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II, 517-524; Seyfeddin el-Âmidî, el-Ý¼kâm fî u½û-
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hâ Abdürraûf Sa‘d), Kahire 1414/1993, s. 295-
300; Tûfî, Þer¼u MuÅta½ari’r-Rav²a (nþr. Abdul-
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Billâh el-Baðdâdî), Beyrut 1417/1997, III, 397-
405; Ýsnevî, Nihâyetü’s-sûl (Ýbn Emîru Hâc, et-
Tašrîr ve’t-ta¼bîr içinde), II, 70-73; Ýbnü’l-Hü-
mâm, et-Ta¼rîr (Ýbn Emîru Hâc, et-Tašrîr ve’t-ta¼-
bîr içinde), II, 308-310; Ýbn Emîru Hâc, et-Tašrîr
ve’t-ta¼bîr, Bulak 1316, II, 308-310; Bihârî, Mü-
sellemü’¦-¦übût (Gazzâlî, el-Müsta½fa içinde), II,
183-185; Ebû Saîd el-Hâdimî, Mecâmi£u’l-¼ašåßiš
(Güzelhisârî, Menâfi £u’d-dešåßiš içinde), s. 211;
Güzelhisârî, Menâfi £u’d-dešåßiš, s. 211; Abdülalî
b. Muhammed el-Ensârî, Fevâti¼u’r-ra¼amût (Gaz-
zâlî, el-Müsta½fâ içinde), II, 183-185; Þevkânî, Ýr-
þâdü’l-fu¼ûl (nþr. Ebû Mus‘ab b. M. Saîd el-Bed-
rî), Beyrut 1412/1992, s. 398-401; Ýsmail Hakký
Ýzmirli, Ýlm-i Hilâf, Ýstanbul 1330, s. 118-122; Sub-
hî Mahmesânî, Felsefetü’t-teþrî£ fi’l-Ýslâm, Beyrut
1371/1952, s. 199-200; Reþîd Rýzâ, Tefsîrü’l-me-
nâr, VI, 409-423; Abdülhamîd Ebü’l-Mekârim Ýs-
mâil, el-Edilletü’l-muÅtelef fîhâ ve e¦eruhâ fi’l-
fýšhi’l-Ýslâmî, Kahire, ts. (Dârü’l-Müslim), s. 317-
349; Mustafa Dîb el-Buga, E¦erü’l-edilleti’l-muÅ-
telef fîhâ fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî, Dýmaþk, ts. (Dârü’l-
Ýmâm el-Buhârî), s. 529-561; Abdurrahman b.
Abdullah ed-Dervîþ, eþ-Þerâßi £u’s-sâbýša ve me-
dâ ¼ücciyyetihâ fi’þ-þerî£ati’l-Ýslâmiyye, Riyad
1410; Ömer Faruk Altýntaþ, Geçmiþ Þeriatlarýn Ýs-
lâm Hukukunda Kaynak Deðeri (yüksek lisans
tezi, 1994), Ondokuz Mayýs Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü; Mahmûd Hâmid Osman, Þer£u
men šablenâ ve e¦eruh fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî, Kahi-
re 1418/1998, s. 1-69; Ekrem Buðra Ekinci, Ýslâm
Hukuku ve Önceki Þeriatler, Ýstanbul 2003; Bi-
lal Esen, Fýkýh Kitaplarýnda Þer‘u Men Kablenâ’-
nýn Delil Olarak Gösterildiði Meseleler (mezuni-
yet tezi, 2005), DÝB Haseki Eðitim Merkezi; Adil
Öksüz, Ceza Hükümleri Açýsýndan Tevrat ve
Kur’ân, Ýzmir 2006; Muhammed Hamîdullah, “Ýs-
lâm Hukukunun Kaynaklarý Açýsýndan Kitâb-ý
Mukaddes” (trc. Ýbrahim Canan), ÝÝFD, sy. 3 (1979),
s. 379-390; sy. 4 (1980), s. 313-326; Haseneyn
Mahmûd Haseneyn, “Hel þer.u men kablenâ hüc-
ce?”, Mecelletü Külliyyeti’þ-þerî£a ve’l-šånûn,
X/10, Kahire 1995, s. 417-453; Osman Güner,
“Ýbrahimî Dinlerdeki Müþterek Dinî Pratiklerin
Yorumlanmasý Sorunu”, Ondokuz Mayýs Üniver-
sitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 12-13, Sam-
sun 2001, s. 155-188; Mustafa Ferec M. Reyhân
Feyyâz, “Þer.u men kablenâ, hücciyyetüh ve mâ
yeteferra. .an câlik min fürû. fýkhiyye”, Mecelle-
tü Külliyyeti’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye ve’l-£Arabiy-
ye li’l-benât bi’l-Man½ûre, sy. 12, Mansûre 2003,
s. 243-297; “Þer.u men kablenâ”, Mv.F, XXVI,
17-19.
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Abdurrahman-ý Câmî’nin
(ö. 898/1492)

