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z. Peygamber, İslam dininin müntesipleri için çok önemli bir şah-
siyettir. Onun hayatını doğru okumak ve anlamak Müslümanlar
için dini bir zorunluluktur. Çünkü yüceltici veya indirgemeci an-

layışlarla İslam Peygamberini rol model olarak benimsemek veya bu rol mo-
delliği yeni yetişen nesillere aktarmak almak mümkün görünmemektedir.
İndirgemeci anlayışlar onun peygamberlik özelliklerini yok sayarken yü-
celtici anlayışlar, onu mucizeler halesinde hareket eden bir peygamber ola-
rak tasavvur etmektedir. Her şeyiyle mucizelerle donatılmış bir peygamber
görmek isteyen müşrikler, zaman zaman Allah Rasûlü’nden mucize talep-
lerinde bulunmuşlar,1 bunun ötesinde yeme, içme, alışveriş yapma gibi te-
mel insanî özellikleri dahi onda görmek istememişlerdir.2

Bu bağlamda Hz. Muhammed’in gerek risâlet öncesi gerekse risâlet son-
rası dönemde yaşadığı olağanüstü olaylar ve bu olaylar ile ilgili rivâyetler,
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müs lü man la rı ta rih bo yun ca il gi len di ren bir ko nu
ol muş tur ve öy le gö rün mek te dir ki bun dan son ra
il gi len dir me ye de de vam ede cek tir. Hz. Pey gam -
ber ’in ha ya tı bo yun ca ola ğa nüs tü bir tec rü be ya şa -
ma dı ğın dan tu tun da onun her an mu ci ze ler
gös te ren hat ta ye me si ne, iç me si ne, yü rü me si ne va-
rın ca ya ka dar ola ğa nüs tü lük ler le do lu bir ha ya tı ol-
du ğu nu sa vu nan la ra ka dar pek çok gö rüş ve
dü şün ce ser de dil miş tir.3 Hz. Pey gam be ri da ha iyi
ve doğ ru an la mak adı na ya pı lan bu ça lış ma lar
önem li dir an cak bu olay la rı müs ta kil bir şekil de ve
de ği şik bo yut la rıy la in ce le mek ge rek mek te dir. Sağ-
lık lı ve doğ ru bil gi le re an cak böy le ula şı la bi le ce ği
ka na a tin de yiz.

Bu ça lış ma da, Hz. Pey gam be rin risâle ti ile iliş-
ki len di ri len ve onun yü rü me si es na sın da bir bu lut -
la göl ge len di ği ne da ir rivâyet ve gö rüş ler
de ğer len di ri le cek tir. Rivâyet ler se net ten ki di ne ta -
bi tu tul duk tan son ra, me tin ten ki di ile söz ko nu su
rivâyet ler in ce le ne cek tir. 

I) BİR BULUTUN HZ. PEYGAMBER’İ
GÖLGELEDİĞİNE DAİR RİVAYETLERİN
SENET TENKİDİ

1) RÂHİP BAHÎRA RİVÂYE Tİ

Bu ko nu da ki ilk rivâyet, Hz. Pey gam ber ’in on iki
yaş la rın da am ca sı Ebû Tâlib ile be ra ber Şam ’a doğ -
ru yap tı ğı yol cu luk la il gi li meş hur rivâyet tir.4 Bu
rivâyet te söz ko nu su râhi bin Hz. Mu ham med ’i (as)
ge le cek te ki bir pey gam ber ola rak ta nı ma ve bil me
işa ret le rin den bi ri ola rak onun bir bu lut ta ra fın dan
göl ge len di ril me si an la tıl mak ta dır. Hiç şüp he siz
Râhip Bahîra ola yı çok de ği şik yön le riy le tar tı şı lan
bir rivâyet tir. Biz bu rivâye tin de tay la rı na gir me -
den sa de ce ko nu mu zu il gi len dir di ği kıs mıy la bu
ola ya de ği ne ce ğiz. Bu rivâye tin se net açı sın dan sa -
hih ola rak de ğer len di re ce ği miz bir yol la nak le di lip
nak le dil me me si ça lış ma mı zın ilk prob le mi dir.

Ko nuy la il gi li rivâye ti nak le den ilk eser İbn İs-
hâk’ın Sîre ti’ dir.5 İbn İshâk bu rivâyet le il gi li bi ze
her han gi bir se net ver me mek te dir. Üs te lik İbn
İshâk beş yer de Râhip Bahîra ola yı nı an la tır ken ha -
dis il mi açı sın dan tem riz si ga sı di ye ta bir edi len
“Fîmâ ye z‘ umûne/ze ‘ amû” (id di a et tik le ri ne gö -
re/id di a et ti ler) şek lin de ifa de ler kul lan mak ta dır.6

Ta rih ki tap la rı ge nel ola rak bu rivâye ti İbn İs-
hâk’tan nak le der ler. Ta berî, söz ko nu su ola yı iki
ay rı rivâyet le bi ri ni Tirmîzî’den di ğe ri ni ise İbn İs-
hâk’tan nak let mek te ve İbn İshâk’ın bu rivâye ti tâ-
biînden Ab dul lah b. Ebû Bekr b. Mu ham med’ den
(135/752) al dı ğı nı söy le mek te dir.7 Do la yı sıy la ge -
rek İbn İshâk’tan nak le di len ge rek se Ta berî’de ol-
du ğu gi bi onun Ab dul lah b. Ebî Bekr ’den nak let ti ği
rivâyet ler mu ‘ dal ha dis8 ol mak ta dır ve ha dis tek ni -
ği açı sın dan bu tür rivâyet ler en za yıf ha dis tür le -
rin den dir. 

İbn İshâk’ın dı şın da ola yı baş ka bir se net le bi -
ze nak le den di ğer bir ta rih çi ola n9 İbn Sa ‘d ’ın,
Râhip Bahîra ola yıy la il gi li ak tar dı ğı iki rivâyet ten
sa de ce bi rin de Hz. Pey gam ber ’in bir bu lut la göl ge -
len me si ifa de si yer al mak ta dır.10 İbn Sa ‘d ’ın rivâye -
ti Vâkıdî’ye da yan mak ta dır ki Vâkıdî, ha dis çi ler
ta ra fın dan şid det le eleş ti ri len bi ri dir ve onun rivâ-
yet le ri za yıf ol mak tan kur tu la ma mış tır.11 Üs te lik
söz ko nu su rivâyet Dâvud b. Hu sayn 12 (135/752) ile
son bul mak ta dır ve onun la Hz. Pey gam ber ara sın -
da en az iki râvî ko puk tur ve söz ko nu su rivâyet
İbn İshâk ve Ta berî rivâyet le ri gi bi mu ‘ dal ha dis ol-
mak ta dır.13

