed
b. Muhammed eş-Şam'i'n i n el-ljaşfı'i
şü'n-nebeviyye adlı eserleri de burada
zikredilmelidir.

Hasaisü'n-neb'i'ye dair eser yazan bazı
müellifler isim olarak "fezail" kelimesini
tercih etmişlerdir. Fatımi dallerinden Kadi Nu'tnan b. Muhammed'in (ö. 363/974)
Fezô'ilü'n-nebiyyi'l-mu{J.tô.r ve fılihi'l
muştaieyne'l - a{J.yfır'ı ile bu eserin şerhi
olan Şer]Ju '1-a{J.bfır ii Fezô.'ili'n -nebiyyi'l-lJlu{J.tfır ve ô.li'l-muştaieyne'l-a{J.
yfır mine'l- e'immeti'l-athô.r'ı türün ilk
örnekleri olmalıdır. Ferra el-Begav'i'nin

el-Envô.r ii iezô.'ili(şema'ilQ 'n -ne biyel -Ya'kübl,
Beyrut ı 409/ ı 989), Cemmaill'nin Fezô'ilü {J.ayii'l-beriyye'si ( el-Aşarü 'l-merc;iıy
ye fi feta'ili f;ayri'l-beriyye), Ebu Şame
el-Makdis'i'nin el-Mu]fteffı ii ~ikri fezô. 'ili'l-Muştaifı'sı, İbnü'l-Müneyyir'in elİ]ftiiô ii tezô'ili'l-Muştaffı'sı, İbnü'l-Ba
riz'i'nin Tevşi]fu 'ura 'l-imô.n ii fezfı 'ili ]Jabibi 'r-ra]Jmfın' ı , Hasan b. Muhammed elHasenl'nin Nefô'isü'd-dürer ii iezô.'ili
{J.ayri'l-beşer'i, İbn Hablb el-Halebl'nin
el-Mu]ftefô. ii ~ikri fezfı'ili 'l-Muştafô. 'sı
(Süleymaniye Ktp., Ul.leli, nr. 2ıOI; Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Tarih, nr. 309). İb
nü'ı-Hür diye de anılan Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Basrl'nin el-Lübô.b ii iezfı'ili'n-nebi ve'l-aş]Jfıb'ı (Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu Halk Ktp., nr.
94) bu konuyla ilgili bilinen eserlerdendir. Yakın dönemde yapılmış çalışmalar
arasında, Abdullah b. Muhammed b. Sıd
d'ik el-Gumar'i'nin el- Ef:ıôdişü '1-münte]fa
ii iezô.'ili şallallahü 'tıleyhi ve sellem
(Kahire ı 974). Muhammed Abdülvahid'in
Tu]Jietü'l-et]fıyô. ii fezô.'ili sey-yidi'l-enbiyfı' (Delhi ı3ı9/1900), İbnü'l-Müney
yir diye anılan Muhammed Arif b. Ahmed Said el-Hüseyn'i'nin ljamidetü'z zamô.n bi-efc;laliyyeti'r-Resuli'l-a'?am
'tılô. sô.'iri'l-enbiyô.' bi-naşşi'l- Kur' ô.n
(Zahiriyye Ktp., nr. 86ı4). Abdullah b. Muhammed es-Sıd d'ik el-Haseni'nin Fezô.'iyi'l-mu{J.tô.r'ı (nşr. İbrahim

lbnü'I - Haydıri'nin ei-La{?ü '1-mükerrem bi-(.ıaşa'işi 'n-n ebiadlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Karaçelebizade
Hüsameddin, nr. 70)
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HAS'AM (Beni Has'aml
lü'n-nebi fi'l-Kur'ô.n ve Muhammed
Mahffiz Şehame Cenk'in Kurretü '1-<uyn
ii işbô.ti fezô.'ili seyyidi 'ş-şe~aleyn adlı
eserleri sayılabilir (Selahaddi n el-Müneccid, s. 198-200). İzzedd in İbn Abdüsselam'ın (ö. 660/1262). ResGi ullah'ın üstünlüğüne dair kırk hadisi ihtiva eden Bidô.yetü's-si'ıl ii tafcjili'r-R esi'ıl (nşr. Nası
rüddin el-Elbanl, Beyrut 1986) ve Münyetü's-si'ıl.fi tafcjili 'r- Resi'ıl (nşr. Selahaddin el-Müneccid , Beyrut 198 1) adlı
eserleriyle Kemalpaşazade'nin EtQ.aliyyetü ( ta{cjilü) nebiyyinô. 'alô. sô.'iri 'J-enbiyô.' adlı risalesi (Süleymaniye Ktp., Laleli. nr. 3698; Esad Efendi, nr. 3551; Düğümlü Baba, nr. 351). Hz. Peygamber'in
üstünlüğ ünü Kur'an ayetleri, hadisler ve
alimierin görüşlerine yer vererek anlatan
özlü eserlerdendir. Yusuf b. İsmail enNebhan'i'nin el-Fezô.'ilü'I-MuJ:ı amme 
diyye adlı eseri (nş r. Mahmud Fahu rl.
Halep 1414/ 1994) konuyu bütün yönleriyle ihtiva eden bir çalışmadır. Müellif,
ResGiullah 'ın hayatını kısaca anlattıktan