Hz. Peygamber’in
nübüvvetinin delilleriyle ilgili

Farsça eseri.
˜ ™

Tam adý Þevâhidü’n-nübüvve li-taš-
viyeti ehli’l-fütüvve olup Ali Þîr Nevâî’-
nin isteði üzerine 885 (1480) yýlýnda yazýl-
mýþtýr. Ayný müellifin meþhur mutasav-
výflarýn biyografilerini içeren Nefe¼âtü’l-
üns’ü bu eseri tamamlar mahiyettedir
(krþ. DÝA, VII, 98). Kitabýn telif amacýnýn
belirtildiði kýsýmdan sonra bir mukaddi-
me, yedi bölüm (rükün) ve bir hâtimeden
oluþan eserin mukaddimesinde nebî ve
mürsel kelimelerine dair kýsaca bilgi veri-
lir ve mûcizelerin özelliklerinden bahsedi-
lir. Ardýndan evliyanýn kerameti, dine inan-
mayan kiþilerden sâdýr olan istidrâc ve
mekr gibi hârikulâde olaylarla mûcize ara-
sýndaki farka temas edilir. Daha sonra Re-
sûl-i Ekrem’in diðer peygamberlerden üs-
tün oluþunun delilleri anlatýlýr. Eserin bi-
rinci bölümünde Hz. Muhammed’in doðu-
mundan önce ortaya çýkan ve nübüvveti-
nin müjdecisi kabul edilen rivayetlere yer
verilir. Bunlar arasýnda Tevrat, Zebûr ve
Ýncil’de Hz. Muhammed’in peygamber ola-
rak geleceðine dair iþaretler, doðumundan
önce çeþitli toplumlarda kabul gören riva-
yetler, onun ana rahmine düþmesinden
doðumuna kadar geçen sürede meydana
gelen olaðan üstü haller, Fil Vak‘asý ve Eb-
rehe ordusunun helâk ediliþi gibi husus-
lar sayýlabilir.

Ýkinci bölümde Hz. Muhammed’in do-
ðumundan nübüvvetine kadar olan süre
içinde ortaya çýkan kýrka yakýn peygam-
berlik alâmeti konu edilmiþtir. Doðumu es-
nasýnda annesi Âmine’de ve kendisinde
görülen fevkalâde haller, iki kürek kemi-
ði arasýnda bulunan nübüvvet mührü, kis-
rânýn sarayýnýn yýkýlmasý, Mecûsîler’in ate-
þinin sönmesi ve Sâve gölünün yere batma-
sý gibi hadiseler, yanýnda kaldýðý süre için-
de sütannesi Halîme’nin karþýlaþtýðý ola-