Râhip Bahîra ola yıy la ala ka lı en sa hih rivâyet
ise 14 İbn Ebî Şey be ve Tirmîzî rivâye ti dir.15 Bu ri-
vâyet le il gi li Tirmîzî “Ga rip, ha sen bir ha dis tir. Onu
sa de ce bu ta rik ten bi li yo ruz.” de ğer len dir me sin de
bu lun mak ta dır. Tirmîzî’ye gö re ha sen ha dis is na -
dın da ya lan söy le mek le it ham edil miş bir râvî bu-
lun ma yan, şaz ol ma yan ve ben ze ri baş ka
ta rik ler den rivâyet edi len ha dis tir. Tirmîzî’nin is-
na dı mut ta sıl ol ma yan ha dis le ri ha sen ola rak ni te -
len dir di ği de ifa de edil miş tir.16 Ga rip ha dis ise
se ne di nin her han gi bir ye rin de râvî sa yı sı bi re dü -
şen ha dis tir ve ha dis alim le ri ta ra fın dan hoş gö rül -
me miş tir.17

Tirmîzî’nin ifa de si, rivâye tin sa hih şart la rı nı
ta şı ma dı ğı nı an lat mak ta dır. An cak, Hâkim rivâye -
tin sa hih ol du ğu nu, Bu ha ri ve Müs lim ’in sıh hat
şart la rı na uy gun ol du ğu hal de on lar ta ra fın dan
nak le dil me di ği ni söy ler.18 İbn Ha cer rivâye tin bü -
tün râvîle ri nin si ka ol du ğu nu be lirt miş tir.19 Süyûtî
ha di sin sıh ha ti ni or ta ya ko yan şahid rivâyet le ri ol-
du ğu nu söy ler ve bun lar dan bir ka çı nı zik re der.20
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Bu olum lu de ğer len dir me le re rağ men se net le
il gi li olum suz gö rüş ler de mev cut tur. Tirmîzî rivâ-
ye ti nin ilk râvîsi Fadl b. Sehl el-A‘ rec (255/869) ha -
dis alim le ri ta ra fın dan ge nel ola rak si ka ka bul
edil mek le bir lik te, kay nak la rı mız da Ebû Dâvûd’un
“On dan rivâyet te bu lun mam. Çün kü cey yi dü’l-ha -
dis tir.” sö zü rivâyet edil mek te dir.21 Ha di sin ikin ci
râvîsi, hak kın da en çok ko nu şu lan ki şi dir. Ab dur -
rah man b. Gaz van Ebû Nûh Kurâd (207/822) is-
min de ki bu râvî ile il gi li eleş ti ri ler da ha çok
mün ker rivâyet le ri ve fert rivâyet le ri ile ala ka lı -
dır.22 Ze hebî onun Bahîra ola yıy la il gi li rivâye ti ni
de mün ker rivâyet le ri kap sa mın da de ğer len di rir23

ve bu rivâye ti için “Bu ger çek ten mün ker bir ha-
dis tir.” ifa de si ni kul la nır.24 Ebu’l-Abbâs on dan baş -
ka bu nu an la tan kim se gör me di ği ni söy le mek te,25

kıs sa çok meş hur ol du ğu için bun dan kas tın kıs sa -
nın ko puk ol ma yan se ne di ol du ğu ifa de edil mek te -
dir.26 Bu ra dan da an la şı lan kıs sa nın ko puk ol ma yan
tek se ne di nin bu se ned ol du ğu dur.

Rivâye tin di ğer râvîle ri gi bi ge nel ola rak si ka
ve sadûk ka bul edil me si ne kar şın râvî Yu nus b. Ebî
İshâk el-Kûfî (152/770) de “On da şid det li gaf let
var dır.” “Sadûktur an cak onun la de lil ge ti ril mez.”
“Ha dis le rin de ızdı rab var dır.” gi bi ifa de ler le cerh
edil miş tir.27 Ebû Be kir b. Ebî Mûsâ el-Eş ’arî
(106/724) ile il gi li İbn Sa’d onun az ha dis rivâyet
et ti ği ni ve za yıf ka bul edil di ği ni söy ler.28 Ze hebî de
İbn Sa’d dı şın da onu za yıf ka bul eden bi ri si ni bil-
me di ği ni, onun sadûk ol du ğu nu be lir tir.29

Söz ko nu su rivâye tin sahâbî râvîsi ise Ebû
Mûsâ el-Eşârîdir ki o ne bu va kı a yı gör müş ne de
ola yı kim den duy du ğu nu ha ber ver miş tir.30 Bu hu-
su sa te mas eden İbn Kesîr, ha dis te ki ga rip lik ler ara-
sın da ha di sin sahâbe mür sel le rin den31 ol ma sı nı
sa yar ve bu na se bep ola rak da onun hicrî ye din ci
yıl da, Hay ber ’in fet hi yı lın da Rasûlul lah ’ın ya nı na
gel me si ni gös te rir. İbn Kesîr her ha lü kar da ha di sin
mür sel ol du ğu nu be lir tir ve “Muh te me len Ebû
Mûsâ bu nu Hz. Pey gam ber’ den ve ya sahâbe nin bü-
yük le rin den din le miş tir. Olay her kes ta ra fın dan bi-
li nen, halk ara sın da yay gın ve meş hur bir me se le
ol du ğu için Ebû Mûsâ bu nu hal kın ağ zın dan din-
le miş de ola bi lir.” der.32

Ge nel ola rak rivâye tin bü tü nüy le il gi li en yo -
ğun eleş ti ri ler, Ze hebî’den gel miş tir. Söz ko nu su ri-

vâyet le il gi li “Ben onun uy dur ma ol du ğu nu, di ğer
ba zı rivâyet le rin ise ba tıl ol du ğu nu sa nı yo rum.”33

di yen Ze hebî Târîhu’l-İslam ad lı ese rin de bu ola-
yın baş lı ğı na “in sah ha==  şayet sa hih se ”34 kay dı nı
ko ya rak rivâyet le il gi li şüp he si ni ifa de et miş tir.35

Tir mizî rivâye ti nin son kıs mın da yer alan “Ebû
Tâlib onu Ebû Be kir ve Bi lal ile ge ri gön der miş tir.”
iba re si nin ise ne re dey se bü tün alim ler ta ra fın dan
rivâye te son ra dan da hil edil di ği, tek nik ta bir le bu
ifa de nin idrâc ol du ğu ka bul edil miş tir.36

Özet ola rak ver me ye ça lış tı ğı mız bü tün bu de-
ğer len dir me ler den an la şı lan Râhip Bahîra ola yı ile
il gi li en mu te ber rivâyet olan Tirmîzî rivâye ti nin
se ne di, ha dis tek ni ği açı sın dan her ne ka dar za yıf
sa yıl ma sa bi le sa hih bir rivâyet de de ğil dir. “Za ten
Tirmîzî de muh te me len se ned de ki râvîle rin bu za-
af la rı nı ve rivâye tin ferd ol ma sı nı göz önün de bu-
lun du ra rak, dakîk bir de ğer len dir mey le ha di se
ha sen garîb hük mü nü ver miş tir.”37 Do la yı sıy la se -
ned iti ba riy le ha sen bir ha di sin met nin de bir ta kım
ila ve ve ek silt me ler bu lun ma sı nor mal dir. Ge rek
ha ta ile ge rek se baş ka ni yet ler le ha di sin içe ri si ne
bir ta kım ola ğa nüs tü ha di se le rin gir miş ol ma ih ti -
ma li Râhip Bahîra rivâyet le ri için son de re ce an la -
şı lır ve ka bul edi le bi lir bir du rum dur. Do la yı sıy la
bu rivâyet ler de ki ba zı cüm le le re da ya na rak hü küm
ver mek de o de re ce yan lış bir an la yış ol sa ge rek tir.
Ko nu muz açı sın dan söy le ye cek olur sak ta ma mıy la
si ka ol ma yan râvîle rin rivâyet et ti ği bir sahâbî mür-
se li ko nu mun da ki ve içe ri sin de idrâcın/ila ve nin
bu lun du ğu bu rivâyet ler den ha re ket le “Hz. Pey-
gam ber ’i özel ola rak göl ge le yen bir bu lu tun var lı -
ğı ” ka bul edi le bi lir bir an la yış de ğil dir.

