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Hayrunnisa (ÇAKMAKÇI) TURAN *** 

Özet 

Çeşitli elyazması kitaplarda yer alan Hz. Muhammed tasvirleri bu çalışmada de-
ğişik boyutlarıyla ele alınmaktadır. Yazar, söz konusu tasvirleri veristik, yazılı ve 
nurlu tasvirler olmak üzere üç grupta incelemektedir. Hz. Muhammed’in tasvir-
lere yansıyan fiziksel karakteristiği yazar tarafından bilhassa şemail metinleri 
aracılığıyla yorumlanmaktadır. Hz. Muhammed hakkında yazan yazarların ya da 
Onu tasvir eden musavvirlerin Hz. Muhammed’in iki özlü doğasını vurgulamış 
olmaları gibi hususlar üzerinde önemle durulmaktadır. Gerek tarihsel gerekse 
modern Hz. Muhammed tasvirlerine dayanarak bir yandan da İslam’da tasvir hu-
susuyla ilgili tartışmalarda bulunulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: tasvir, veristik, şemail, Hz. Muhammed Nuru 

 
Between Logos (Kalima) and Light (Nur):  

Representations of the Prophet Muhammad in Islamic Painting 

Abstract 

Representations of the Prophet Muhammad in various manuscripts are discussed 
in this study along with different facets. The author analyzes these representa-
tions in three groups as veristic, inscribed and luminous. Physical characteristics 
of the Prophet Muhammad reflected in paintings are expounded by the author 
especially through şemail texts. It is accentuated in this study that the Prophet 
Muhammad has bi-substantial body and so on emphasized by the authors wrote 
about him and the artists depicted him. Furthermore it is discussed about paint-

                                                           
*  Bu çeviri, Muqarnas an Annual on the Visual Cultures of the Islamic World başlıklı 

derginin 26. Volümünde 2009’da 229-262 sayfaları arasında “Between Logos  (Kali-
ma) and Light (Nur): Representations of the Prophet Muhammad in Islamic Pain-
ting” başlığıyla yayınlanan makale metni esas alınarak yapılmıştır.  (Çeviren) 
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ing in Islam based on both historical and modern representations of the Prophet 
Muhammad. 

Key Words: representation, veristic, şemail, Nur Muhammad 

 
 
 

Her ne kadar uzunca bir süre İslam’ın Hz. Muhammed’in1 resmedilmesi 
de dâhil olmak üzere suret tasvirlerini yasakladığı fikri kabul görmüşse de-
2005 yılı Eylül ayında Danimarka’ya ait Jyllands-Posten2 gazetesinde yayınla-
nan karikatür serisine yönelik, krize dönüşen bir tepki oluşmasının altında 
yatan yaygın bir inanış-çoğunlukla elyazması eserlerde olmak üzere, İslam 
dünyasının farklı bölgelerinde 13. yüzyıldan itibaren modern zamanlara dek 
çok sayıda Hz. Muhammed tasviri oluşturulmuştur. Ancak bu tasvirlerin büyük 
bir kısmı sonraları, Hz. Peygamber’in suretini betimleyen tasvirlerin karalan-
ması ya da lekelenmesi şeklinde (resim 1)3 resimli ifade teşekkülüne ters düşe-
rek ikonoklast tahrife uğramıştır. Bir resmin tahrife uğramasıyla ilgili hususlar 
bir yana, günümüze ulaşan materyaller, İslam geleneğinde tasvir yapımına izin 
verilmesiyle ilgili olarak, ister kültürel oluşumlar şeklinde zuhur etmiş olsun 
isterse kişisel tercihleri yansıtan muhtelif ve bazı muhalif yaklaşımların altını 
çizmektedir.  

Tasvire yönelik farklı tutum ve tepkiler ne yazık ki İslam resmi yapımının 
oldukça spekülatif mahiyette incelenmesini gerektirmektedir. Tüm bu engelle-
re karşın, İslam sanatı geleneğindeki çok sayıda Hz. Muhammed tasvirine 
yönelik çeşitli sembolik çıkarımların ve temel ikonografik gelişimlerin keşfe-
dilmesi mümkündür. Ancak burada bu karmaşık mevzunun tam olarak kapsa-
mını ortaya koymak ihtimal dâhilinde değildir. Daha doğrusu, bu çalışma bil-
hassa İran materyallerinde yoğunlaşarak, Hz. Muhammed’in görsel ve metne 
bağlı betimlemelerine yönelik kabataslak bir müzakere sunma çabasındadır. 
Belirli bir konu ya da motife dikkat çekmek amacıyla, seçkin Arapça ve Osman-

                                                           
1  Makale metninin orijinalinde bulunmamakla beraber çevirinin tamamında Hz. Mu-

hammed ve bazı önemli şahsiyetler için isimlerinin başına ‘Hz.’ ifadesi getirilmiştir 
(ç.n.). 

2  Karikatürler üzerine münakaşa o denli yoğundu ki popüler online ansiklopedi Wiki-
pedia’da bir madde (“Jyllands-Posten Hz. Muhammed Karikatürleri Tartışması”) ha-
line geldi. Wikipedia maddesi Jyllands-Posten’de yayınlanmış 12 orijinal karikatür 
içermekte ve tartışma hakkında kısa ve öz bir açıklama sunmaktadır. Madde aynı 
zamanda basın özgürlüğü, sansür ve (özetle) İslam resim geleneklerini tartışmakta-
dır. 
Bkz.http://en.wikipedia.org/wiki/JyllandsPosten_Muhammad_cartoons#Isl

amic_tradition. Karikatürlerin artistik bir değerlendirmesi için bkz. Art Spiegelman, 
“Drawing Blood: Outrageous Cartoons and the Art of Courage”, Harper’s Magazine 
312/1873 (June 2006):43-52. 

