
HÜCCET 

şi ya da sırların kapısı anlamında "bab" 
da denilmektedir. istisnai durumlar ha
riç hüccet veya bab, imarnın veliaht du
rumunda küçük bir çocuk olması halinde 
aynı zamanda başdaiye ve diğer daliere 

karşı onun vekilidir. 

Fatımi Halifesi Müstansır- Billah 'ın ve
fatıyla (487/1094) mezhebin Müsta'li ve 
Nizari şeklinde iki gruba ayrılmasından 
sonra ilk grup. Fatımiier dönemindeki da
ilik sistemi içerisinde hücceti imarnın tem

silcisi olarak nazari planda korumuş. an
cak uygulamada bu sıfatla anılan kişiler 
bulunmamıştır. Mezhebin giderek geniş
leyen ana akımı olan Nizariler'de ise hüc
cet yine imamdan sonraki ikinci şahsiyet

tir. önceleri imamiyye Şiası mensubu iken 
ismaililiği benimseyip Alamut Kalesi'nin 
zaptıyla İran Nizari Devleti'ni kuran Hasan 
Sabbah imarnın gizlilik devresindeki hüc
ceti olarak tanınmıştır. Gerek Hasan ge
rekse kendinden sonraki iki halefi imam 
adını almamış. hüccet sıfatıyla bilinmiş
tir. Nizarller'de muhtelif merhalelerden 
geçen hüccet daha sonraları imarnın ve
liahdı için kullanılmaya başlanmıştır. Gü
nümüz Nizariliğinde ise her imam aynı za
manda hüccet olarak kabul edilmektedir. 
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Yusuf b. İsmail en-Nebhani'nin 
(ö. 1932) 

Hz. Peygamber'in 
mucizelerine dair eseri. 

_j 

Tam adılfüccetüllah 'ale'l-'alemin 
ii mu'cizati seyyidi'l-mürselin'dir. Mü
ellif önsözde, Hz. Muhammed'in önceki 

peygamberlere verilenlerden daha güçlü 
mucizelerle teyit edildiğini, bu sebeple 
diğer peygamberlere iman edenlerin 
onun nübüwetini de kabul etmek zorun
da olduklarını belirterek eserini bu ger
çeği vurgulamak üzere telif. ettiğini be
lirtir. 

Eser bir mukaddime ile kendi içinde 
bab ve fasıl şeklinde alt başlıklara ayrılan 
dört bölüm (kısım) ve bir hatimeden olu
şur. lfüccetullö.h 'ale'l-'alemin'i yazar
ken "delailü'n-nübüwe". "a'lamü'n-nü
büwe", "fezailü'n-nebi" ve "hasais" bahis
lerine ait pek çok eserden faydalandığı 
anlaşılan N eb hani önsözde bunların bü
yük bir kısmının adını zikretmektedir. Bu
na göre Ebfı Zür'a er-Razi, Taberani, Ebfı 
Nuaym ei- İsfahani, Ahmed b. Hüseyin ei
Beyhaki, İbn Ebü'd-Dünya, Ca'fer b. Mu
hammed ei-Firyabi gibi müelliflerin hep
si de Dela'ilü'n-nübüvve başlığını taşı
yan eserleriyle Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi'
nin Kitdbü'l-Veia ii ieza'ili'l-Muştaia, 
Maverdi'nin A 'lamü 'n-nübüvve, Süyfı
ti'nin el-ljaşa'işü'l-kübra, Kadi iyaz'ın 
eş-Şifa', Kastallani'nin el-Mevahibü '1-
ledünniyye ve Ahmed b. Zeyni Dahlan'ın 
es-Siretü'n-nebeviyye adlı eserleri mü
ellifin müracaat ettiği başlıca kaynak
lardır. Diğer birçok kaynaktan da istifade 
eden Nebhani. faydalandığı her eserin 
adını ve müellifini belirttiği gibi naklet
tiği rivayetlerin sened zincirlerini de ver

miştir. 

