
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 
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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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Hz. Peygamber'e ait en büyük mucizenin 
Kur'an-ı Kerim olduğuna ve Kur'an'ın ta
şıdığı çeşitli i'caz yönleriyle diğer muci
zelerden daha kuwetli bir delil teşkil et
tiğine işaret edilir. Haberin kısımları, ha
ber-i vahidin delil oluşu, hadislerin ne
vileri ve hadis usulüne dair çeşitli konu
lar hakkında verilen kısa bilgilerle giriş 
kısmı tamamlanır. Birinci bölümde Hz. 
Peygamber'in soyu, isimleri, doğumu, ço
cukluk dönemi ve bu sırada meydana 
gelen harikulade olaylarla ilgili rivayet
ler nakledilir. İkinci bölüm, Hz. Peygam
ber'in bedeni ve ahlaki özellikleriyle (sO
ret ve sTreti) geçmiş ilahi kitaplardaki va
sıflarına ilişkin bilgileri ihtiva eder. Üçün
cü bölüm Hz. Peygamber'in doğumun
dan nübüwetle görevlendirilmesine ka
dar geçen hayatı boyunca zuhur eden 
nübüwet alametlerine ayrılmıştır. Dör
düncü bölümde Hz. Muhammed'in nü
büwetle görevlendirilmesi, vahyin baş
laması, Müslümanlığı ilk kabul edenler, 
müşriklerin müslümanlara yaptığı ezi
yetler, Habeşistan'a hicret, mi'rac olayı, 
Akabe biatları, Mescid-i NebevT'nin in
şası, kıblenin Kabe yönüne çevrilmesi ve 
bu hadiselerde ortaya çıkan mucizeler 
nakledilir. Beşinci bölüm Hz. Peygam
ber'in gazve ve seriyyelerde müşahede 
edilen mOcizelerini, altıncı bölüm ilk beş 
bölümde belirtilenlerin dışında kalan bir
çok mucizesini kapsar. Yedinci bölümde 
Hz. Peygamber'in yaptığı duaların ka
bul edilmesi, sekizinci bölümde bazı ya
hudi alimlerinin, Hz. Peygamber'e sor
dukları sorulara aldıkları tatmin edici 
cevaplardan sonra müslüman olmaları, 
dokuzuncu bölümde Hz. Peygamber'in 
gayba dair verdiği haberlerin gerçekleş
mesi ve bunların nübüwetine delil olu
şu üzerinde durulur. Onuncu bölümde 
Hz. Muhammed'in peygamber olacağı
na dair rüyalar, vahyin gelişinin Hz. Pey
gamber üzerinde müşahede edilen et
kileri ve bunların nübüwetine delil olu
şu anlatılır. On birinci bölümde Hz. Pey
gamber'in hastalanması ve vefatı sıra
sında meydana gelen harikulade olaylar 
nakledilir. 

Beyhaki'nin Delô.'ilü'n-nübüvve'si, 
muhteva ve plan bakımından büyük çap
ta EbO Nuaym el-İsfahanT'nin aynı adı 
taşıyan eserine benzer. Kitapta hadisler 
tahrTc edilerek daha çok sahih hadisle
re yer verilmiş, nübüwetin delili mahi
yetindeki harikulade olayları ihtiva eden 
rivayetlerin zayıf veya mevzO olanlarına 
işaret edilmiş, ayrıca günümüze kadar 
ulaşmayan bazı kaynaklarda mevcut bil-
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giler nakledilmiştir. Kaynakları arasında 
Kütüb-i Sitte'den başka Hakim'in el
Müstedrek'i, Vakıdf'nin Megazf'si, Sf
retü İbn İsfıô.~ ve İbn Mende'nin Delô. 'i
lü'n-nübüvve'si yer alır. Kelami konu
larda EbO Süleyman el-Hattabi, Ebu Ab
dullah el-Halimi ve EbO MansOr el-Ey
yObT'den de nakiller yapılmıştır. Eserde 
bazı rivayetlerin tekrarlandığı görülür. 
Veciz bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'den 
istifade edilerek ciltler dolusu eserlerin 
meydana getirilişini önemli bir i'caz nok
tası olarak kaydeden Delô.'ilü'n-nübüv
ve, alimierin takdir ederek başvurduğu 
önemli bir kaynak olmuştur. Özellikle 
İbn Kesir'in el-Bidô.ye'si ile SüyOtT'nin 
el-ljasô. 'isü'l-kübra'sında ondan bol
ca nakiller yapılması bu hususu teyit edi
ci mahiyettedir. 