3  Finbarr B. Flood araştırmasında, Erken Hıristiyan, Bizans ve Protestan Avrupa ‘daki 
diğer ikonoklast hareketlerle benzer bir şekilde, yüzyıllar içerisinde artmış ve azalmış 
olan İslam’da ikonoklast uygulama “dalgalarına” değinmektedir: bkz. Finbarr B. 
Flood, “Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the Museum”, 
The Art Bulletin 84, 4 (December 2002): 641-59. 

http://en.wikipedia.org/wiki/JyllandsPosten_Muhammad_cartoons#Islamic_tradition
http://en.wikipedia.org/wiki/JyllandsPosten_Muhammad_cartoons#Islamic_tradition
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lıca metin ve resimler göz önünde bulundurulsa da, İran kaynaklarına vurgu 
yapılmasının iki nedeni vardır: ilk olarak,  Hz. Peygamber tasvirlerinin özellikle 
İlhanlı (1256-1353), Timurlu (1370-1506) ve Safevi (1501-1722) dönemlerin-
de4 İran coğrafyasında gelişmesi, ikincisi ise, bu tasvirlerin sıklıkla İran’a ait 
resimli tarihsel ve biyografik metinler ile resimli Miraçnamelerde, Hz. Mu-
hammed’i ve miracını metheden şiirsel metinlerde tasvirli elyazmaları şeklinde 
14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar vücuda getirilmesidir.5 

Bu çalışma öncelikle ilmin, İslam resim geleneğinde ve daha spesifik ola-
rak Hz. Muhammed tasvirlerinde görsellik kavramına nasıl yaklaştığını gözden 
geçirerek, Hz. Muhammed’in tasvir ediliş şekillerini, bu tasvirlerin yüzyıllar 
içerisinde nasıl geliştiğini ve “veristik” temsilden (13. yüzyıldan 15. yüzyıla 
kadar) soyutlama tekniklerine (16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar) doğru tedrici 
hareketin arkasındaki muhtemel sebeplerden bazılarını ortaya koyma girişi-
mindedir. Bu gelişme çerçevesinde, veristik, yazılı ve nurlu şeklinde başlıca üç 
tür Hz. Muhammed portresi göze çarpmaktadır.6 Bu farklı tasvir eğilimleri 
zaman zaman birbiriyle örtüşmekte ve böylelikle herhangi bir zaman ya da 
mekâna indirgenmesine gerek duyulmayan tek bir ikonografik gelenek ortaya 
çıkmaktadır. 

                                                           
4  Peygamber Hz. Muhammed’i betimleyen tasvir döngüleri Osmanlı topraklarında da 

ortaya çıkmış olup, bu nedenlerden ötürü bu çalışmada daha sonra bazı detaylarıyla 
tartışılmaktadır. 

5  Bu dönem boyunca oluşturulmuş miraç tasvirleriyle ilgili genel bir açıklama için bkz. 
Christiane Gruber, “The Prophet Muhammad’s Ascension (Mi’raj) in Islamic Art and 
Literature, ca. 1300-1600” (PhD diss., University of Pennsylvania, 2005); aynı yazar, 
“L’Ascension (Mi’raj) du Prophéte Mohammad dans la peinture et la litterature isla-
miques”, Luqman: Annales des Presses Universitaires d’Iran 39, 1 (Sonbahar ve Kış 
2003-4): 55-79; aynı yazar, The Timurid “Book of Ascension”(Mi’rajnama): A Study of 
Text and Image in a Pan-Asian Context (Valensiya, İspanya: Patrimonio Ediciones, 
2008), 254-56; ve aynı yazar, “Me’raj.ii. Illustrations”, Encyclopedia Iranica, 
http://www.iranica.com.  

6  Diğer resim tekniklerinin varlığına rağmen, burada üç yöntem tartışılmaktadır. Şöyle 
ki, bir dördüncüsü olan yüz örtüsü bu çalışma kapsamında detaylı olarak tartışmak 
için son derece karmaşıktır. Hz. Peygamber’in yüz örtüsüyle ilgili ayrıntılı bir incele-
me için bkz. Christiane Gruber, “When Nubuvvat Encounters Valâyat: Safavid Pain-
tings of the Prophet Muhammad’s Mi’raj, ca. 1500-1550”, in Shi’ite Art ve Material 
Culture, ed. Pedram Khosronejad (London: I. B. Tauris, çıkacak olan 2010). Bu ça-
lışma Şah İsmail I (1501-24) döneminde ortaya çıkan ilk orijinal (sonradan oluşturu-
lanlardan ziyade) yüz örtüsünü ve bunun Hz. Peygamber ile hükümdarın kişiliğini 
ilişkilendiren kasıtlı bir vasıta olarak kullanılmasını ortaya koymaktadır. Şah Tah-
masp (h. 1524-76) için oluşturulan minyatürlerde ve elbette 16. yüzyıl sonlarına ait 
Osmanlı minyatürlerinde, yüz örtüsünün ilk Safevî hükümdarıyla başlangıçtaki dini-
politik ilişkilerinin kaybolduğu görülmektedir. Bunun yerine örtünün, bir seyircinin 
Hz. Peygamber’e dair tam bir şahadetine mani olmak için bir araç olarak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. İran ve Osmanlı coğrafyasında 16. yüzyıl süresince yüz örtüsünün 
“kodlanmasının” nedenleri, dini gelişmeler (Sünni-Şii çekişmeleri, Onikici Şiiliğin 
İran’daki ayrıntılı tarifi, Osmanlı topraklarında Sünni Ortodoksluğun yükselişi, Su-
fizm’in yayılması vs.) ışığında ve onların tasvir gelenekleri üzerine potansiyel etkile-
riyle ilgili ayrıca analiz edilecek karmaşık bir meseledir. 



