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kazanacakları. Hz. Peygamber' in şefa

atma nail olacakları, günahlarının affe
dileceği, kötü huyları terkedip iyi huylar 
edinecekleri. maddf ihtiyaçlarının karşı
lanacağı ve dünya işlerinin düzeleceği 

belirtilmişti r. Bu salavatı düzenlemiş ol
ması sebebiyle CezQlf'nin kabrinin misk 
gibi koktuğuna inanılır. 

Dela 'il'in yazı lış sebebini anlatan bir 
menkıbeye göre keramet sahibi bir kız 

çocuğu, Cezülf'ye bu mertebeye Hz. Pey
gamber'e salavat okuyarak ulaştığını söy
lemiş, ancak onun tsrarına rağmen bu 
salavatın metnini kendisine söylemeyip 
belli salavatların içinde bulunduğunu ifa
de etmiş, bunun üzerine Cezülf bütün 
meşhur salavatları derleyip kıza göster
miş, kız da söz konusu salavatın bu der
lernede birkaç defa geçtiğini bildirmiş
tir. Diğer bir menkıbeye göre ise Ceza
II'nin bu eseri yazmasına keramet sahi
bi olan hanımı sebep olmuştur. 

Dela 'il her gün. gün aşırı, dört gün
de veya haftada bir defa olmak üzere 
beş tertip üzere okunur. Okumaya pazar
tesi günü başlanır ; hangi gün nerelerin 
okunacağı sayfa kenarına not edilmiştir. 

Deld 'il'i okumaya başlamadan önce ni
yet ve istiğfar etmek. esrna-i hüsna oku
mak, başlama ve bitirme duası yapmak 
adabdandır. Deld 'il okumak için izin al
mak gerektiğine, izinsiz okuyanların çıl
dırdıklarına dair söylentiler in aslı yok
tur. Fakat ehlinden usulüne göre Del d' il 
okumanın öğrenilmesi tavsiye edilir. 

Kuzey Afrika'da ve özellikle Anadolu'
da büyük bir rağbet gören Deld 'il, Mısır 
ve istanbul' da 1260-1320 ( 1844- 1902) 
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yılları arasında on dört defa basılmıştır 
(bk. Karatay, Arapça Basma/ar, s. 441 ). Ri
salenin ayrıca Petersburg' da yapılmış bir 
baskısı bulunmaktadır ( 1258/ 1842) 

Birçok şerhi yapılan (bk Keş{ü'z·;r.unun, 

1, 759; Brockelmann, GAL, ll, 328; GAL 
Suppl., ll , 360) eserin Türkçe şerhleri de 
vardır. Bunların en meşhuru Kara Da
vudzade Mehmed Efendi'nin (ö 1170/ 
1756) yaptığı şerh olup Tevtfku muvaf
fikı '1 - hayrat ii izahi meani Del dili'I
hayrat (Teu{fku muuaf{tki'l·hayrat li·ney· 
li'l ·berekat {f hidmeti menbai's·saadat) 
adını taşıyan bu eser birçok defa basıl
mıştır (bk. Özege, Katalog, IV, 1645; Türk
çe tercüme ve şerhler için bk. Osmanlt Mü· 
elli{leri, 1, 399) Kara Davudzade diğer kay
naklardan aktardığı t asawuff menkıbe 
ve bilgilerle eserin hacmini oldukça ge
nişletmiştir (İstanbul 1254. 897 sayfa) 

Şeyh Hasan el-Adevf' nin B uJUgu '1-
müsirrat 'ald Deld'ili'l-{wyrat (Mısır 
1289). Muhammed Mehdf el-Fasf'nin Me
tali' u ·ı- müsirrat bi- cil d 'i Delô. 'ili ·ı
l]ayrô.t (Mısır 1298) adlı Arapça şerhleri 
basılmıştır. 
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DEıAİLÜ'l- İ' cAz 
(jl=~IJ'h ) 

Abdülkiihir el -Cürd lni'niD 
(ö.471/1078-79) 

Kur'an- ı Kerim'in i'dlzına da ir eseri. 
L ~ 

Başlangıcından beri müslümanlar 
Kur'an'ın mu'ciz bir kitap olduğunu itti
fakla kabul etmişler, ancak ll. (VIII.) yüz
yıldan itibaren bu i'cazın lafızda mı ma
nada mı, Iafız- ma na dengesinde veya bir 
başka hususta mı bulunduğunu tartış
maya başlamışlardır. Nazzam (ö 231 1 