Mukaddimeyi dört "mebhas" şeklinde 
düzenleyen müellif, bunların birincisinde 

mucize teriminin olağan üstülük ifade 

eden diğer kavramlardan ayrılan yönleri
ni, ikinci ve üçüncü kısımda önceki pey

gamberlere ait mfıcizelerin benzerlerinin 
veya daha güçlüsünün Hz. Peygamber'e 
de verildiğini, esasen diğer peygamberle

rin mucize gösterirken onun nurunu ve
sile edindiklerini belirtir. Bu arada Resfı
lullah 'ın üstün niteliklerine dair kırk ha
dis nakleden müellif, izzeddin b. Abdüs
selam'ın aynı konudaki Bidayetü's-sul ii 
taizili'r-Resul adlı küçük risalesini de ik-

tibas etmiş. Takıyyüddin es-Sübki'nin et
Ta'~im ve'l-minne ii teisiri 'le-tü'mi
nünne bihi vele- tenşurunneh' başlıklı 
eserini özetlemiş. Bedeviyye tarikatının 
kurucusu Ahmed ei-Bedevi'nin Şalavafı
na Abdurrahman b. Mustafa Zeynelabi
din ei-Ayderfıs' un yazdığı Fe tl) u 'r-Ral)
man adlı şerhten alıntılar yapmıştır. Mu
kaddimenin son kısmında ise Hz. Pey
gamber'in gösterdiği bütün mfıcizelerin 
onun nübüwetini kanıtlayan kesin belge
ler olduğu belirtilir. 

Hz. Muhammed'in peygamberliğini 
müjdeleyen haberlerin (beşairü'n-nübüwe) 
yer aldığı birinci bölüm sekiz babdan oluş
maktadır. İlk babda, Hz. Muhammed'in 
son peygamber olarak gönderileceğinin 
müjdesi olarak kabul edilen Tevrat ve İn
cil'den on sekiz pasaj ı (beşaret) Rahmetul
lah ei-Hindi'nin İ?harü'l-l)a]f adlı eserin
den aktaran Nebhani, daha sonra bu tür 
beşaretlerin sayısını kırk dörde kadar çı
karır. Aynı bölüm ün diğer bablarında bazı 
yahudi ve hıristiyan din alimleriyle çeşitli 
gruplardan beşaret ifadeleri aktaran ri
vayetlere yer verilir. 

Eserin ikinci bölümü Resfıl-i Ekrem'in 
soyu ve ailesiyle silret ve siretine dair ha
r ikulade olaylara (irhas} ayrılmıştır. Bu bö
lümde müellife ait en-Na?mü'l-bedi' ii 
mevlidi'ş-şeii' adlı Arapça manzum bir 
mevlid metni de bulunmaktadır (s. 240-

254). 

Kitabın en hacimli kısmı olan üçüncü 
bölümde Hz. Peygamber'in bi'setinden 
vefatma kadar geçen süre içindeki milci
zeleri on iki başlık (bab) halinde ele alın

mıştır. Res uluilah'ın en büyük mucizesi 
olan Kur'an-ı Kerim'e ayrılan birinci bab
da Kur'an'ın diğer mfıcizelere göre üstün

lüğünü ortaya koyan özelliklerine dikkat 
çekilmektedir. Bu kısmın ayrılan son alt 
başlığında Muhyiddin en-Nevevl'nin et
Tibyan ii adabi l)ameleti'l-~ur'an adlı 
risalesi özetlenmiştir (s. 337-342) . İkinci 
babda Hz. Peygamber'in isra ve mi'rac, 
inşikaku'l-kamer, melekleri ve cinleri asli 
suretleriyle görmesi gibi ulvi aleme ait 

mucizeleri sıralanır. Üçüncü babda Süyfı
t i'nin bazı mucizelerle ilgili risalelerinden 
alıntılar yapılmış. daha sonraki bablarda 
Resfıl- i Ekrem'in bazı hasta ve sakatların 
şifa bulmasına vesile olması , dualarının 

bereketiyle birtakım kötü huyluların ıs
lah olması. gelecekte ortaya çıkacak bazı 
önemli olayları haber vermesi, bazı saha
bilerin onun nübüwetine şehadet eden 
rüyalar görmesi gibi olaylara ve bunlarla 
ilgili rivayetlere yer verilmiştir. Bu bölü-



mün sonunda Maverdi'ninA'Jamü'n-nü
büvve, Gazzall'nin İJ:ıya>, Kad'l İyaz'ın eş
Şifa, ve İbn Teymiyye'nin el-Cevabü'ş
şaJ:ıiJ:ı adlı eserlerinden yapılan çeşitli alın
tılarla Hz. Peygamber'in çok düzgün olan 
fizyonomikyapısı. hayatı boyunca ortaya 
koyduğu tutarlı davranışları, davet ettiği 
ilahi gerçekiere herkesten önce ve her
kesten daha çok kendisinin inanıp önem 
vermesi gibi maddi ve ahiakl güzellikler 
onun manevi mucizeleri olarak nakledil
mektedir. 