 

 

 
Christiane GRUBER 

 
  

 
DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ CİLT 12 SAYI 2 

 
  

254| db 

Verizm ya da veristik temsil burada bir sanatçının insan şeklini, suret özel-
likleri, beden uzuvları ve diğer fiziksel karakteristikler gibi detaylarla gözle 
görülür bir biçimde betimleme girişimi olarak tanımlanmaktadır. Veristik sıfatı, 
özünde ‘gerçek’ bir kişi olmayıp daha ziyade bir ‘zihin imajı’ olan şeyi, görsel 
olarak uygun bir vesileyle tanımlamak üzere, ‘mimetik’ (taklitçi), ‘naturalistik’ 
(doğalcı) ve ‘realistik’ (gerçekçi) terimleri arasında birbiriyle değiştirilebilir 
şekilde kullanılmaktadır.7 Ressamın tekniği bu nedenle, özne (Hz. Muhammed 
gibi) hali hazırda yaşamıyor olsa ve böylelikle bedenî olarak bulunmayıp daha 
çok hatırada -hem kültürel olarak sınırlanmış anımsatıcı fikirlerden hem de 
sanatçının kendi görsel çağrışımlarıyla ilgili tarzından kaynaklanan yinelemele-
re bağlı olarak inşa edilmiş bir tür zihin uğraşı- yaşasa bile betimlenen öznenin 
fiziksel gerçekliğini doğal bir surette tasvir etme arzusunu içermektedir. 

   

Hz. Peygamber’in yazılı tasvirleri boyalı yüzeyin- genellikle Hz. Peygam-
ber’in beyaz yüz örtüsünün- alt ya da üst kısmında yazılar içermekte olup, 
böylelikle ressamın imaj yapımına yönelik süreçsel yaklaşımını ve/veya izleyi-
cinin bununla ilgili aktif kabulünü ortaya koymaktadır. Genel olarak, yazılı 
‘portreler’ Hz. Peygamber tasvirlerinin etkileyici gücünü vurgulamakta, sözlü 
duaların ve zihinsel görüntülemenin bir kombinasyonu aracılığıyla Hz. Pey-
gamber’i uyandırma eğilimindeki kişisel niyaz ve dua pratikleriyle ilgili bir 

                                                           
7  “Hatıra tasviri” ifadesi Peter Parshall’dan alınmıştır, “The Art of Memory and the 

Passion”, The Art Bulletin 81, 3 (Eylül 1999): 456-72. Burada Parshall “hatıra tasviri-
ni”, yapay bir tür hafıza aracılığıyla yani insanın özel bir görev (İsa’nın çilesini hatır-
lamak gibi) sorumluluğunda doğuştan gelen yeteneğini geliştirmesi ve hafızasını 
kontrol etmesi yoluyla zihinde oluşturulmuş bir resim olarak tanımlamaktadır. 

Resim 1: Hz. Muhammed’din 
miracı (yüzü tahrif edilmiş),Emir 
Hüsrev Dihlevi’nin Matlau’l-
Envar’ından, Fars şiir antoloji-
sinde yer almaktadır, Yezd, 810 
(1407), Topkapı Sarayı Kütüp-
hanesi, İstanbul, Ms. H. 796, fol. 
4v, (Fotoğraf: Christiane Gruber) 
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bağlantı ileri sürmektedir. Bu tür tasvirlerde, açıklayıcı üslup sergileyici üslubu 
anlamaya yardım ederken, yazılı bir metin görsel yapıyı desteklemeye hizmet 
etmektedir. 

Nurlu resimler Hz. Peygamber’in ‘Muhammed nuru’ (nur Muhammed) de-
nilen mukaddes, ezeli ve yaratıcı ışığını taşıyan altın halenin mecazi ifade 
biçimini benimsemektedir.8 Bu resimli teknik, Hz. Peygamber’i geçici sınırlar-
dan ve cismani sınırlamalardan azad olmuş kozmik bir varlık olarak ilan etmek 
için, taklitçi tasvirle ilgili sınırlandırmaları aşma çabasındadır. Onun bedeninin, 
tıpkı mevcut dünyanın geri kalanında olduğu üzere, büyük oranda ezeli aydın-
lanmanın hissedilir dokunuşuyla duyusal yüce bir özden yaratıldığına inanıl-
mıştır. Hz. Peygamber’in önceden var olan parlaklığını ifade etmekle ilgilenen 
sanatçılar, kasıtlı olarak bu daha avatarist unsuru resimlerine altın alev ve 
haleleri dâhil ederek vurgulamışlardır. Bir başka ifadeyle, Hz. Muhammed’in 
huşu uyandıran niteliklerini tasvir eden resim tekniği, soyut düşünceye (Hz. 
Peygamber’e ait bedene ilişkin olarak) bağlanmakta ve entelektüel alegori 
sürecini, alevlenen hale dâhil olmak üzere bazı seçme motifler uygulayarak 
artistik üretime aktarmaktadır. 