2) MEY SE RE RİVÂYE Tİ

Hz. Pey gam ber ’i bir bu lu tun özel ola rak göl ge len -
dir me si ile ala ka lı ikin ci rivâyet, Hz. Pey gam ber ’in
Ha ti ce bt. Hu vey lid adı na onun kö le si Mey se re ile
bir lik te ger çek leş tir di ği Şam yol cu lu ğu rivâye ti dir.
Bu rivâyet de Râhip Bahîra ola yı na ben ze mek te dir.
Hat ta bu ra da ki râhi bin is mi de ki mi le ri ne gö re Ba-
hîra, ki mi le ri ne gö re ise Nestûrâ’dır. Ko nu muz la
ala ka lı olan kı sım ise bu rivâyet te de Hz. Pey gam -
ber ’i gü ne şin ha ra re tin den iki me lek ko ru mak ta dır
ve bu göl ge len me ha di se si ge rek râhip ge rek se
Mey se re ta ra fın dan gö rül müş tür. Di ğer ta raf tan bu
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râhip bir ağa cın al tın da Hz. Pey gam ber ’in otur du -
ğu nu gör müş, O’ nun kim ol du ğu nu sor muş ve
Mey se re’ ye ‘’ Bu ağa cın al tın da ne bi ler den baş ka sı
otur ma dı.’’ di ye rek on la rı Şam ’a git me me le ri için
uyar mış tır. Üs te lik Mek ke’ ye ge ri dö nül dü ğün de
Mey se re, râhi bi ve bu lu tun Hz. Pey gam ber ’i göl ge-
le me si ni Ha ti ce bt. Hu vey lid ’e an lat mış tır.38

Mey se re rivâye ti ha dis kay nak la rın da geç me -
mek te dir. İbn Sa ‘d ha riç bü tün ki tap lar, söz ko nu -
su rivâye ti İbn İshâk’tan nak let mek te dir, an cak İbn
İshâk bu rivâye ti se net siz ver di ği gi bi üs te lik iki
yer de “Fîmâ ye z‘ umûne ” (id di a et tik le ri ne gö re)
ifa de si ni kul lan mak ta ve bun lar dan bi ri si ni özel lik -
le bi zim ko nu muz olan iki me le ğin Hz. Pey gam -
ber ’i göl ge len dir me si ile il gi li kı sım da
kul lan mak ta dır.39

İbn Sa ‘d, rivâye ti yi ne Vâkıdî’den nak let mek -
te dir ki,40 onun ha dis çi ler ta ra fın dan şid det le eleş ti -
ri len bi ri ve rivâyet le ri nin za yıf ol du ğu yu ka rı da
geç miş ti.2 Vâkıdî’nin söz ko nu su rivâye ti ken di sin -
den nak let ti ği ki şi Mûsâ b. Şey be’ dir. Onun la il gi li
Ah med b. Han bel ha dis le ri nin mün ker ol du ğu nu
ifa de et miş tir.41 Mûsâ b. Şey be’ nin rivâye ti al dı ğı
râvî Umey ra bt. Ubey dul lah b. Ka ‘b, Mûsâ’nın ba-
ba sı nın ha la sı dır ve ara la rın da öğ ren ci-ho ca iliş ki si
var dır.42 An cak Umeyrâ’nın du ru mu ile il gi li bil gi -
le re rast la ya ma dık.43 Ha di sin di ğer râvîsi Üm mü Sa -
‘d bt. Sa ‘d b. er-Re bi ‘ kü çük yaş ta bir sahâbî
ha nım dır.44 Umeyrâ’nın on dan rivâyet te bu lun du -
ğu na da ir bir bil gi ye de ula şa ma dık. Rivâye tin son
râvîsi Nefîse bt. Mün ye (Mün ye an ne si nin is mi, ba-
ba sı nın ki ise Ümey ye’ dir) ise Hz. Pey gam ber ’in Hz.
Ha ti ce ile ev li li ğin de ara cı olan ki şi ler den bi ri dir.
Kay nak lar onun Hz. Pey gam ber ile soh be ti nin ol-
du ğu nu söy ler ler an cak hak kın da faz la bir bil gi yok-
tur.45 İbnü’l-Esîr, Üm mü Sa ‘d ’ın on dan rivâyet
et ti ği ni söy le mek te dir.46 Ze hebî söz ko nu su rivâyet -
le il gi li “Bu, mün ker bir rivâyet tir.” de mek te dir.47

Her ha lü kar da bu rivâye tin za yıf bir rivâyet ol-
du ğu açık tır ve za yıf bir rivâye te da ya na rak iki me -
lek ta ra fın dan Hz. Pey gam ber ’in göl ge len di ril di ği ni
söy le mek çok zor gö rün mek te dir.

3) ŞEYMÂ RİVÂYE Tİ

Hz. Pey gam ber sü tan ne si Halîme’ nin ya nın da iken,
bir rivâye te gö re Halîme’ nin di ğer bir rivâye te gö -

re ise süt kar de şi Şeymâ’nın, Hz. Pey gam ber ’i göl ge-
len di ren bir bu lu tun o dur du ğun da dur du ğu nu yü-
rü dü ğün de yü rü dü ğü nü gör dü ğü rivâyet tir.48 Söz
ko nu su rivâye ti bi ze nak le den ilk ta rih çi İbn Sa ‘d’ -
dır. Da ha ön ce ki kay nak lar da yer al ma yan bu rivâ-
ye tin se ne di nin ilk râvîsi İbn Sa ‘d ’ın ka tip li ği ni
yap tı ğı Vâkıdî’dir ki, onun rivâyet le ri nin za yıf lı ğı
yu ka rı da ifa de edil miş ti.2 İkin ci râvîsi Muâz b. Mu-
ham med’ dir ve onu İbn Hıbbân si ka râvîler ara sın -
da say mış, İbn Ma ce onun ha di si ni rivâyet
et miş tir.49 Muâz’ın rivâye ti nak let ti ği ki şi meş hur
alim Atâ‘ b. Ebî Rebâh’tır. Onun la il gi li tek prob-
lem bir çok ir sal de bu lun ma sı ve mür sel rivâyet le -
ri nin de za yıf ol ma sı dır. Ah med b. Han bel,
“Atâ‘nın mür sel le ri ni en za yıf mür sel ler ara sın da
say mış tır.50 Rivâye tin son râvîsi Ab dul lah b. Ab-
bâs’tır. Onun bu ola ya şahit ol ma sı müm kün de ğil -
dir; do la yı sıy la İbn Abbâs, Ebû Mûsâ’nın Râhip
Bahîra rivâye ti gi bi, bu rivâye ti ya Hz. Pey gam -
ber’ den ya da di ğer sahâbîler den, üçün cü bir ih ti -
mal ola rak da halk ara sın da yay gın ve meş hur bir
me se le ol du ğu için bu nu hal kın ağ zın dan din le -
miş tir. 