İbnü'l-Mülakkın'ın Güyetü's-sUJ if .tıa
şa 'işi 'r- ResUl, İbn Di h ye el-Belensf'nin 
Bugyetü's-sa'il 'amma Jıavahü Kitd
bü'd-Dela 'il adıyla ihtisar ettiği ve Mu
hammed b. Abdurrahman es-Sehavi'nin 
hakkında el-~avlü '1- murte~ü if l]atmi 
Dela 'ili' n-nübüvve adlı bir çalışma yap
tığı Dela ' ilü'n-nübüvve, önce Abdur
rahman Muhammed Osman'ın tahkikiyle 
iki cilt halinde (Kahire I 3891 ı 969), daha 
sonra Abdülmu'tf Kal'acT'nin tahkikiyle 
yedi cilt olarak (Beyrut 1405/ ı 985) ya
yımlanmıştır. 
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DEIAL 
( J')'..ı.!\) 

Ebu Zeyd Nakıd ed-Delal 
(ö. 145/762) 

Emevtler devrinde yaşayan 
Medineli ünlü mil.sikişinas. 

_j 

70 (690) yılında Medine'de doğdu. Aişe 
bint Said b. As'ın azatlısıdır. Beni Zeyd'in 
azatlısı olduğu da rivayet edilmiştir. "De
la!" (işve, naz, cilve) adı kendisine inceli
ği ve zarafeti sebebiyle verilmiş olmalı
dır. MOsikideki hacası meşhur hanende 
ve bestekar Tuveys'tir (ö 92 /7 10- ı 1) 
Hişam b. Meriye'nin nakline göre Delal, 

Emeviler devrinin ünlü şairi Cerir b. Atıy
ye'den öğrendiği iki makamı güzel ve 
müessir bir şekilde icra ederdi. İbn Sü
reye Ubeydullah ve Nevmetü'd-Duha gi
bi zamanın meşhur mOsikişinaslarıyla 

aynı devirde yaşadı ve kısa zamanda ün
lü hanendeler arasına girdi. Daha çok 
def eşliğinde dinleyicileri adeta büyüle
yen tarzda eserler okumasıyla tanınmış
tır. Bazı kaynaklar, kadınlarla beraber 
oturup sohbet etmekten ve onlarla ya
kınlık kurmaktan hoşlanan Delal'in, da
ha sonra onların hallerini erkeklere an
lattığı için Halife Süleyman b. Abdülme
lik'in emriyle Medine Valisi Amr b. Hazm 
ei -Ensari tarafından hadım edildiğini ri
vayet eder. Diğer bazı kaynaklar ise Ab
dülmelik'in onu himaye ettiğinden ve sa
rayında bir müddet ağırladıktan sonra 
ikramlarla geri gönderdiğinden bahse
der. İçki içmediği halde bir mecliste iç
tiği bal şerbetine gizlice içki karıştırılma
sı sonucunda hoşa gitmeyecek hareket
ler yapması üzerine bir daha şarkı söy
lememeye ve içki meclisinde bulunma
maya yemin ettiği nakledilir. Hayatının 
bundan sonraki dönemini Medine eşra
fı ile sohbet ederek geçirdi ve orada ve
fat etti. 

Güzel sesi, renkli kişiliği ve nüktedan
lığı ile tanınan Delal'in hanendeliği ya
nında bestekarlığı üzerinde de önemle 
durulmaktadır. Daha çok çağdaşı olan 
şairlerin şiirlerini bestelemiştir. Nabiga 
ez-Zübyani, Ma'bed b. Vehb, Mugire b. 
Amr, Osman, MecnOn, Cemil, İbn Muh
riz, İbn Kays er-Rukayyat, Ömer b. Ebu 
Rebia adlı şairlerin şiirlerine yaptığı bes
teler bunlardan bazılarıdır. İsfahani, el
Egani adlı eserinde onun bestelediği otuz 
eserin güftesini kaydetmektedir. Üstat 
Tuveys ile talebeleri İbn Süreye ve Delal 
yaptıkları yeniliklerle devrin mOsikisine 
büyük itibar kazandırmış, İslam mOsiki 
tarihinde üç seçkin şahsiyet olarak yer
lerini almışlardır. 
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