Bu üç temel tasvir türünün açığa vurduğu şey, Hz. Peygamber’in çok yön-
lü şekillerde hayal edilebileceği olup, bu çeşitlilik yazarlar ve ressamlar tara-
fından Hz. Muhammed’i benzer şekilde tasvir etmek için karmaşık ve farklı bir 
yaklaşım ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Hz. Peygamber bedenine dair 
soyutlama yöntemlerinin yaklaşık 1400’den itibaren resimlerde sıklıkla ortaya 
çıkması, mistik eğilimli metinlere bağlanmakta olup, Hz. Peygamber tasvirleri-
nin en azından bazı noktalarda özellikle İran çevresinde Sûfî-Şii Safevi hane-
danının himayesi altında yerleşen çeşitli mistik fikir ve pratiklerden etkilendi-
ğini öne sürmektedir.9 Veristik üslubun yerini değiştirerek, Hz. Peygamber’in 
bedenini soyutlayan resim tekniklerinin bu zaman zarfında daha çok, Hz. Mu-
hammed’in tasvirini yasaklama ya da ortadan kaldırma-sonraları sadece ayırt 
edici bir biçimde modern fenomenin bir boyutu olan- teşebbüsünden ziyade 
daha ‘metaforik bir Hz. Muhammed’ tasvir etmek için duyulan alegorik arzu-
dan doğmuş olduğunu ortaya koymaktadır.10 

                                                           
8  Bu çalışma genelinde, İslamî metinlerde sıklıkla bu şekilde karşılaşıldığı için nur 

Muhammed deyimi kullanılacaktır: bkz. Uri Rubin, “Pre-existence and Light: Aspects 
of the Concept of Nur Muhammed”, Israel Oriental Studies 5 (1975), 62-119. Aynı 
zamanda bu ifade nur Muhammedî olarak da karşımıza çıkabilmektedir: bkz. U. Ru-
bin, Encyclopaedia of Islam, Yeni Baskı (bundan böyle E12) (Leiden, 1954-2004), s.v. 
“Nur Muhammedî”; diğer varyantları arasında el-nur el-Muhammedî ve Farsça nûr-i 
Muhammed yer almaktadır. 

9  Safevîlerin Sûfî ve Şii fikirlerinin senteziyle ilgili bir tartışma için bkz. Kathtyn Baba-
yan, “The Safevid Synthesis: From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism”, Iranian Stu-
dies 27, 1-4 (1994): 135-61, aynı yazar tarafından daha da geliştirilmiş olarak, Mys-
tics, Monarchs, Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2002). 

10  Örneğin 1997’de Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR),  Amerika Birleşik Devlet-
leri Yüce Divan salonunda yer alan “Tarihteki Büyük Kanun Koyucular” kuzey frizin-
deki Peygamber Hz. Muhammed’in yontma tasvirinin kaldırılmasını ya da kumla 
kaplanmasını istemişlerdir. CAIR, Baş Yargıç William Rehnquist’in tasviri “Hz. Mu-
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Hz. Peygamber’in bedenini hatırlamak ve mistik çevrelerde gerçekleşmek 
üzere girişilen bu temsili teşebbüsler, görsel sanatlarda da merak uyandırıcı 
paralellikler bulmaktadır. Bu nedenlerden ötürü, Hz. Peygamber tasvirlerinin, 
hatırlama ve hatırlatma şeklinde ikili usul aracılığıyla Hz. Muhammed’in gör-
selleştirilmesini gerektiren modern öncesi mistik ve popüler hislerin yansıtıcısı 
olduğu görülmektedir. Konuyu özellikle tartışmakta olan sûfî yazarlar, Hz. 
Muhammed’in insan (nâsut) ve insanüstü (lâhut) olmak üzere tek varlıkta bir 
araya gelen iki doğaya sahip olduğuna11 ve cismanî şeklinin onun ezeli ışığının 
fiziksel zuhurundan hemen sonra ortaya çıktığına inanmışlardır. Bu nedenle, 
Hz. Muhammed’in in corpore (cismanî) fiziksel tezahürü, çoğunlukla inanan 
kişinin görsel idrakinin ötesinde, Allah’ın tecellisinin (teofani) devamlılık arz 
eden bir süreci olarak anlaşılabilmektedir. 

İfşa ve teşhirin antipotlarını nakletmek için, ressamlar Hz. Peygamber’in 
istisnai statüsünü görsel olarak anlatmak üzere, çeşitli motif ve teknikleri tec-
rübe etmiş gibi görünmektirler. Sırasıyla, bu tetkikler Şii, Sunni, Sûfî ya da 
bunların bir kombinasyonu şeklindeki farklı koşul ve çevrelerde yeni anlamlar 
verilebilen spesifik resimli geleneklerde belirginleştirilmiştir. Hz. Peygamber 
tasvirlerinin tam bir karakterini ya da değişen anlamlarını saptamak zor olsa 
da, resimle ilgili ayrıntıların bir analizi ve metin-resim ilişkilerinin bir tetkiki -
tarihi olan ancak tarih tarafından saptanmamış bir çerçeveye bağlanan- Hz. 