Şeymâ rivâye ti de se net iti ba riy le hem za yıf
hem mür sel bir rivâyet tir. Do la yı sıy la bu rivâye te
da ya na rak Hz. Pey gam ber ’i göl ge le yen bir bu lu tun
var lı ğı na hük met mek isa bet li bir yak la şım gö rün -
me mek te dir.

Gö rül dü ğü üze re Hz. Pey gam ber ’i sı cak tan ve
gü neş ten ko ru yan bir bu lut ve ya me le ğin var lı ğı na
da ir rivâyet ler Hz. Pey gam ber ’in risâlet ön ce si dö-
ne me ait rivâyet ler dir. “Ya pı lan ça lış ma lar da Râ su -
lul lah (sav)’nin pey gam ber lik dö ne mi için de onu
bir bu lu tun göl ge le di ği ne iliş kin her han gi bir rivâ-
yet tes pit edi le me miş tir.”51 An cak Hz. Pey gam ber -
’in Ta if dö nü şü es na sın da şu söz le ri ko nu muz
açı sın dan hem is tis na hem de önem arz et mek te -
dir: “Ba şı mı kal dır dım. Be ni göl ge len di ren bir bu -
lut gör düm. Bu Cibrîl idi. Ba na şöy le ses len di:
Al lah, kav mi nin sa na olan söz le ri ni ve se ni red de -
diş le ri ni duy muş tur. Al lah Teâlâ, on lar la il gi li di-
le ği ni yap mak üze re dağ lar la gö rev li me le ği sa na
gön der di ... ” 52 Söz ko nu su rivâyet sa hih bir rivâyet
ol mak la bir lik te bu ra da Hz. Pey gam ber ’i gü neş ten
ko ru yan bir me lek göl ge len dir me si söz ko nu su de-
ğil dir. Bu açı dan ko nu muz la doğ ru dan ala ka lı de-
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ğil dir. Bu ra da ki hu sus tar tı şı la bi lir ol mak la bir lik -
te eğer ka bul edi lir se, çok zor ve sı kın tı lı bir du rum
ya şa yan Al lah Ra sü lü’ ne, Ce nab-ı Hakk ’ın yar dı -
mı nı ulaş tır mak üze re bir me le ğin bu lut şek lin de
gel me si dir. Va hiy me le ği olan Cebrâîl’in yi ne eğer
ri va yet ler ka bul edi lir se, de ği şik su ret ler de Al lah
Ra sü lü’ ne gö rün dü ğü bi lin mek te dir. Do la yı sıy la
söz ko nu su rivâye ti Hz. Pey gam ber ’i gü neş ten ko-
ru yan bir bu lu tun ve ya me le ğin var lı ğı na de lil ola-
rak ge tir mek ka na a ti miz ce isa bet li bir hu sus
de ğil dir.

II) BİR BULUTUN HZ. PEYGAMBER’İ
GÖLGELEDİĞİNE DAİR RİVAYETLERİN
METİN TENKİDİ

Hz. Pey gam ber ’in bu lut ve ya me lek ler ta ra fın dan
göl ge len di ril me si ile il gi li rivâyet ler de iki tür lü me -
tin ten ki di söz ko nu su dur. Ön ce lik le rivâyet ler, İs-
lam ’ın ge nel dü şün ce ya pı sı açı sın dan ele alı na cak
ve na kil le rin içe ri sin de bir ta kım te zat la rın olup ol-
ma dı ğı tar tı şı la cak tır. İkin ci ola rak söz ko nu su ri-
vâyet le rin, Hz. Pey gam ber ’in ha ya tı bo yun ca
gü neş ten ve sı cak tan nor mal bir şekil de ko run du -
ğu na da ir sa hih rivâyet ler le kar şı laş tı rıl ma sı ya pı -
la cak tır.

RİVÂYET LE RİN AN LA ŞIL MA SI İLE İLGİ Lİ PROB LEM LER: 

Hz. Pey gam ber ’i en azın dan bir kaç ki şi nin için de
bu lun du ğu bir an da bir bu lu tun ve ya me le ğin göl-
ge len dir me si ak la şunu ge tir mek te dir: Bu ola ya
şahit olan in san lar Hz. Mu ham med pey gam ber
olun ca onun bir bu lut ta ra fın dan göl ge len di ril me -
si hu su su nu ne den gün de me ge tir me di ler? Biz Hz.
Pey gam ber ’in ola ğa nüs tü bir şekil de bu lut la göl ge -
len me si ne da ir rivâyet ler de ola yın için de yer alan
in san lar dan da ha son ra ki dö nem ler de böy le açık-
la ma la ra rast la ya mı yo ruz. “Bir çok ki şi nin şahit ol-
ma sı ge re ken bir ola yın, tek ki şi ta ra fın dan
nak le dil me si ve ha be rin yay gın laş ma ma sı rivâye -
tin ten ki di ni ko lay laş tır mak ta dır.”53 Ör ne ğin kö le -
si Mey se re’ nin an la tı mıy la bu ola yı öğ re nen Hz.
Ha ti ce va li de miz, Hz. Mu ham med ’e ilk pey gam -
ber lik gel di ği za man onu tes kin ba bın da söz ler söy-
ler ken onun ah la kın dan bah set mek te, an cak o gün
“Se nin za ten bü yük bir adam ola ca ğın bel liy di. Bu-
lut lar bi le sa de ce sa na göl ge ya pı yor lar dı.” vb. söz-

ler söy le me mek te, en azın dan bu lu tun göl ge le me -
siy le ri sa let gö re vi ara sın da, son ra ki le rin ya kış tır -
ma la rı gi bi bir bağ ve ya il gi kur ma mak ta dır.54

Hz. Pey gam ber ’in ken di si nin bu ko nuy la il gi -
li bir be ya nı nın ol ma ma sı da ga rip tir. Al lah Rasûlü
bu ko nu da ken di si doğ ru dan her han gi bir açık la -
ma yap ma mak ta dır. Do la yı sıy la Hz. Pey gam ber,
ken di si ni göl ge le yen bir bu lut tan ha ber siz ki şi du-
ru mun da ol mak ta dır.

Râhip Bahîra rivâye tin de gör dü ğü müz top lu -
luk içe ri sin de bu lu tun sa de ce onu göl ge len dir me si,
şayet doğ ruy sa ne den di ğer in san lar Mek ke’ den
Bus ra’ ya ka dar bu bu lu tu gö re me di ler de bu bu lu -
tu ilk ola rak ve sa de ce Bahîra gö re bil di? Ni ye ker-
van da ki ler özel lik le Ebû Tâlib bu hu sus ta bir şey
söy le me di? Râhip Bahîra rivâye tin de özel lik le her
şeyin râhi be söy le til me si ve onun ko nuş tu ru lup di -
ğer in san la rın sus tu rul ma sı rivâyet te kur gu sal olay-
la rın var lı ğı nı bi ze dü şün dürt mek te dir.