dinlerden ve özellikle Yahudilik’ten etki-
lendiðini, hatta iktibaslar yaptýðýný, Ýslâ-
mî öðretilerin bu etki altýnda yahut yapý-
lan alýntýlar üzerine temellenerek geliþti-
ðini iddia ederken bu benzerliklerden ha-
reket etmiþtir. Halbuki müslüman âlimle-
rin þer‘u men kablenâyý ele alýrken dayan-
dýklarý fikrî temel, yani mevsukiyet soru-
nunun ve nesih tesbitinin bulunmadýðý
durumlarda ilke bakýmýndan önceki ilâhî
dinlerin bildirimlerini geçerli sayma yak-
laþýmý meseleye farklý bir bakýþ açýsý ge-
tirmektedir. Bu durumlarda önceki hita-
býn ve dinin devam edip etmemesine ve
nübüvvet görevinin mahiyetine iliþkin fel-
sefî tartýþmalar bulunsa da belirtilen yak-
laþým Ýslâm’ýn iki ana kaynaðýnda açýk bi-
çimde yapýlan atýflar üzerine temellendi-
ðinden (yk.bk.), bu tür benzerlikler ilâhî
dinlerin ayný kaynaktan geldiði ve geniþ
anlamýyla Ýslâm kavramýnýn hepsini ku-
þattýðý tezini destekleyen deliller, asýl din
koyucu iradeye tâbi olmanýn güven ve hu-
zurunu hissettiren göstergeler ve insan-
lýðýn evrensel deðerlerde buluþma vesile-
leri gibi telakki edilmiþ, bu sebeple pey-
gamberlerin hayat hikâyeleri, özellikle tev-
hid mücadeleleri ve örnek davranýþ biçim-
leri Ýslâm âlimleri için özel bir ilgi alaný oluþ-
turmuþtur.
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vetine delâlet eden fevkalâdelikler ele alý-
nýr. Bu bölümde Ebû Müslim el-Havlânî,
Âmir b. Abdükays, Zâdân el-Kûfî, Saîd b.
Müseyyeb, Saîd b. Cübeyr, Sýla b. Eþyem,
Ömer b. Abdülazîz, Mutarrif b. Abdullah,
Muhammed b. Münkedir, Süfyân es-Sev-
rî ve Abdullah b. Mübârek gibi kiþilerin
menkýbeleri anlatýlýr. Hâtimede Resûlul-
lah’a ve onun getirdiði dinin esaslarýna mu-
halefet edenlerin gerek Asr-ý saâdet’te ge-
rekse sonraki zamanlarda uðradýklarý felâ-
ketlerden örnekler verilir.

Þevâhidü’n-nübüvve, Hz. Muham-
med’in hak peygamber olduðuna dair,
bir kýsmý “beþâirü’n-nübüvve” türüne gi-
ren nübüvvet öncesine ait olmak üzere si-
yer, Ýslâm tarihi ve menâkýb kitaplarýnda
yer alan rivayetlerin bir araya getirilme-
sinden oluþmuþtur. Eserde bulunan 500
kadar nakil içinde i‘câzü’l-Kur’ân ile mi‘-
racýn vukuu gibi birkaçý dýþýnda yüzlerce
rivayetten hiçbiri kesin bilgi ifade etmez.
Ancak Hz. Muhammed’in her yönüyle eri-
þilmez (mu‘ciz) olan bir eserle insanlarý di-
ne davet ettiði, kendi hayatýnda Arabistan
yarýmadasý halkýnýn bu davete icabet etti-
ði, daha sonraki asýrlarda Ýslâm’ý benim-
seyenlerin dünya nüfusunun dörtte birine
ulaþtýðý hususu inkâr edilemez bir gerçek-
tir. Bu büyük olayýn alt yapýsýný teþkil eden
rivayetler bir bütünün parçalarýný oluþtu-
rur. Bu açýdan bakýldýðýnda Þevâhidü’n-
nübüvve hidayet ve irþad mûcizelerini
ihtiva eden bir eser niteliði kazanýr; bu-
na mânevî tevâtür de demek mümkün-
dür.