                                                                                                                             
hammed’i onurlandırmak üzere heykeltıraş Adolph Weinman’ın gerçekleştirdiği iyi 
niyetli bir teşebbüs” olarak nitelendirmesini, sergideki (bir heykel) ve kavgacı içerik-
teki (Hz. Peygamber bir kılıç tutmakta) hakareti dile getirdi. Hz. Peygamber figürü-
nün bir putperestlik alameti olarak yapılmadığını vurgulayarak, Yüce Divan binasın-
daki bir mimari özellikle ilgili fiziksel hasarın usulsüz olduğu ve Yüce Divan frizleri-
nin ikonografik programındaki kılıcın savaşı değil adaleti temsil eden bir sembol ol-
duğu gerekçesiyle, Baş Yargıç Rehnquist CAIR’in heykelin kaldırılması yönündeki is-
teğini reddetti (Baş Yargıç William Rehnquist’den 11 Mart 1997’deki Amerikan-İslam 
İlişkileri Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Avad’a, İletişim Yöneticisi İbrahim Ho-
oper’a hitaben yazılan iki sayfalık yazı, Birleşik Devletler Yüce Divan’ı, Halkla İlişkiler 
Enformasyon Ofisi, Halkla İlişkiler Enformasyon Memuru yazar Kathleen Arberg ta-
rafından temin edilmiştir). Amerikan Müslüman Konseyi gibi çok sayıda Müslüman 
grubun girdilerine dayalı olarak Baş Yargıç Rehnquist bununla beraber, kuzey friz 
üzerindeki Hz. Peygamber tasviriyle ilgili Yüce Divan literatürünü, “Müslümanların 
genel itibariyle Hz. Peygamber’in yontulmuş ya da resimli temsillerinin yapılmasına 
karşı güçlü bir hoşnutsuzluk duyduklarına dair” bir sonuç cümlesi ekleyerek değiş-
tirmeyi kabul etti. (Aynı yazı, 2.) Baş Yargıç Rehnquist ile anlaşma çerçevesinde, Ta-
ha Cabir el-Elvani heykeli muhafaza etme lehine yayınladığı bir fetvada: “Yüce Di-
van’da gördüğüm şey Amerikan Müslümanlarından takdir ve şükrandan başka bir 
şeyi hak etmemektedir. Bu İslam’a yönelik mimar Cass Gilbert ve Amerika Yüce Di-
vanı’nın diğer mimari karar vericileri tarafından yapılmış müsbet bir harekettir” diye 
belirtmektedir: Taha Cabir al-Alwani, “Fatwa Concerning the United States Supreme 
Courtroom Frieze”, Journal of Law and Religion 15, 1-2 (2000-2001): 1-28. Başlı ba-
şına bu heykele yönelik sürekli fikir bölünmesiyle, Peygamber Hz. Muhammed’in 
tasvirleriyle ilgili modern Müslüman görüşlerinin her zaman uzlaşma içinde ve tek-
parça olmadığı kanıtlanmıştır. 

11  Earle Waugh, “Following the Beloved: Muhammad as Model in the Sufi Tradition”, 
in The Biographical Process: Studies in the History and Psychology of Religion, ed. 
Frank Reynolds and Donald Capps (The Hague and Paris: Mouton, 1976), 77. 
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Muhammed’in modern öncesi dönem boyunca şekillenen ve kabul edilen tas-
virleri aracılığıyla, çeşitli sembolik ve etkileşimli mekanizmalara göre bir takım 
hazırlayıcı nitelikte öneriler sunabilmektedir. 

Görsellik Üslupları ve Hz. Peygamber’e ait Fiziki Varlık 

Bilim insanları, İslami geleneklerdeki portre ressamlığı uygulamalarını ve 
bu geleneklerin tasvirin naturalist olmayan ya da soyut biçimlerini kapsamaya 
ne derece meyilli olduğunu gözden geçirmişlerdir. İki muayyen teori, görsel 
algının bilimsel mekanizmalarını temel alan biçimlerin taklitçi kopyalarını 
aşmak için, ressamların araştırmalarını açıklama girişiminde bulunmaktadır.  
Alexandre Papadopoulo tarafından ortaya atılan bir hipotez, ressamların kasıtlı 
olarak belirli şekilleri (bedensel konular) kullandıklarını ve (doğrusal ve hava-
dan görünüş ) ihtimalsizlik sağlamak için diğerlerinden kaçındıklarını öne 
sürmektedir.12 Papadopoulo İslam sanatındaki optik naturalizm eksikliğinin, 
ressamların fiziksel dünyanın ötesinde bir şey yakalama girişimlerine imada 
bulunduğunu iddia etmektedir. Dış görünüşle ilgili gerçeğe benzeyiş paramet-
relerine bağlı bir benzerliğin temsilcisi olmaktan ziyade, ressamların gerçekte, 
fiziksel taklitçiliğin kısıtlamalarının ötesinde ve üzerinde var olan tespit ihti-
mallerini tasdik etmekte oldukları görülmektedir. Sınırlı güvenilirlikten zarar 
görmekle beraber Papadopoulo’nun bakış açısı, İslami portre yapıcılığı sistem-
lerinin neden Batılı portrecilik geleneklerinde olduğu üzere düz ve cepheselden 
doğal ve üç boyutluya doğru gelişim göstermediğini açıklamanın bir yolunu 
bulma teşebbüsündedir.  