845) gibi bazı Mu'tezile kelamcılarına gö
re Kur'an'ın i'cazı . insanın onun bir ben
zerini ortaya koymaktan aciz ka lması 

anlamına gelir. İslam alimlerinin büyük 
çoğunluğu ise Kur'an'ın i'cazını fesahat 
ve belagatında aradılar. Fakat bu gö
rüşte olanların bir kısmı fesahati lafız

larda, bir kısmı da Iafız- ma na güzelli
ğinde aradığı için fesahat ve belagat 
kavramları üzerinde ortak bir kanaate 
varılamadı. Abdülkahir el-Cürcanf. De
lô.'ilü'l-i'caz'da bu görüşlere karşılık 
Kur'an'ın i'cazının onun nazmında, yani 
üslüp ve ahenginde olduğu nazariyesiy
le ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. 

Gerçi Abdülkahir'in eserinden önce na
zım nazariyesi Cahiz, Rummanf, Hatta
bl. Bakılianı ve Kadf Abdülcebbar tara
fından da söz konusu edilmiş, ancak De
lô.'ilü'l-i'cô.z'da bu nazariye açık ve 
sistemli hale gelmiştir. Cürcanf eserin
de daha önceki alimiere ait fikirleri ki
me ait olduğunu belirtıneden nakletmiş, 

eserin naşirlerinden Mahmud Muham
med Şakir bu görüşlerin sahiplerinden 
tesbit edebildiklerini göstermiştir. 

Abdülkahir el-Cürcanf. Kur'an'ın i'ca
zının nazmında olduğuna dair görüşle
r ini mantıkf bir tutarlılıkla ortaya koya
bilmek için eserine ilmin değerini aniat
makla başlayarak önce beyan ilminin 
önemine işaret etmiş; bu ilmin konusu 
olan belagat ve fesahatin yanlış anlaşıl
dığını, dilin birtakım inceliklerinin bulun
duğunu, üstünlüğünOn de bu incelikler
den geldiğini belirtmiş ; Kur'an'ın i'cazı

nın ancak bu inceliklerle anlaşılabilece

ğini, bunun da iç içe olan Arap dil man
tığı ve nahviyle mümkün olabileceğini 

ifade ederek tahlillerini bu esasa dayan
dırmıştır. Genel olarak Mu'tezile'nin, fe
sahat özelliklerini tek tek kelimelerde, 
hatta harf ve seslerde aramasına karşı
Iık Cürcanf bu özelliklerin cümle tekni
ğinde bulunduğunu söylemiştir. Kur'an'ın 

nazmıyla ilgili diğer görüşlerin onun i'ca
zını ispata yetmeyeceğini belirten müel
life göre i'caz kelimelerde aranmaz. Çün
kü Arapça'da daha önce de var olan bu 
kelimeler, pek azı müstesna olmak üze
re Kur'an'da da aynı anlamlarla yer al
mıştır. Tek tek kel imeler milnalara sem
bol olmaktan öteye geçmez. Kur 'an'da 
mütenafir (telaffuzu güç) kelimelerin bu
lunmaması i'cazı pekiştiren önemli bir 
unsursa da yeterli değildir. Aksi halde 
kolayca söylenebilen alelade sözlerin de 
fasih sayılması gerekirdi. Müzikal uyum
da i'caz aranmayacağı gibi vezin de fe
sahat ve belagat için bir ölçü değildir. 



Ayrıca i'caz ayetler arasındaki fasıla*lar
da da aranmaz; zira kafiyeyi büyük bir 
ustalıkla seçebilenler fasılayı da kolay
lıkla uygulayabilirler. İ'caz. muhtelif ayet
lerde görülen istiare. mecaz ve kinaye 
gibi edebi sanatlarla da olmaz. Aksi bir 
görüş, bu tür edebi sanatların yer alma
dığı ayetlerde i'caz bulunmadığı sonu
cuna götürür. Cürcani'ye göre Kur'an'ın 
gerçek anlamda i'cazı. aynen muhafaza 
edilen nazmındaki fesahat ve belagat
tan kaynaklanmaktadır. 