sonra tesbit edebildiği 782 eserin ismini
alfabetik olarak kaydetmiş, daha sonra
Hz. Peygamber'in üstünlüğüne dair Beyzavl tefsirinden kısa açıklamalarıyla birlikte Kur'an ayetlerini, onun hakkında diğer semavi kitaplarda bulunan bilgileri,
yine bu konuda rivayet edilen hadisleri
bölümler halinde ele almıştır. Ayrıca ResGiullah'm üstün lüğünü bildiren kırk rivayeti e l-EJ:ıô.dişü'l -erba •in ii fezô.'ili
seyyidi'I-mürselin adlı müstakil bir eserde toplamıştır (Beyrut 1894). Aynı müellifin Cevô.hirü'l-biJ:ıô.r ii fezô.'ili'I-m u]].tô.r'ı ise (I- IV, Kah i re 1379/1960) hadis,
tefsir, kelam, tasawuf. siyer ve men akı
ba dair eserlerde Hz. Peygamber'in hasais ve fezailine dair bilgilerin yer al dığı
bölümlerden alıntılar yapılarak meydana
getirilmiş bir çalışmadır. Abiri de bu konuda Türkçe olarak Efdaliyyetü nebiyyinô. Muhammed alô. sô.iri'I-enbiyô.'
adıyla bir eser kaleme almıştır (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4489).
F'ezailü'n-nebi tü ründeki eserlerde diğer
peygamberlerin mucizeleriyle ResGl-i Ekrem'in mucizelerinin mukayese edildiği
görülmektedir. Özellikle müslümanlarla
hıristiyanların birlikte yaşadığı bölgelerde bu tür çalışmalar yoğunluk kazanmış
tır. ibnü'n-Nasr es-Selavi'nin , Hz. Isa'nın
Hz. Muhammed'den üstün old uğunu ispat için yazılan bir esere reddiye olarak
kaleme aldığı Da•ve'l- Yesi'ı'iyyin ve fazlü Mui:zammed 'alô. sô.'iri'l-enbiyô.' adlı
kitabı (Kahire 1318) bu çalışmalara bir
örnek teşkil eder.
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ERDiNÇ AHATLI

HAS'AM (Beni Has'am)
( ~_,;.ı)

Adnaniler' e mensup bir Arap kab ilesi.

L

~

Kabileye adını veren Has'am'ın asıl adı
Eftel olup şeceresi Has'am b. Enmar b.
Nizar b. Maad b. Adnan'dır. Eftel, bir ittifak dolayısıyla kurban edilen hayvanın
kanını ellerine ve vücuduna sürdüğü için
Has'am lakab ıyla anılmıştır. Has' arn'ın ba-

bası Enmar. kardeşi Mudar b. Nizar'ın
kuyusunu deldurduktan sonra Hicaz'dan
Yemen'e kaçmış ve Kahtani kabileleri arasına karışmıştır. Bundan dolayı bazı kaynaklar. Has'am ile kardeş kabile Bec'ile'nin şeceresini Enmar b. Er aş (iraş) b. Amr
b. Gavs b. Ne bt b. Malik ei-Kehlani şek
linde Kahtaniler'e mensup gösterirler.
Has'amlılar'ın menşei farklı bazı kabilelerio birleşmesinden teşekkül ettiği anlaşılmaktadır. Serat dağlarına yerleşen
Enmar'ın iki oğlu Has'am ve Becile, zamanla çoğalarak Taif'e 120 km. kadar
uzaklıktaki Tebale ile Yemen'in yüksek
dağlık kesimleri arasındaki geniş bir bölgeye yayıldılar. Has'am!ılar, komşu kabilelerle olduğu gibi zaman zaman Becileliler'le de mücadele ettiler; katıldıkları
savaşların başlıcaları Yevmü Akıl, Yevmü'lkarn ve F'eyfü'r-rih'tir. Daha sonra koliara
ayrılarak çeşitli bölgelere dağılan Has'amlılar buralardaki kabHelere karıştılar. islamiyet'in doğuşu sırasında Yemen- Hicaz hac yolu boyunca Tebale'ye kadar uzanan bölgede yaşıyorlardı.
Has'amlıl a r, Cahiliye devrinde Beyt-i
Has'am denilen Zülhalesa Tapınağı'na
giderlerdi. Bu tapınağın Yemen Kabesi
adıyla da anılmasından ve Beytullah'a
denk tutulmasından rahatsızlık duyan
Hz. Peygamber, Mekke'nin fethinden önce müslüman olan Cerir b. Abdullah ei-Beceli'yi bir seriyyenin başında onu yıkmak
üzere gönderdi. Cerir, kendisine karşı
koyan bazı kişileri öldürdükten sonra tapı
nağı ortadan kaldırdı. Bu hadiseden sonra H as' am 'ın ileri gelenlerinden As'as b.
Zahr ve Enes b. Müdrik'in de ara l arında
bulunduğu bir heyet Medine'de ResGl-i
Ekrem'le görüşerek islamiyet'i kabul etti. Hz. Peygamber, heyettekilerin isteği
üzerine bütün Has'amlılar'ın uyacağı, bir
ahidname kaleme aldırdı . Buna göre kan
davaları yasaklanıyor, akarsu ile sulanan
arazilerden onda bir, ki.Jyu suyu ile sulanan arazilerden yirmide bir oranında vergi alınacağı. yağmur sularıyla sulanan
topraklardan da oraları ekip biçenierin
istifade edebileceği belirtiliyordu (ibn
Sa'd, I, 286). Fakat Has'amlılar'ın bir kısmı
bu ahidnameye uymadı. Resul-i Ekrem
9. yılın Saferayında (Haziran 630), o sıralar
da Blşe ile Türebe arasında yaşayan ve islam'a karşı laubali tavırlar sergileyerek
taşkınlıkla r yapan Has'amlılar üzerine
Kutbe b. Amir kumandasında yirmi kişi
lik bir seriyye gönderdi. iki taraf arasında
şiddetli bir çarpışma oldu. Müslümanlar
asilerden bazı erkekleri öldürdüler. bazı
kadınları esir aldılar, davar ve develeri de
top layıp Medine'ye döndüler. Elde edilen
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