Ge rek Râhip Bahîra ge rek se Şeymâ rivâyet le -
rin de bu lut la göl ge le nen Hz. Mu ham med (sav) ağa-
cın al tın da otu ru yor. Bir se fer de in san lar ağa cın
al tı na göl ge sin den is ti fa de et mek ama cıy la otu rur -
lar. Ker van da ki ler için bu hu sus nor mal ol mak la
bir lik te za ten da i mi bir göl ge de olan Hz. Mu ham -
med, ni çin ağa cın al tı na otur ma ih ti ya cı his set sin
ki? Ne ga rip tir ki, iki rivâyet te de Al lah Rasûlü ağa-
cın al tı na otur tul mak ta dır ki bu bu lut la göl ge len -
me si rivâye ti ne ters düş mek te dir. Ay rı ca ağa cın
al tın da otu ran bi ri ni, bu lu tun göl ge le di ği nin fark
edil me si de ol duk ça zor dur.

“Bu lut, Hz. Pey gam ber ’e göl ge ya par ken ağaç-
la rın göl ge si nin ona doğ ru uzan dı ğı na sıl dü şü nü -
le bi lir? Bu lu tun göl ge le me si se be biy le ağa cın
göl ge si nin ol ma sı müm kün de ğil dir.”55 di yen Ze he-
bî’nin ifa de et ti ği gi bi, ağaç dal la rı nın Rasûlul lah ’a
mey let me si ve onu göl ge le me si baş lı ba şı na bir te-
zat tır. Ağa cın göl ge le me si se be biy le bu lu tun göl ge-
le me si müm kün de ğil dir. Çün kü gü neş ol du ğu
za man göl ge söz ko nu su olur. Bu ra da za ten Hz.
Pey gam ber için gü neş söz ko nu su de ğil dir ki ağaç
ona göl ge yap sın. 

Şeymâ rivâye tin de Hz. Pey gam ber ’i bu lu tun
de ğil de, iki me le ğin göl ge len dir me si çok da ha ga -
rip bir du rum dur. Şeymâ ve ya an ne Ha li me, on la -
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rın me lek ol du ğu nu na sıl bil miş tir? Ne den bu ko nu
da ha son ra Şeymâ ve Ha li me ile Hz. Pey gam be ri -
miz ara sın da ba his ko nu su ol ma mış tır? Yıl lar son -
ra kar şı la şan bu in san la rın, söz ko nu su il ginç ve
aca yip du ru mu ara la rın da pay laş ma la rı ve bu luş ma
es na sın da ora da ki in san la ra ak tar ma la rı nor mal bir
du rum de ğil mi dir? 

Bu rivâyet le rin sıh ha ti ko nu sun da bi zi şüp he -
ye dü şü ren di ğer bir hu sus da bu ola yın bir kaç za -
yıf rivâyet le ve Hz. Pey gam ber ’in ço cuk lu ğu/
genç li ğiy le sı nır lı olu şu dur. Hz. Pey gam ber alt mış
üç yıl lık bir ömür sür müş tür, an cak bu olay en faz -
la üç de fa ger çek leş miş tir. Hat ta bu üç olay ara sın -
da da bu lut la ve ya me lek ler le göl ge len me şek lin de
cid di fark lar bu lun mak ta dır. Aca ba Hz. Pey gam ber
son ra ki ha ya tın da göl ge ye ih ti yaç his set me miş mi -
dir? Sı cak ta ve gü neş te ne yap mış tır? Be şer ica bı
nor mal göl ge len me yol la rı na mı mü ra ca at et miş tir
yok sa söz ko nu su bu lut la rı ve me lek le ri mi ça ğır -
mış tır?

HZ. PEY GAM BER ’İN BE ŞER İCA BI 
GÜ NEŞ TEN KO RUN MA SI NA DA İR RİVÂYET LER

Al lah Rasûlü’ nün de ği şik ve si le ler le gü neş ten ve sı-
cak tan ko run mak üze re göl ge de otur du ğu na da ir
pek çok ri va yet bu lun mak ta dır. Söz ko nu su ri va -
yet ler, sıh ha ti üze rin de her han gi bir şüp he ye ma -
hal bı rak ma mak adı na, sa hih kay nak lar dan
se çil miş tir.

a) Mek ke’ de bir çok ezi yet le re ma ruz ka lan
Habbâb b. Eret, sı kın tı la rı nı di le ge tir mek üze re Al -
lah Rasûlü’ ne gel di ğin de, Hz. Pey gam ber Kâbe’ nin
göl ge sin de otur mak ta dır.56

b) Al lah Rasûlü, Kâbe’ nin göl ge sin de na maz
kı lar ken Ebû Ce hil ve müş rik le rin ele baş la rı kes-
tik le ri bir ko yu nun iş kem be si ni onun üze ri ne bo-
şalt mış lar dır.57

c) Bir se fe rin de Ebû Zer, Hz. Pey gam ber ’in ya-
nı na gel di ğin de o Kâbe’ nin göl ge sin de otur mak ta -
dır.58

d) Ebû Ram se et-Temîmî ba ba sıy la be ra ber
Hz. Pey gam ber ’e gel di ğin de o Kâbe’ nin göl ge sin de
otur mak ta dır.59

e) Mek ke’ de Hz. Pey gam ber ’in meş hur Ta if
dö nü şün de, kan ter içe ri sin de ka lan Hz. Pey gam -

ber ade ta bir ağa cın göl ge si ne ken di si ni at mış, iki
re kat na maz kıl mış ve du a et miş tir.60

f) Hic re tin 3. yı lın da Ga ta fan oğul la rı na ya pı -
lan se fer de ya şa dı ğı bir ha tı ra sı nı Câbir b. Ab dul lah
şöy le an la tır: “Bu se fer de iken ben bir ağa cın göl ge-
si ne otur muş tum. Bak tım ki Al lah Rasûlü gel di.
He men ona ‘Ey Al lah ’ın Rasûlü! Göl ge ye ge lin!’ di -
ye ses len dim o da gel di.”61 Bu rivâyet le il gi li Mu-
vat ta’ yı şerh eden Zürkânî, “Bir göl ge
bul duk la rın da sahâbe nin ade ti onu Rasûlul lah ’a
ver mek idi.” de mek te dir.62

g) Hz. Pey gam ber, Zâtü’r-Ri ka ‘ se fe rin de iken
Câbir b. Ab dul lah şöy le der: “Biz Rasûlul lah ile
bir lik te Zâtü’r-Ri ka ‘ se fe rin dey ken bir ağaç göl ge -
si ne gel dik ve ora yı Rasûlul lah ’a bı rak tık.”63 Da ha
son ra Hz. Pey gam ber kı lı cı nı ağa ca asıp uyu muş
ve bir adam Al lah Rasûlü’ nün kı lı cı nı alıp onu öl-
dür me ye kal kış mış tır.64 Ay nı se fer de muh te me len
fark lı bir olay la il gi li Câbir şöy le de mek te dir: Hz.
Pey gam ber ’in al tın da ko nak la dı ğı ağaç Se mü re
ağa cıy dı ve bu ağaç bü yük ve dal la rı ge niş bir ağaç -
tı.65