İkinci yaygın inanış, İslami uygulamalardaki fiziksel şekille ilgili tüm ek-
sikliğin ve sözlü tanımlama eğiliminin, figür tasviriyle ilgili farz edilen (ve 
sıklıkla ihlal edilmiş) yasaklama nedeniyle, daha geleneksel portrecilik yöntem-
leriyle yer değiştirdiğini ileri sürmektedir. Bu hipotez, bilhassa hilye (resim 2) 
olarak bilinen figüratif dışı sözlü tanımlama yoluyla Peygamber Hz. Muham-
med’i tasvir eden geleneklerden doğmuştur.13 İlk olarak 17. yüzyıldan itibaren 
Osmanlı çevrelerinde ortaya konmuş olan hilye, sözlü ifade yoluyla Hz. Pey-

                                                           
12  Alexandre Papadopoulo, Islam and Muslim Art, çev. Robert E. Wolf (New York: H. N. 

Abrams, 1979), 56-57; ve Priscilla Soucek, “The Theory and Practice of Portraiture in 
the Persian Tradition”, Muqarnas 17 (2000):97. 

13  Osmanlı hilyelerinin düzenlemesi ve metni ile ilgili olarak bkz. Nabil F. Safwat, The 
Art of the Pen: Calligraphy of the 14th to 20th Centuries, The Nasser Khalili Collection 
of Islamic Art, ed. Julian Raby, vol. 5 (Oxford: The Nour Foundation, in association 
with Azimuth Editions and Oxford University Press, 1996), 46-50. Osmanlı hilyeleri-
ni, Peygamber Hz. Muhammed’i insanlık ile kutsal âlem arasına sembolik olarak yer-
leştiren hadisin Sünni tahayyülü olarak müzakere etmek için bkz. Tim Stanley, 
“From Text to Art Form in the Ottoman Hilye”, in Studies on Islamic Art and Architec-
ture in Honor of Filiz Çağman (Istanbul: Topkapı Palace Museum, çıkacak olan). Ah-
şap panolar üzerine karşılaştırmalı hilyeler için bkz. Safwat, The Art of the Pen, 54-
55; Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, 2. baskı, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 
2004), 133-34; In Pursuit of Excellence: Works of Art from the Museum of Turkish and 
Islamic Arts, Istanbul (Istanbul: Ahmet Ertuğ, 1993), pl. 38; ve Faruk Taşkale ile Hü-
seyin Gündüz’de yer alan çok sayıda örnek, Hat Sanatında Hilye-i Şerîfe: Hz. Mu-
hammed’in Özellikleri = Characteristics of the Prophet Muhammed in Calligraphic Art 
(Istanbul: Antik A. Ş. Kültür Yayınları, 2006).  
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gamber’e ait görsel bir hatırlamanın vasıtası olabilmiştir. Bununla birlikte, hilye 
yalnızca Hz. Peygamber’in bir “tasvirini” nakletmekle ilişkili uygulamalardaki 
modern bir gelişmeyi temsil etmekte- bu durumda, bilahare metne dayalı iko-
nik bir biçimde tasvirden uzak (aniconicity) sanatsal gelenek, yalnızca İslam 
tasvir sanatlarındaki soyutlama eğilimlerinin muhtemel bir neticesini yansıt-
maktadır.  

Gerçek dışılık ve şekil eksikliğinin ötesinde, şahısları görselleştirme ve -
sadece maddesel bir hakikat14 olarak değil- görüntü ve öz şeklinde harmanla-
yan zengin ve karmaşık birer varlık olarak betimleme yöntemleri, kültürel 
geleneklerdeki bir çeşitlilik içinde tasvircilik uygulamalarının odak noktası 
olmuştur.15 Gerçekte, bir tasviri basit bir kopya olarak algılamaktan, bir bireyin 
tam karakterini tanımlamayı hedefleyen bir usul olarak anlamaya doğru ger-
çekleşen genel değişiklik, görüntü oluşumuyla bağlantılı bilimsel bir mekaniz-
ma şeklindeki görme gücü ile kültürel olarak şarta bağlı pek çok görme biçimi-
ni kuşatan görsellik arasındaki derin farkı vurgulayan yeni tartışmalar başlat-
mıştır. Görme gücü geleneksel olarak artistik üretim, görsellik ise izleyicinin 
kabulü bakımından anlaşılmış olmakla beraber, her ikisinin de ayrılmaz şekilde 
ele alınıp, bireysel tasarlama açısından tamamlayıcı kanallar olarak hizmet 
edebileceği iddia edilebilmektedir. Sonuç olarak, tasvir yapımı ve tasvir tema-
şası geleneklerinin çoğu tam bir hayalî deneyim elde etme girişimiyle, optik 
betimlemeyi, görüşü, detaylı bakışı ve zihnî tahayyülü kullanmaktadır.16  

                                                           
14  Joanna Wooddall, “Introduction: Facing the Subject”, in Portraiture: Facing the 

Subject, ed. Joanna Wooddall (Manchester and New York: Manchester University 
Press, 1997), 12. 