Eserin yazımında belli bir planın uy
gulanmaması, özellikle ana başlıkların 

konulmaması birtakım tekrar ve teda
hüllere sebep olmuştur. Konular arasın
daki geçişler "faslun" veya "i'lem" ifade
leriyle yapılmaktadır. Bu sebeple Fah
reddin er-Razi (ö. 606/ 1209) eseri, mü
ellifin Esrarü'l-be1aga'sıyla birlikte Ni
hdyetü '1- i c az ii dirayeti '1- i c cdz adıyla 
hülasa ve yeniden tasnif etmiştir. 

XIX. yüzyılın sonlarında bilhassa Mu
hammed Abduh ve Hüseyin b. Ahmed 
el-Marsafi'nin gayretleriyle belagat ilim
lerine olan ilgi artınca klasik belagat ki
tapları basılmaya başlanmıştır. Bu ara
da Muhammed Abduh ve Şeyh Muham
med eş-Şinkiti'nin tashihleri ve Muham
med Reşid Rıza'nın haşiye ve izahları ile 
basılan De1a 'ilü '1- i c cdz (Kahire 1321, 
133 ı. 1366), daha sonra Ahmed Musta
fa el-Meragi (Kahire 13691 ı 950). Muham
med b. Tavit (1-11. Tıtvan 1950). Muhammed 
Abdülmün' im el- Hafaci (Kahire ı 3891 
ı 969) ve Mahmüd Muhammed Şakir (Ka
hi re ı404/ 1984) tarafından tahkik edi
lerek neşredilmiştir. 
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DEıAİLÜ'n-NÜBÜWE 
( ;;~\ J_;':ı'~ ) 

Peygamberlik müessesesini, özellikle 
Hz. Muhammed'in peygamberliğini 

ispatlamak amacıyla yazılan 
eserlerin ortak adı. 

_j 

"Bilinmeyen şeyin öğrenilmesini sağ
layan bilgi, kılavuz" anlamındaki delilin 
çağulu olan delait ile "peygamberlik" an
lamındaki nübüwet kelimesinden oluşan 
delailü'n-nübüwe, terim olarak bir pey
gamberin bizzat gösterdiği veya pey
gamberliğine alarnet olmak üzere ken
disi dışında meydana gelen tabiat üstü 
olayları konu edinen. peygamberin ge
tirdiği ilkeleri ilmi tahliliere tabi tutarak 
bunların ilahi kaynaklı olduğunu. dolayı
sıyla o peygamberin de hak peygamber 
olduğunu ispatlamayı amaçlayan eser
leri ifade eder. Peygamberlerin gerçek
leştirdiği tabiat üstü olaylar. benzerleri
ni meydana getirme açısından muha
taplarını aciz bıraktıkları için mücize. nü
büweti kanıtladıkları için de delil- delail 
diye adlandırılır. Peygamber olacak kişi
nin doğumu sırasında veya nübüwetle 
görevlendirilmesi esnasında meydana ge
len harikulade olaylar nübüwetin delil
lerinden sayılmakla birlikte mücize ola
rak isimlendirilmez. Ebü Hatim er-Razi'
ye göre bu iki türe giren olayların tama
mına "işaretler ve alametler" anlamın

da a'lam denilir. Bunlara ayrıca "deliller" 
manasında olmak üzere ayat ve şevahid 
adı da verilir (A'lamü'n·nübüuue, s. ı93) . 

Ebü'l-Hasan el-Eş'ari ise a'lam terimini 
mücize ile birlikte ve daha geniş bir an
lamda kullanır (Makala~ s. 438) İslam 
alimleri. mutlak olarak nübüwet mües
sesesini ve özellikle Hz. Peygamber'in 
nübüwetini ispatlamak amacıyla yaz
dıkları bu tür eseriere a'lamü'n-nübüv
ve yanında delailü'n -nübüwe adını ver
mek suretiyle hem bizzat peygamber
lerce gösterilen mücizeleri, hem de ken
dileri dışında meydana gelen harikula
de olayları delail kapsamına almışlardır. 
Nitekim İbn Teymiyye, delailü'n-nübüv
ve ve a'lamü'n-nübüwe tabirlerinden her 
birinin diğerinin yerinde kullanılabilece
ğine işaret etmektedir (en·Nübüuuat, s. 
268). Nübüwetin ispat edilmesi amacıy
la yazılan eserler bu iki isim dışında çe
şitli adlarla da anılmıştır. "Peygamberli
ğin kanıtlanması" anlamında kullanılan 

isbatü'n-nübüwe, isbatü'r-risale, tesbi
tü delaili'n-nübüwe ile "nübüwetin de
lilleri" anlamındaki hucecü'n-nübüwe, 
ayatü'n -nübüwe, şevahidü'n-nübüwe. 