h) Hz. Pey gam ber Nadîr oğul la rı nın yur du na
git ti ğin de on la rın ce vap la rı nı bek ler ken bir du va -
rın göl ge sin de otur muş tur.66

i) Hic ret es na sın da Me di ne’ ye gi rer ken, gü neş
iyi den iyi ye ken di ni his set tir di ği bir sı ra da, gü neş
Al lah Ra sü lü’ ne vu run ca, Hz. Ebû Be kir, el bi se siy -
le Al lah Ra sü lü’ ne göl ge yap mış tır.67

j) Hu neyn Se fe ri es na sın da Ebû Ab dur rahmân
Fihrî’nin an lat tı ğı na gö re çok sı cak bir gün de ağaç-
la rın göl ge sin de sahâbe din le nir ler ken, Hz. Pey-
gam ber de ça dı rın da din len miş tir.68 Yi ne
Hu neyn ’de öğ le na ma zı nı kıl dı ran Al lah Rasûlü
son ra bir ağa cın göl ge si ne geç miş tir.69

k) Ya ‘lâ b. Ümey ye’ nin an lat tı ğı na gö re Ci ‘ ra -
ne’ de Rasûlul lah ’ın üze rin de ken di si ne göl ge lik ya -
pan bir bez par ça sı var ken bir be de vi ona
gel miş tir.70

l) Rasûlul lah ve da hac cın da şey tan taş la mak
üze re Mi na’ ya doğ ru yo la çık tı ğın da Bilâl, el bi se si -
ni Hz. Pey gam ber ’in ba şı nın üze rin de tu ta rak ona
göl ge yap mış tır.71 Di ğer bir rivâyet te de elin de ki
değ nek le ger di ği bir bez par ça sıy la onu göl ge len -
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dir miş tir.72 Yi ne Mi na’ da Hz. Ai şe Al lah Ra sü lü’ ne
“Ey Al lah ’ın Ra sü lü! Se ni gü ne şe kar şı göl ge le ye -
cek bir ça dır ya pa lım mı?” di ye sor muş, Hz. Pey-
gam ber de bu nu is te me miş tir.73

m) Hum mev ki in de Al lah Rasûlü in san la ra
hut be okur ken, Se mü re ağa cı na bir bez ger mek su-
re tiy le Al lah Rasûlü gü neş ten ko run muş tur.74

n) Selmân-ı Fârisî’nin yer be lirt me den an lat -
tı ğı bir rivâyet te Rasûlul lah ile bir lik te bir ağa cın
göl ge sin de otu rur lar ken, Hz. Pey gam ber bir değ-
nek alır, onun la ağa cı sil ke ler ve yap rak la rı nı dü şü-
rür. Ar dın dan “Ne den böy le yap tı ğı mı sor ma ya cak
mı sı nız?’ der. As hab-ı ki ram bu nun ne de ni ni so-
run ca Hz. Pey gam ber şöy le ce vap ve rir: ‘Na maz kı -
lan kim se nin gü nah la rı bu ağa cın yap rak la rı gi bi
dö kü lür.’75

o) Ebû Hu rey re, Hz. Pey gam ber (sas) ile Herşâ
te pe sin den iner ken Al lah Rasûlü’ nün ayak ka bı sı
ko par. Ebû Hu rey re, he men ken di si nin ki ni çı ka rır
ve ona tek lif eder. O, ayak ka bı yı al ma yı red de der
ve ayak ka bı sı nı ta mir et mek üze re bir ağa cın göl ge-
si ne otu rur.76

p) Enes b. Mâlik ar ka daş la rıy la oy nar ken Hz.
Pey gam ber onun ya nı na ge lir, ona se lam ve rir ve
ona ver di ği mek tup la onu bir ye re gön de rir. Bu es-
na da Al lah Rasûlü, Enes ’i bir du va rın göl ge sin de
bek ler.77

Bü tün bu rivâyet ler gös ter mek te dir ki Hz.
Pey gam ber (sav) be şer ica bı nor mal bir in san gi bi
gü neş ten ve sı cak tan ko run mak üze re göl ge ye sı-
ğın mış tır.78 Söz ko nu su et ti ği miz ço ğu sa hih olan
bu rivâyet ler onun bir bu lut ve ya me lek le göl ge -
len di ril di ği ne da ir za yıf rivâyet ler le kar şı laş tı rıl dı -
ğın da hiç şüp he siz sa hih rivâyet le ri al mak uy gun
gö rün mek te dir. Rivâyet ler ara sın da bir cem/bir leş -
tir me yap mak su re tiy le, her ne ka dar Al lah Rasûlü,
be şe ri li ği ica bı gü neş ten ko run mak üze re göl ge ye
sı ğın mış sa da, “ola ğa nüs tü bir şekil de ço cuk lu ğun -
da bir bu lu tun onu bir kaç de fa göl ge len dir me si
müm kün dü r” şek lin de dü şün mek ka na a ti miz ce hiç
isa bet li de ğil dir. Çün kü ilk ola rak yu ka rı da arz et-
me ye ça lış tı ğı mız rivâyet ler içe ri sin de ki tu tar sız -
lık lar bu gö rü şü çü rüt mek te dir. İkin ci ola rak
cem/bir leş tir me an la yı şıy la “Ni ye ih ti yaç anın da en
azın dan asıl mu ci ze ola rak gö rül me si ge re ken dö -

nem ola rak risâlet son ra sın da bir kaç de fa bu olay
tek rar et me miş tir?” so ru su zi hin le ri meş gul ede cek
ve sağ lık lı bir şekil de bu tu tar sız lık la ra ve so ru la ra
ce vap ve ri le me ye cek tir. 

O za man bir baş ka so ru da ha gün de me gel-
mek te dir: “Na sıl ve ne den bu rivâyet ler ki tap la rı -
mız da yer al mış tır?”