15  Richard Brilliant, Portraiture, 2. baskı (Cambridge, Mass.:Harvard University Press, 
1991). Batı’ya ait olmayan geleneklerdeki görsellik yöntemleri ve tasvir uygulamaları 
için yeni paradigmalar Richard Brilliant ve Jean Borgatti’de analiz edilmiştir. Likeness 
and Beyond: Portraits from Africa and the World (New York: Center for African Art, 
1990); ve Robert Nelson, ed., Visuality Before and Beyond the Renaissance: Seeing as 
Others Saw (Cambridge: Cambridge University Prees, 2000). Bununla beraber, talih-
siz bir ihmal sayılsa da bu çalışmalar İslamî tasvir uygulamalarını dikkate almamak-
tadır. Bkz. Nelson, Visuality Before and Beyond the Renaissance, 10.  

16  Nelson, Visuality Before and Beyond the Renaissance, 2. Dini sanata bakış sorunu 
(örneğin “kutsal bakış”) yakın zamanda David Morgan tarafından incelenmiştir. The 
Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice (Berkeley, Los Angeles, 
and London: University of California Press, 2005). Robert Melson gibi David Morgan 
da kutsal bakışın görsel bir inanç aracı olarak, sosyal bir bakma fiilini teşkil eden ve 
bu yüzden görüntü, seyirci ve bakma eylemi şeklinde bir uygulama şeklinde görsel 
bir ağ içerdiğini savunmaktadır: Morgan, Sacred Gaze, 3-6. 
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Sıklıkla, resimli formdaki deneyimsel karşılaştırmalar dini metinlerdeki 
gözden geçirme fenomenolojisi yoluyla gerçekleşmektedir. Sanat tarihinin 
kompozisyonla ilgili şekilleri tarihsel ve sembolik önem açısından analiz etme 
yöntemleri, dînî resmi anlamak için bir ortam sağlarken, diğer yaklaşımlar 
(ikonografik analizler, metin-resim ilişkileri vs.) bir tasvirin duygusal dindarlık 
teşviki için nasıl etkili bir araç rolü oynayabileceğini ve böylelikle düşünceye 
dayalı ve dindarlık içeren bir imaj işlevi görebileceğini- bir başka ifadeyle, 
Ortaçağ Avrupa sanatı tarihçilerinin Andachtsbild olarak adlandırdığı şeyi ay-
dınlatabilmektedir.17 

İkon yapımı ile çeşitli kültürlerdeki kutsalın betimlenişi geleneklerini keş-
fetmek için Batı sanatı tarihinin metodolojik araçları benimsenmiş olmakla 
beraber, bunlar “dînî ikonografi” geleneklerinin açıkça İslamî artistik uygula-
malarda mevcut olmayışı hususundaki yaygın inanış nedeniyle, İslamî bir bağ-
lamda tasvir incelemesi ve yapımı uygulamasını gözden geçirmek için nadiren 
kullanılmıştır.18 Tasvirlerin muhtemel dînî ve dua ile ilgili metinlerdeki rolünü 

                                                           
17  Genellikle İsa’nın Çilesi ile ilgili sahneleri betimleyen ve Ortaçağ Avrupa sanatındaki 

ibadetle ilgili uygulamalarda kullanılan ibadet tasvirleriyle (Andachtsbilder) ilgili in-
celeme için bkz. Nigel Morgan, “Andachtsbild”, Grove Art Online (28 Şubat 2008 ta-
rihinde ulaşıldı). 

18  David James, “Qur’ans as Works of Art”, in The Master Scribes: Qur’ans of the 10th to 
14th Centuries AD, The Nasser Khalili Collection of Islamic Art, ed. Julian Raby, 2 
(New York: Nour Foundation, in assosication with Azimuth Editions and Oxford 
University Press, 1992), 11. James, İslam’da dini sanatın sadece Kur’an’ları ve hat 
sanatını içerdiğini, bir yandan da Peygamber Hz. Muhammed’i tasvir eden, Sultan 
III. Murat döneminin yaklaşık 1595-96 yıllarına tarihlenen Siyer-i Nebî adlı eseri gibi 

Resim 2: Hz. Muhammed’in hilyesi, İstanbul, 1130 (1718), 
Library of Congress, Washington, D.C., 1-88-154.13 (Fotoğ-
raf: Library of Congress’in izni ile) 
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araştırmanın önündeki bu tür engellere rağmen, Priscilla Soucek gibi bilim 
insanları ressamların ve izleyicilerin İslamî geleneklerdeki resimleri nasıl tasar-
layabildiklerini ve onlarla nasıl meşgul olabildiklerini gözden geçirerek yeni bir 
zemin oluşturmuşlardır. 

Soucek, İslamî tasvircilik uygulamalarına ait olan görsel algı teorilerini 
araştırmak için bu metodolojik yaklaşımı bir temel olarak kullanıp, izleyici 
tepkileriyle ilgili soruları takip etmiştir.19 Örneğin, metne ait İran kaynaklarına 
bağlı kalarak, bir tasvirin izleyicinin hayal gücüne bağlı zihinsel aktivitesi aracı-
lığıyla oluşturulabileceğini göstermektedir.20 Çok sayıda İranlı yazar gerçekte 
tasvirlerin izleyicilerini biçimsel tasvirden (suret) onun daha yüce manasına ya 
da iç gerçekliğine (ma’ni), yani fenomenal dünyadan görünmeyenle hayalî 
karşılaşmaya doğru yönlendirmesinin umulmakta olduğunu ileri sürmekte-
dir.21 Bu yöntemin kendisi izleyicinin, bazıları dînî ya da ruhanî içerikte olabi-
len diğer karşılaşma biçimleriyle de meşgul olmasına neden olabilmektedir. 