Beyazýt Devlet Kütüphanesi ile (nr. 3410,
3698) Süleymaniye Kütüphanesi’nin deði-
þik bölümlerinde (Âþir Efendi, Ayasofya,
Cârullah Efendi, Fâtih, Pertev Paþa) on beþ
kadar nüshasý bulunan Þevâhidü’n-nü-
büvve’nin çeþitli baskýlarý yapýlmýþtýr (Hin-
distan 1279, 1288; Leknev 1876, 1882; nþr.
Hasan Emîn, Tahran 1379). Eserin Senâî
Mehmed Efendi ve Ahîzâde Abdülhalim
tarafýndan yapýlan Türkçe tercümelerinin
yazmalarý günümüze ulaþmýþtýr (meselâ
bk. ÝÜ Ktp., TY, nr. 2447, 3468). Lâmiî Çe-
lebi’nin yer yer ilâvelerle gerçekleþtirdiði
tercüme (Tercüme-i Þevâhidü’n-nübüvve)
sekiz cüz ve bir cilt halinde basýlmýþtýr (Ýs-
tanbul 1293). Kâtib Çelebi’nin deðerlen-
dirmesine göre Ahîzâde’nin çevirisi dil ve
üslûp bakýmýndan ondan daha baþarýlýdýr
(Keþfü’¾-¾unûn, II, 1066-1067). Eser Lâmiî
Çelebi’nin tercümesinden faydalanýlarak
Þevahidü’n-nübüvve Tercümesi (nþr.
Muzaffer Ozak, Ýstanbul 1958), Peygam-
berlik Müjdeleri (Ýstanbul 1969; Ýstan-

bul 1396/1976) ve Þevâhid-ün Nübüv-
ve (Ýstanbul 2002) adýyla günümüz Türk-
çe’sine aktarýlmýþ olup bu çevirilerde çe-
þitli hatalar bulunmaktadýr.
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Derin arzu, özlem anlamýnda
felsefe ve tasavvuf terimi.
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Sözlükte “istemek, arzulamak, özlemek”
anlamýna gelen þevk kelimesi felsefe ve
tasavvuf literatüründe “herhangi bir var-
lýðýn, kendi varlýk kategorisi içinde en yük-
sek derecede yetkinliðe ulaþabilmesi için
gerekli niteliklere sahip olmaya duyduðu
derin arzu ve eðilim; kalbin sevdiðine ka-
vuþma arzusu, sevilenin ismi anýldýðýnda
kalpte duyulan heyecan” vb. þekillerde ta-
rif edilmiþtir (et-Ta£rîfât, “þevk” md.; Tehâ-
nevî, I, 770; Serrâc, s. 59). Þevk yerine ay-
ný kökten iþtiyâk da kullanýlýr. Kur’ân-ý Ke-
rîm’de þevk kelimesi yer almaz. Özellikle
“Allah’a kavuþmayý arzulama” mânasýnda-
ki ifade kalýbý içinde recâ kavramý þevk ile
ayný anlamda kullanýlmýþtýr (M. F. Abdül-
bâký, el-Mu£cem, “rcv” md.). Hz. Peygam-
ber’in bir duasýndaki benzer ifadede re-
câ yerine þevk geçmektedir (Müsned, IV,
264; V, 191; Nesâî, “Sehv”, 62). Bazý hadis-
lerde ayný baðlamda recâ ve hubb (sev-
me) kavramlarý yer alýr (Wensinck, el-Mu£-
cem, “hbb”, “lky” md.).

Felsefe. Ýslâm felsefesinde genellikle bi-
ri tabii, diðeri iradî olmak üzere iki türlü
þevkten söz edilir. Ýlki bir cismin formu,
varlýðý veya konumu açýsýndan kendi yet-
kinliðini kazanma yönündeki doðal eðili-
mi, ikincisi canlýlarýn, bu arada insanýn al-
gýladýðý, hayal, vehim ve zan olarak iyi ve
yararlý bulup elde etmek istediði þeylere
yönelik iradî þevkidir. Bu þekilde þevk du-
yulup elde edilmek istenen þeyler lezzet,
hâkimiyet veya iyi olduðu sanýlan baþka
bir amaç olabilir. Ýbn Sînâ’ya göre iradî þe-
kilde istenenlerin en deðerlisi gerçek ha-
yýrdýr ve akla ait olan bu istek “ihtiyar”
diye adlandýrýlýr (eþ-Þifâß el-Ýlâhiyyât [2], s.
387-388; en-Necât, s. 626-627; ayrýca bk.
Fârâbî, el-Medînetü’l-fâ²ýla, s. 84-86). Þev-
ki “bir varlýðýn kendi yetkinliðini kazanmak