III) HZ. PEYGAMBER’İ BİR BULUTUN
GÖLGELEMESİ ANLAYIŞININ
DOĞUŞ SEBEPLERİ

Ge nel ola rak Hz. Pey gam ber ’e du yu lan sev gi ve
say gı özel lik le onun ve fa tın dan son ra fark lı bir şek -
le bü rün müş ve gün geç tik çe ar tan has ret le ya nıp
tu tu şan zi hin ler de ki Pey gam ber ta sav vu ru de ğiş -
me ye baş la mış tır. Özel lik le sahâbe dö ne mi son ra sı,
Hz. Pey gam ber ’i gö re me yen ler de, ge rek Hı ris ti yan
ve Ya hudî müh tedîler ve zimmîle rin sa hip ol duk -
la rı pey gam ber ta sav vur la rı nın, ge rek se İran ve
Hint kül tü rün de ki mi to lo jik ve mis tik an la yış la rın
et ki siy le, git tik çe ef sa ne leş ti ri len, be şer üs tü bir hü-
vi ye te bü rün dü rü len bir pey gam ber an la yı şı ge liş -
me ye baş la mış tı.79

Hz. Pey gam ber ’in ola ğa nüs tü tec rü be le ri ko-
nu sun da, onun di ğer pey gam ber ler den üs tün ol ma -
sı, ön ce ki pey gam ber le rin mu ci ze le ri nin her bi ri ni
hat ta da ha faz la sı nı Al lah Rasûlü’ nün de gös ter me -
si ve bel ki de böy le ce ehl-i ki ta ba ve in san lı ğa kar -
şı Hz. Mu ham med ’in nü büv ve ti nin is pat edil me si
bu tip rivâyet le rin do ğu şun da di ğer bir se bep ola rak
kar şı mı za çık mak ta dır. Her han gi bir şart la ka yıt la -
mak sı zın Hz. Pey gam ber ’in doğ ru lu ğu nu ka nıt la -
yan ve nü büv ve ti ni is pat eden her çe şit de lil
an la mın da Delâilü’n-Nü büv ve ve Mu ‘ cizâtu’l-En -
biyâ, onun pey gam ber li ği nin ala met le ri ma na sı na
A‘lâmü’n-Nü büv ve, Al lah Teâlâ’nın di ğer in san lar -
dan ay rı ola rak sa de ce Hz. Pey gam ber ’e lüt fet ti ği
bir ta kım özel lik ler ve üs tün lük le ri ta nı mıy la Ha-
sâisü’n-Nebî ve Fedâilü’n-Nebî, Hz. Pey gam ber ’in
nü büv ve ti nin ger çek ol du ğu nun ta nık la rı de mek
olan Şevâhi dü’-Nü büv ve vb. ilim dal la rı nın80 or ta -
ya çı kı şın da hep bu an la yış ha kim ol muş tur. Söz
ko nu su ilim dal la rın da ya zıl mış eser le re ve me se la
Kas tallânî’nin “Hak Teâlâ’nın Rasûlul lah Haz ret le -
ri ne Mah sus Kı lıp, On lar ile Sa ir En biyâ Üze ri ne
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Teş rif Et ti ği Âyât ve Kerâmât Hak kın da dı r” baş lı -
ğı na81 ve İbn Kesîr’in “Hz. Pey gam ber ’in Ken din -
den Ön ce ki Pey gam ber le rin Mu ci ze le le ri ne
Ben ze yen Mu ci ze le ri ”82 baş lı ğı na mal ze me ol ma sı
açı sın dan ma a le sef bu tip rivâyet le rin uy du rul muş
ol du ğu nu ka bul et mek te yiz. “Süyûtî (911/1505) ve
Ebu’l-Ha sen el-Eş’ârî’den (324/936) nak le di len ‘Ne-
bi le re ve ril miş olan her mu ci ze nin ben ze ri ve ya
on dan da ha üs tü nü Pey gam be ri mi ze de ve ril miş -
tir.’83 sö zü, Hz. Pey gam ber’ le di ğer pey gam ber le rin
in sa nüs tü mu ci zevî güç ba kı mın dan üs tün lük ya-
rı şı na so kul du ğu an la yı şı nı des tek ler ma hi yet te -
dir.”84

Mu hak kik bir alim ol ma sı na, rivâyet le ri bir
mu had dis ola rak ten kit et me si ne kar şın İbn Kesîr,
Hz. Mûsâ ile Hz. Pey gam ber ’in mu ci ze le ri ni kar şı -
laş tı rır ken şöy le der: “Hz. Mûsâ’nın çöl de bu lut la
göl ge len me si nin ben ze ri, Râhip Bahîra’ nın gör dü -
ğü ve sa de ce Hz. Pey gam ber ’i göl ge len di ren bu lut
ri va ye tin de var dır. O, on iki ya şın da dır ve am ca sı
Ebû Tâlib ile bir lik te Şam ’a ti ca ret için git mek te -
dir. Bu olay, Hz. Mu ham med ken di si ne vah ye dil -
me den ön ce ger çek leş ti ği için da ha et ki le yi ci dir.
Bu lut çev re sin de ki le ri de ğil de sa de ce onu göl ge -
len dir miş tir. Bu Al lah Teâlâ’nın ona ver di ği öne-
min da ha çok ol du ğu nu ve İsra i lo ğul la rı ile
baş ka la rı nın bu lut la göl ge len me sin den da ha net ol-
du ğu nu gös ter mek te dir. Yi ne bu lu tun göl ge yap-
ma sın dan mak sat, sı ca ğın şid de tin den do la yı
göl ge ye du yu lan ih ti yaç tır. Bu ko nu da bi zim Delâ-
il’ de zik ret ti ği miz şöy le bir rivâyet var dır: “Aç lık,
su suz luk ve kıt lık tan do la yı Hz. Pey gam ber’ den
yağ mur yağ ma sı için du a is ten di ğin de o, el le ri ni
kal dı rıp üç de fa ‘Al lah ’ım! Yağ mur ver.’ di ye du a
et miş tir. Enes de di ki: ‘Val la hi biz gök yü zün de hiç
bu lut gör mü yor duk. Bi zim le Se l‘ da ğı ara sın da gör-
me mi ze en gel olan her han gi bir ev vb. bir şey de
yok tu. Da ğın ar dın dan bü yük bir bu lut kü me si gö-
rün dü. Gök yü zü nü bu lut lar sar dı ve yağ mur yağ-
ma ya baş la dı.’ Yi ne Enes şöy le de mek te dir: ‘Val la hi
bir haf ta gü ne şi gör me dik.’ İnsan lar Al lah Ra-
sûlü’n den yağ mur suz bir ha va is te dik le rin de o, el-
le ri ni kal dı ra rak ‘Al lah ’ım! Bi ze de ğil et ra fı mı za
yağ dır.’ di ye du a et ti. Hz. Pey gam ber ’in el le riy le
işa ret et ti ği ye re doğ ru bu lut lar çe kil di ler. So nuç ta
Me di ne, çev re si ne yağ mur ya ğan an cak ken di si ne

yağ ma yan bir şem si ye gi bi ol du.’ Bu, ken di si ne ih-
ti yaç du yu lan bir göl ge du ru mu dur ve emi nim ki
bu na ih ti yaç çok da ha faz la dır. O, (yağ mur için
olan) da ha fay da lı dır. Bu ko nu da ki ta sar ruf ise da -
ha açık bir mu ci ze ye ve da ha çok öne me işa ret et-
mek te dir. Al lah en iyi bi len dir.”85