DELAİLÜ ' n- NÜBÜWE 

alamatü'n-nübüwe, mearicü'n -nübüv
ve. emaratü'n-nübüwe ve el-hasaisü'n
nebeviyye bunların başlıcalarıdır. Beşai
rü'n-nübüwe tabiri ise genel olarak "Hz. 
Muhammed'in nübüwetini doğrulayan 

belgeler". özel olarak da "önceki kutsal 
kitaplarda onun peygamberliğini müj
deleyen metinler" anlamında kullanılır 

(bk. BEŞAİRÜ'n-NÜBÜWE). 

Taşköprizade, metafiziğin bölümleri 
içinde mücizelerin peygamberliğe delil 
oluşu keyfiyetini, mucizelerle sihir vb. 
harikulade olaylar arasındaki farkları 

incelerneyi konu edinen "emaratü'n-nü
büwe" adlı müstakil bir ilim dalının bu
lunduğunu belirtmekteyse de (Mi{taf:tu 's
sa 'ade, ı. 32 ı) Kati b Çelebi onun bu gö
rüşünü isabetli bulmaz ve sadece pey
gamberlik müessesesi ile Hz. Muham
med'in nübüwetini ispatlamak için müs
takil eserlerin yazılmasının. bu konunun 
kelam ilminden ayrı bir ilim dalı olarak 
kabul edilmesini gerektirmeyeceğini be
lirtir (Keş{ü'z-zunan, 1, ı 61). Nübüwet me
selesini n kelam ilmine ait üç temel ko
nudan birini teşkil etmesi Kati b Çelebi'
nin haklılığını ortaya koymaktadır. 

Hz. Peygamber'in nübüwetle görev
lendirilmesinden sonra vahye inanma
yan çeşitli zümrelerin ortaya çıktığı. bun
ların arasında yer alan bazı şairlerin şi
irlerinde peygamberlik müessesesini ten
kit ettikleri bilinmektedir. İslamiyet'in 
Arap yarımadasını aşarak hızla yayılma
sının ardından MecQsTiik ve Maniheizm 
gibi eski dinlere. materyalizme veya sa
dece Tanrı'nın varlığını kabul edip vahyi 
inkar eden felsefi akımlara, ayrıca İs
lam dinine mensup olduğu iddiasında 
bulunan aşırı fırkalara bağlı değişik züm
reler bu tenkitlere fikri boyutlar ekleye
rek bunları devam ettirmiş, nihayet nü
büwet müessesesi aleyhinde yazılan 

eserlerle konu İslam dini için önemse
necek bir problem haline gelmişti. İlk 
olarak hicri ll. (VIII.) yüzyılın ikinci yarı
sında başlayıp lll. (IX.) ve IV. (X.) yüzyıl
larda etkisini sürdürdüğü kabul edilen 
zındıklık ve ilhad hareketleri çerçevesin
de İbnü'l-Mukaffa', Abdülkerim b. Ebü'l
Avca, Beşşar b. Bürd. Ebu Isa el -Verrak, 
İbnü'r-Ravendi. Ebu Bekir Muhammed 
b. Zekeriyya er-Razi gibi alimierin nübüv
veti felsefi açıdan eleştirenierin başında 
geldiği zikredilir (ibnü'n-Nedim, s. 2ı6; 

Kadi Abdülcebbar. ı. 106, 129; Abdurrah
man Bedevi. Min Tarfl)i ' l-ilf:tad fi'l·İs lam, 
s. 37) . İslam alimleri. SÖZ konusu kişiler
ce ileri sürülen iddialara ve yazılan eser
Iere erken devirlerden itibaren hem umu
mi kelam kitapları içinde, hem de de-
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