ðan üstü olaylar, Ehl-i kitap’tan din âlim-
lerinin kendisini gördüklerinde beklenen
nebî olduðunu anlamalarý gibi alâmetler
zikredilir. Eserin üçüncü bölümünde nü-
büvvetin baþlangýcýndan hicrete kadar ge-
çen dönemde nübüvvet delili olarak cere-
yan eden otuz beþ hadise anlatýlýr. Hira
daðýnda Hz. Muhammed’e vahiy gelme-
si, durumdan haberdar edilen Varaka b.
Nevfel’in onu müjdelemesi, Yemenli Ebü’l-
Avâlim’in Benî Hâþim’den bir peygambe-
rin geleceðini haber vermesi, Ýskenderiye-
li hýristiyan bir din adamýnýn onun nübüv-
vetiyle ilgili þehâdeti, Ömer b. Hattâb’ýn Hz.
Peygamber’i öldürmeye teþebbüs etmiþ-
ken müslüman olmasý, Ebû Cehil’in ken-
disini öldürme giriþimlerinin her defasýn-
da bir mûcizeyle engellenmesi, müslüman-
larýn Habeþistan’a hicreti, mi‘racdan sonra
Mekkeli müþriklerin Resûl-i Ekrem’e Mes-
cid-i Aksâ’ya dair sorduklarý sorulara ce-
vap vermesi, Kur’an okurken cinlerin ken-
disini dinleyip iman etmesi bunlar arasýn-
da sayýlabilir. Dördüncü bölümde Hz. Pey-
gamber’in Medine’ye hicretinden vefatýna
kadar geçen zaman içinde meydana ge-
len 250’ye yakýn hârikulâde olay nakledil-
miþtir. Bunlardan Resûlullah’ýn Medine’-
de sevinçle karþýlanmasý, ona iman eden-
lerle etmeyenlerin davranýþlarý, Bedir, Uhud
ve Hendek gazveleri, Hudeybiye Antlaþ-
masý, diðer gazveler, Mekke’nin fethi ve
nihayet vefatý sýrasýndaki fevkalâde hadi-
seler zikredilebilir.

Ýki kýsýmdan meydana gelen beþinci bö-
lümde de nübüvvete delâlet eden mûci-
zelerle Resûlullah’ýn vefatýndan sonra ger-
çekleþen mûcizelere yer verilir. Yirmi riva-
yetten oluþan birinci kýsýmda Hz. Peygam-
ber’in fizikî ve ruhî portresine temas edil-
dikten sonra en büyük mûcizesi olan Kur-
’ân-ý Kerîm’in i‘câz yönü maddeler halinde
açýklanmýþtýr. Ýkinci kýsýmda Resûl-i Ek-
rem’in haber verip vefatýndan sonra ger-
çekleþen otuz iki olay zikredilmiþtir. Ese-
rin altýncý bölümünde Allah nezdinde mak-
bul kullarýn gösterdiði fevkalâde hadisele-
rin Peygamber’in mûcizeleri sayýlacaðý fik-
rinden hareketle ashaptan ve on iki imam-
dan zuhur eden hârikulâde olaylar ele alý-
nýr. Ashabýn Kitap ve Sünnet’le sabit olan
üstünlüðünden kýsaca bahsedildikten son-
ra Hulefâ-yi Râþidîn’in, ardýndan on iki ima-
mýn ve Saîd b. Zeyd, Abdullah b. Abbas,
Selmân-ý Fârisî, Hassân b. Sâbit, Ammâr
b. Yâsir, Hâlid b. Velîd gibi yirmi üç sahâ-
bînin faziletlerini konu alan rivayetlere yer
verilir. Yedinci bölümde tâbiîn ve tebeu’t-
tâbiînin fiillerinde Resûl-i Ekrem’in nübüv-