ljüccetullah 'ale'l-'alemin'in, Resul-i 
Ekrem'in vefatından sonra meydana ge
lip onun nübüwetini teyit eden bazı ha
rikulade olaylara ayrılmış olan dördüncü 
bölümü üç babdan oluşmaktadır. Birinci 
babdaki konuları İbn Nasırüddin ed-Dı
maşki'nin Selvetü '1-ke,ib bi-vefdti'l
J:ıabib adlı eserinden özetlediğini kayde
den Nebhanl, İslam tarihinin Hz. Peygam
ber'den sonrakaydettiği parlak gelişme
lerden ve çeşitli kurumlardan örnek ve
rerek bunları onun nübüwetini teyit eden 
kanıtlar olarak gösterir. Aynı bölüm ün, 
Resfılullah'ı Cenab-ı Hak nezdinde vesile 
kılma (tevessül) konusuyla ilgili ikinci ba
bında İbn Nu'man'ın MişbdJ:ıu';;r;-?:alam 
fi'l-müstegişin bi-l]ayri'l-enam fi'l-ya
~a:{:ati ve'l-menam'ı ile NOreddin el-Ha
lebi'nin Bugyetü ~evi'l-aJ:ıldm'ı kaynak 
olarak kullanılmış. kıyamet alametlerinin 
ele alındığı kısımda Serzenci'nin el-İşa'a 
ii eşrati's-sa'a adlı eseri özetlenmiştir. 

ljüccetullah 'ale'l-'alemin'in hatime
sinde keramet konusunu ayrıntılı bir şe
kilde ele alan Nebhanl doğru sözlülüğü 
övüp yalancılığı yeren, Allah ve Resulü'ne 
yalan isnat edip bunları yaymanın ağır 
vebalini ve sorumluluğunu hatırlatan 
çeşitli ayet ve hadislerle eserini tamam
lar. 

Teliften çok bir derleme izlenimi uyan
dıran ljüccetullah 'ale'l- 'alemin, hissi 
mOcizelerle ilgili bütün rivayetleri bir ara
ya toplaması, başarılı sistematiği ve yer 
yer isabetli tahlilleriyle dikkate değer bir 
çalışmadır (özellikle hissi mGcizelere dair 
naklettiği rivayetlerin sıhhati hakkında bk. 
MÜCİZE). İlkdefa 1316 (1898) yılında Bey
rut'ta yayımlanan eserin Nebhanl'nin.lju
Jaşatü'J-keldm ii terciJ:ıi'l-İslam adlı ri
salesiyle birlikte yapılmış yeni bir baskısı 
daha bulunmaktadır (Diyarbakır, ts.). 
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HÜCCETULI.AHİ'I-BALİGA 
( 4.i.l~f .dı!~ ) 

Şah Veliyyullah ed-Dihlevl'nin 
(ö. ll 76/1 762) 

dini hükümlerin hikmet 
ve gerekçelerini konu edinen eseri. 

L ~ 

Kısa bir sunuşun ardından bir mukad
dime ile iki bölümden meydana gelen 
eserin sunuş kısmında müellif, dini ilim
lerin temeli olarak kabul ettiği hadisin 
önemine kısaca t emas ettikten sonra bü
tün islami ilimler içinde en zor. en derin 
fakat en önemli ilmin hikmet-i teşri' (di
ni hükümlerin konuluş sebepleri ve amaç
larına dair ilim) olduğunu, ancak bu ilim 
sayesinde dini konuları kavrama ve uy
gulama imkanı bulunduğunu söyler. Hz. 
Peygamber ile sahabe ve tabiinin sözle
rinde, ayrıca bazı alimierin eserlerinde 
yer yer hikmet-i teşri' konularına ışık tu
tan açıklamalar yer almakla birlikte pek 
az alimin bu alanda müstakil eser yazdı
ğım, çünkü böyle bir eser telif edebilmek 
için şer'l ilimierin yanında Iedünnl-vehbl 
bir ilme, keskin bir zekaya, üstün ifade ka
biliyetine ve geniş bir tecrübeye sahip ol
mak gerektiğini belirtir. Kendisinin bu hu
susta yeterli do nanımı bulunduğuna işa
ret ettikten sonra hikmet-i teşri' konu
sunda bir eser yazmaya karar vermesini 
sağlayan bazı olağan üstü haller yaşadı
ğını ve nihayet dostu Muhammed Aşık'ın 
ısrarı üzerine eserini yazmaya başladığı
nı. içinde "el-hüccetü'l-baliga" (en isabetli 
delil) tabirinin yer aldığı En'am suresinin 
149. ayetinden ilham alarak eserine lj üc
cetullahi'l-baliga adını verdiğini ifade 
eder. Sunuş kısmında da belirtildiği üzere 
müellif eserin tamamında hem selef tar
zı bir hadis anlayışına hem de tasavvufi 
ilham metoduna dayanmaya çalışır. 

