
kanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu tür eser
Ierin müellifleri peygamberlik müesse
sesine epistemolojik, ontolo_üik ve etik 
açıdan felsefi" yaklaşımlar yapmaya ça
lışmışlardır. Cahiz'in Hucecü'n-nübüv
ve'si, Ebu Hatim er-Razl'nin A'ldmü'n
nübüvve'si, Bakıllanl'nin el - Beyiin'ı. 

Kadi Abdülcebbar'ın Teşbitü del ii' ili" n
nübüvve'si. Maverdi'nin A 'Iamü'n-nü
büwe*si, Fahreddin er-Razi'nin en-Nü
büvviit'ı, Muhammed Rüşdi Abld'in en
Nübüvve ii gav'i'l- 'ilm ve'l- 'a~·ı 
(Bağdat ı 986). bu gruba dahil olan eser
Ierin bazı örneklerini oluşturur. 

Doğrudan doğruya delailü'n-nübüwe 
konusuna ayrılan eserlerin dışında be
şairü'n-nübüweye dair eserlerle Hıristi
yanlık ve Yahudiliğe karşı yazılan reddi
yeler de bu tür içinde değerlendirilebi
lir. Ali b. Rabben et-Taberl'nin er-Red 
'aıe·n-nasiirii'sı ile (Beyrut 1959) Kur
tubi'nin ei-j'Jam bimii ii dini"n-naşii
ra mine'I-fesad ve'l- ev ham ' ı (Kah i re 
ı 980) bunlara ait örnekler arasında zik
redilebilir. 
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DEıAİLÜ'n-NÜBÜWE 
( ~lj:'i~) 

Ebu Nuaym el-İsfahani'nin 
(ö. 430 /1038) 

Hz. Peygamber'in nübüvvetini 
mucizeleriyle ispat etmeyi 

amaçlayan eseri. 
_j 

Hz. Peygamber'in nübüwetine ilişkin 
delilleri ihtiva eden ve çeşitli kaynaklar
da dağınık olarak bulunan rivayetleri bir 
araya toplamak amacıyla telif edilen eser. 
üç bölüm halinde ele alınabilecek otuz 
beş fasıldan meydana gelmiştir. Birinci 
bölümü oluşturan ilk on fasılda Hz. Pey
gamber'le ilgili olarak doğumundan ön
ceki bazı hususları konu edinmiştir. Bu 
bölümde Peygamber'in isimleri, soyu, 
mensup olduğu ailenin asaleti. Kur'an'
da belirtilen faziletleri, diğer peygam
berlerden üstünlüğü, zuhurundan önce
ki peygamber beklentileri, geçmiş ilahi 
kitaplarda yer alan vasıfları. ebeveyni
nin evliliği ve kendisinin anne rahmine 
intikalinden itibaren meydana gelen hii
rikulade olaylarla ilgili rivayetler nakle
dilmiştir. 

ikinci bölümü teşkil eden daha son
raki altı fasılda, Hz. Peygamber'in doğu
mundan nübüwetle görevlendirilmesine 
kadar geçen hayatı, bu süre içinde ger
çekleşen ve nübüwet alameti olarak ka
bul edilmesi gereken olaylarla ilgili riva
yetler sıralanır. Doğduğu yılda Fil Yak'a
sı'nın meydana gelmesi. annesi Arnine 
ile süt annesi Halime'nin bazı tabiat üs
tü olaylar müşahede etmeleri, çocukluk 
ve gençlik dönemlerinde Kureyşliler'in 

kendisi hakkında olumlu kanaatler bes
leyip onu güvenilir bir şahsiyet olarak 
tanıması. sırtında nübüwet mührü taşı
ması , Cahiliye inançlarından ve sapıklık
larından korunmuş bulunması bu kısım
da ele alınan konulardan bazılarıdır. 

Üçüncü bölümü oluşturan son on do
kuz fasılda. Hz. Peygamber'in nübüwet
le görevlendirilmesinden vefatma kadar 
geçen sürede vuku bulan mucizelerle il
gili rivayetler sıralanır. Vahyin ve vahiy 
meleğinin geliş şekilleriyle başlayan bu 
bölüm içinde hicret esnasında gerçekle
şen mucizeler. hayvanların Hz. Peygam
ber'le konuşması, uzaktaki bir ağacın 
onun yanına gelip tekrar yerine dönme
si. çeşitli zamanlarda parmaklarından 

su akması. az bir yemeği çoğaltması, 
iştirak ettiği gazvelerde ve vefatı anın
da birçok harikulade olayın meydana 
gelmesi, gayba dair haberler vermesi ve 

DELAiLÜ ' n- NÜBÜWE 

bunların aynen gerçekleşmesi , ashiib-ı 

kiramın bir kısmından keramet sayıla
bilecek bazı ilginç olayların zuhur etme
si gibi husustarla ilgili rivayetler başlıca 
konular olarak işlenir. Eserin son fasıl
larında Hz. Muhammed ile diğer peygam
berlerin mukayesesı yapılır ve Kur 'an 
mucizesinden başka her peygambere ve
rilen maddi mucizenin bir benzerinin Hz. 
Peygamber'e de verildiği hususu çeşitli 
rivayetlerle ispat edilmeye çalışılır. 

Delii 'ilü 'n- nübüvve 'nin kaynakları 
arasında Siretü İbn İslpJ.~ ve Vakıdi'nin 
el -Megiizfsi de yer alır. Eserde nübüv
vet delilleri olarak nakledilen rivayetler, 
genellikle duyularla algılanan (hissi) ve 
olmuş ya da olacak olaylarla ilgili bulu
nan (haberi) mucizelerden oluşmuştur. 
Hz. Peygamber'e ait vasıfların Ehl-i ki
tap alimlerince bilinişi ve onun güven 
duyulan yüce bir şahsiyete sahip oluşu 
da nübüwet delilleri arasında mütalaa 
edilmiştir. Ancak bu eserin ihtiva ettiği 
rivayetlerin doğruluk açısından tenkide 
tabi tutulması gerekmektedir. Del ii' i
lü 'n-nübüvve ilk defa Haydarabad'da 
(ı 320), daha sonra da Halep'te (1397 1 
ı 977) yayımlanmıştır. 
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DEıAİLÜ'n-NÜBÜWE 
(~ı ..ı:~~) 

Ebu Bekir el-Beyhaki'nin 
(ö. 458/1066) 

Hz. Peygamber'in nübüvvetini 
mucizeleriyle ispat etmeyi 

amaçlayan eseri. 
_j 

Tam adı Del ii' ilü 'n-nübüvve ve ma'
rifetü al}.viili şiil}.ibi'ş-şeri'a olan eser, 
Beyhaki'nin ileri yaşlarında yazdığı en 
son kitaplarından biridir. Beyhaki. ken
di ifadesinden anlaşıldığına göre, eseri 
telif ederken "eş-Şeyhü'r-Refs" diye an
dığı hocası (muhtemelen Ebu Sa'd Muham
med b. İbrahim el-Hargüşi) tarafından ya
zılmış olan el-Med{].al ilciKitabi Delci'i
li 'n-nübüvve adlı eseri örnek almıştır. 

Bablar şeklinde düzenlenen eseri bir 
giriş ve on bir bölüm halinde ele almak 
mümkündür. Giriş kısmında geçmiş pey
gamberlerin nübüwetiyle Hz. Muham
med'in nübüwetinin ancak mucizelerle 
ispat edilebileceği belirtildikten sonra 
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