Yu ka rı da ki sa tır lar da da açık ça gö rül dü ğü üze -
re, pey gam ber le ri nü büv vet ve mu ci ze ko nu sun da
ri va yet le ri hiç boş luk bı rak ma dan in ce ay rın tı la rı -
na va rın ca ya ka dar de tay lan dı ra rak ya rış tır ma an-
la yı şı ile Kur ’an-ı Ke rim’ de yer alan İsra i lo ğul la rı na
hi ta ben “Biz si zi bu lut la göl ge len dir dik.” ve “Biz
on la rı bu lut la göl ge len dir dik.” ayet le ri nin86 kar şı lı -
ğın da Hz. Pey gam ber ’in (sas) de Al lah Teâlâ ta ra -
fın dan bu lut la göl ge len di ril di ği ne da ir rivâyet ler,
ka na a ti miz ce ba zı rivâyet le rin ara sı na so kuş tu rul -
muş tur. Hat ta ehl-i ki tap olan râhip le re özel lik le
bu hu sus söy le til miş gi bi dir. “Bu rivâyet ler, Hz.
Pey gam ber ’in ge le ce ği nin mü nec cim ler, kâhin ler,
râhip ler ve Ya hu di ha ham la rı ta ra fın dan da hi bi-
lin di ği ni ve ilan edil di ği ni be lir te rek Rasûlul lah ’ın
şanı nı yü celt mek ve onu red de den le ri il zam et mek
mak sa dı na bağ lı ola rak son ra dan vü cut bul muş ri-
vâyet ler dir.”87

Kur ’an-ı Ke rim’ de “On la ra ka tı mız dan ger çek
ge lin ce, ‘Mûsâ’ya ve ri len (mu ci ze)le rin ben ze ri ni -
çin bu na da ve ril me di.’ de di ler. On lar da ha ön ce
Mûsâ’ya ve ri len (mu ci ze)le ri in kar et me miş ler
miy di?”88 de ni le rek mu ci ze ler ko nu sun da Hz. Pey-
gam ber ile Hz. Mu sa’ nın ya rış tı rıl ma sı hoş gö rül -
me miş tir. An cak yu ka rı da da ifa de et ti ği miz gi bi
ba zı alim ler ısrar la Hz. Mu ham med ile Hz. Mu sa’ -
yı mu ci ze ler ve ola ğa nüs tü hal ler açı sın dan kar şı -
laş tır mış lar ve hat ta bir bi riy le ya rış tır mış lar dır.

Hris ti yan lar ca apok rif ka bul edi len Bar na ba
İnci li’n de Îsâ’nın (as) Hz. Pey gam ber ’i müj de ler -
ken üze rin de bir bu lu tun du ra ca ğın dan bah set me -
si Ahat lı’ nın ifa de et ti ği gi bi il ginç tir: “(El çi si’ nin)
üze rin de bir bu lut du ra cak, bu ra dan onun Al lah ’ın
se çil miş bir (kul)u ol du ğu bi li ne cek ve onun la ta-
nı na cak tır.”89 An cak Bar na ba İnci li’n de ki bu ifa-
de den ha re ket le Hz. Pey gam ber adı na böy le bir
hu su sun uy du rul ma sı müm kün ol sa da zor gi bi gö-
rün mek te dir. Çün kü Hz. Mu ham med ’in bu lut la
göl ge len me si rivâyet le ri onun nü büv ve tin den çok
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ön ce ço cuk luk ve genç lik yıl la rın da böy le bir tec-
rü be ya şa dı ğı nı ifa de et mek te dir. İncil’ de ise pey-
gam ber li ği nin de li li ola rak böy le bir mu ci ze yi
gös te re ce ği gi bi bir an la tım söz ko nu su dur. Üs te lik
bu olay lar dan ha re ket le Hz. Mu ham med ’in ne
pey gam ber ola ca ğı na da ir, ne de ona bi ri le ri nin
inan dı ğı na da ir sa hih bir rivâyet söz ko nu su dur.
Do la yı sıy la aye ti ke ri me ler de ge çen İsra i lo ğul la rı -
nın çöl de bu lut la göl ge len me si ne ben zer bir şekil -
de, rivâyet ler yo luy la  bu ola yın Al lah Ra sû lu ne de
yan sı tıl dı ğı nı dü şün mek da ha ma kul gö rün mek te -
dir.

SONUÇ
Hz. Pey gam ber ’in Al lah ta ra fın dan bir bu lut la ve -
ya iki me lek le göl ge len di ril di ği ne da ir, bir ta ri ki
ha dis kay nak la rın da yer al mak la be ra ber da ha çok
ta rih ki tap la rın da yer alan rivâyet ler se net açı sın -
dan son de re ce za yıf rivâyet ler dir. Söz ko nu su za-
yıf lı ğa rivâyet le rin içe ri sin de yer alan tu tar sız lık lar
da ek len di ğin de ve Hz. Pey gam ber ’in be şer ica bı
gü neş ten ko run mak üze re her in sa nın mü ra ca at et-
ti ği yol la ra baş vur du ğu ve do ğal yön tem ler le göl-
ge len di ği ne da ir sa hih rivâyet ler de göz önü ne
alın dı ğın da Hz. Pey gam ber ’in bir bu lut ve ya me-
lek ler ta ra fın dan göl ge len di ril di ği rivâyet le ri nin
doğ ru ol ma dı ğı an la şıl mak ta dır.

Hz. Pey gam ber ’in di ğer pey gam ber ler den üs -
tün ol ma sı, ön ce ki pey gam ber le rin mu ci ze le ri nin,
Al lah Rasûlü ta ra fın dan da faz la sıy la gös te ril me si
ve böy le ce ehl-i ki ta ba ve in san lı ğa kar şı Hz. Mu-
ham med ’in nü büv ve ti nin is pat edil me si an la yı şı
ne ti ce sin de, özel lik le Hz. Pey gam ber ’in ya şa dı ğı
ola ğa nüs tü olay lar ko nu sun da abar tı lar gö rül mek -
te dir. Ma a le sef bu ila ve ler ile bir lik te bu ko nu da
nü büv vet le il gi li Delâilü’n-Nü büv ve, A‘lâmü’n-Nü -
büv ve, Hasâisü’n-Nebî, Fedâilü’n-Nebî, Şevâhi -
dü’-Nü büv ve ve Mu ‘ cizâtu’l-En biyâ vb. ki tap lar
ya zıl mış hat ta bun lar bir ilim da lı oluş tu ra cak ka dar
mal ze me oluş muş tur. Söz ko nu su an la yış, yü cel ti -
ci bir an la yış la ol du ğun dan fark lı bir Hz. Pey gam -
ber por tre si çiz miş tir.

Bu se bep le bu ça lış ma da yap tı ğı mız gi bi, Hz.
Pey gam ber ’i doğ ru an la ma nok ta sın da ilk dö nem
ta rih ki tap la rın da yer alan rivâyet ler ile da ha son -
ra söz ko nu su isim ler le ya zıl mış ki tap lar da ki rivâ-
yet le rin kar şı laş tı rıl ma sı önem arz et mek te dir.
Fark lı ola ğa nüs tü olay lar la il gi li ya pı la cak araş tır -
ma lar da bu ko nu ya dik kat edil me si ge rek mek te dir.
Yi ne Hz. Pey gam ber ’in ola ğa nüs tü tec rü be le ri ile
il gi li ge nel le me ci bir yak la şım la tüm den ret ve ya
ka bul an la yış la rı ye ri ne tek tek olay la rın hem se -
net hem me tin açı sın dan in ce len me si da ha sağ lık -
lı so nuç lar do ğu ra cak tır. 
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