Mukaddimede, şer'l hükümlerin her
hangi bir gaye ve hikmetinin bulunmadı

ğı yolundaki iddianın yanlışlığı ayet. ha
dis ve sahabe sözlerine dayanılarak orta
ya konur. Ayrıca hikmet-i teşri' konusun
da akli ve nakil delillerin birlikte kullanıl

ması gerektiği, sadece ehliyetli kimsele
rin bu hususta görüş bildirmelerinin ge
rekli olduğu ifade edilir. Şer'l hükümler
de mevcut sır ve hikmetlerin biri sevap
günah. diğeri dini hayatın düzeni olmak 
üzere iki yönden ele alınabileceğini belir
ten müellif eserini, şer'l hükümlerde gö
zetilen amaçların dayandığı genel ilkeler
le Hz. Peygamber'in tebligatındaki hik
metlerin açıklanması şeklinde iki ana bö
lüme ayırdığını söyler. Bu bölümler de 
kendi içinde alt bölümlere ayrılmıştır. 

HÜCCETULLAHi'I-BALiGA 

Şah Veliyyullah. birinci bölümün "Yü
kümlülük ve Yaptırım" başlıklı birinci alt 
bölümünde madde aleminde olduğu gi
bi manevi-ilahi alemde de sebep-sonuç 
bağlantısı ve gaye düzeninin bulunduğu
nu belirtir ve bu iddiasını ispat etmek için 
Eflatun felsefesiyle Yeni Eflatunculuğun 
kavram ve fikirlerinden faydalanarak açık
lamalar yapar. Eserde günah ve sevapia
ra terettüp eden ceza ve mükafatın dün
ya ve ahirette gerçekleşme şekilleri üze
rinde d urulduktan sonra fertlerin ve top
lumların maddi ve manevi ihtiyaçlarıyla 
bunları karşılama yöntemleri, iktisat ve 
siyaset konuları ele alınır; mutluluğun ma
hiyeti, gerçek mutluluğun elde edilişi açı
sından insanların farklı yaratılışiara sahip 
bulunuşu ve mutluluğu kazanmanın yol
ları anlatılır. İyilik ve kötülük (sevap-günah. 
birr-ism) konusunun işlendiği bölümde 
"birr'' ve "ism" kavramlarının tanımı ya
pıldıktan sonra bunlardan ilkinin insanın 
yapısındaki melekiyet. ikincisinin de hay
vaniyet yeteneklerini temsil ettiği, iyilik 
yeteneklerinin geliştirHip hakim kılınma
sının evrensel yöntemlerinin bulunduğu 
kaydedilir ve eserin bu yöntemleri açık
lama görevini üstlendiğine işaret edilir. 
Bu kısımda ayrıca iyiliğin temel ilkesi ol
duğu belirtilen tevhid konusuna. ardın
dan onun zıddını oluşturan şirk bahsine 
geçilir. Daha sonra iyiliğin en önemli tür
lerinden kabul edilen ilahi sıfatlar. yine 
aynı mahiyette gösterilen kadere imanla 
ibadetin ilahi bir hak olduğuna inanma 
konuları işlenir. Allah'a bağlılığın simge
leri olarak kabul edilen Kur'an. Kabe, Pey
gamber ve namaza değer vermenin ge
rekliliği vurgulanır; ardından da başlıca 
ibadetlerin hikmetleri üzerinde durulur. 
kötülük konusu ve çeşitleri ele alınarak 
bunların insan hayatı üzerindeki zararla
rı anlatılır. 

Dini ve içtimal hayatın yönetiminden 
bahsederken hem maddi hem manevi 
hayatın düzenlenmesinde yol göstericile
re ihtiyaç bulunduğunu, bu görevi üstle
necek kişilerin sadece peygamberler ola
bileceğini ifade eden müellif. aslında bir 
tek hak din bulunduğu halde bazı dini hü
kümlerin asırlara ve kavimlere göre de
ğişmesinin sebeplerini açıklar. Daha son
ra eserde niyet-amel ilişkisi, ilahi rıza ve 
gazabın hikmeti, dini mükellefiyet ve uy
gulamalar için belli vakit ve miktar belir
lenmesinin gerekçeleri, zamanında yeri
ne getirilmeyen görevlerin kaza ediliş se
bebi gibi konulara dair açıklamalardan 
sonra toplumların dini ve dünyevl düzen
Ierinin bozulmaması için peygamberle
rin yol göstericiliğinin gerekliliği vurgu
Ianmış. maddi ve manevi hayatı düzen-
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