Yüce bir manaya imada bulunmak için biçimsel üslûbu kullanan bu görsel 
yaklaşım, dış görünüşleri yalnızca izleyicinin iç algısı (basiretü’l bâtıne) aracılı-
ğıyla tamamen fark edilebilen, görsel varoluş tecellisi (tecelliyatü’l-vücûd)22 
olarak algılanmış peygamber tasvirleri ile fazlasıyla uyumlu gözükmektedir.23 
Bu nedenlerden ötürü, İslamî geleneklerdeki peygamber tasvirleri- varoluş 

                                                                                                                             
minyatürlü el yazmalarının gerçek dini sanat eserleri olmadığını ancak genellikle ru-
hani bir esasa sahip olduğunu ileri sürmektedir. Diğer yandan Ernst Grube, J.M. Ro-
gers ve Priscilla Soucek gibi bilim insanları minyatürlü dini hikâyelerin erken dö-
nemden başlayarak İran’lı ya da Türk yeni kültür çevrelerinde devam ettiklerini ve 
böylelikle “dini resmin” İslam sanatıyla ilgili bir kategori olduğunu ortaya koymakta-
dır: bkz. J. M. Rogers, “The Genesis of Safawid Religious Painting”, in Vth Internati-
onal Congress of Iranian Art and Archeology, Tehran-Isfahan-Shiraz, 11th-18th April 
1968, ed. A. Tajvidi ve M. Y. Kiani, 2 vols. (Tehran: Ministry of Culture and Arts, 
1968), 2:167-88. 

19  Priscilla Soucek, “Nizami on Painters and Painting”, in Islamic Art in the Metropolitan 
Museum of Art, ed. Richard Ettinghausen (New York: Metrpolitan Museum of Art, 
1972), 9-21; ve aynı yazar, “Theory and Practice of Portraiture”. Soucek iki makale-
sinde çok sayıda tasvir incelemekte ise de Peygamber Hz. Muhammed’in bizatihi tas-
virlerine hitap etmemektedir. Bir diğer çalışmada ise 14. yüzyıl boyunca ortaya kon-
muş İran minyatürlü el yazmalarındaki Hz. Muhammed’in apokrif (yazılmış) tasvir-
lerini ele almaktadır: bkz. aynı yazar, “The Life of the Prophet: Illustrated Versions”, 
in Content and Context of Visual Arts in the Islamic World: Papers from a Colloquium 
in Memory of Richard Ettinghausen, Institute of Fine Arts, New York University, 2-4 Ni-
san 1980, ed. Priscilla Soucek (University Park, Pa., and London: published fort he 
College Art Association of America by Pennsylvania State University Press 1988), 
193-218.  

20  Priscilla Soucek, “Nizami on Painters and Painting”, 12. 
21  Yves Porter, “La forme et le sens: A propos du portrait dans la littérature persane 

classique”, in Pand o Sukhan: Mélanges offerts a Charles-Hneri de Fouchécour, ed. 
Christophe Balağ et al. (Tehran: Institut français de recherche en Iran, 1995), 219-
31. 

22  A.g.m., 222. 
23  Soucek, “Theory and Practice of Portraiture”, 102 (Gazali’nin İhya’u Ulumu’d Din adlı 

eserinden alıntılayarak).  
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(vücud) ve cevherden (zât) oluşan iki özlü peygamberlik halini tanımlayan çok 
sayıda felsefî ve mistik metinler gibi- hem sanatçının üretimi anında hem de 
sonradan izleyicinin kabulü esnasında, taklitçi tanımlamanın sınırlarını geniş-
letmelidir. Bir başka ifadeyle, bir tasvirin hem üreticisi hem de seyircisi, iç 
görünüşle ilgilenmek için, dış görünüşün oluşum ya da algısının üstünde yer 
almaya cesaret edebilmelidir. Böylelikle bu meydan okuyuş sembolik şeklin 
esnek sözlüğü aracılığıyla artistik uygulamaya dökülmüş soyut düşünceyi kap-
samaktadır.  

Peygamber Hz. Muhammed, ölümlü bir insan ve tüm insanlığın ortak pro-
totipi olarak, çeşitli İslamî mistik, teolojik ve felsefi yazılarda varoluşsal ve 
varoluş öncesi gerçeklik olarak betimlenmektedir. Hz. Peygamber’in iki özlü 
doğasıyla ilgili yaygın inanış, İslamî literatüre ve popüler dindarlığa İslam’ın ilk 
günlerinden başlayarak günümüze dek nüfuz etmiştir.24 Biyografi yazarları, 
tarihçiler, yorumcular, filozoflar ve mistikler tarafından benimsenmiş bu ikili 
yaklaşım, Mensch (insan) ve Urmensch (ilk insan), cismanî ve aşkın, fenome-
nal ve ezelî olarak hep birlikte, öncüsünü teşvik eden Peygamber Hz. Muham-
med25’in şahsiyet doktriniyle birleşmiştir.  Zihinde bu geniş çaplı inanışa yer 
vererek, Hz. Peygamber’i bir insan organizması ve görsel sanatlarda da vücuda 
gelen kozmik varlık olarak betimlemeye teşebbüs edilmemeli midir? 

Bu çalışma Peygamber Hz. Muhammed’in bileşik doğasını nakletmek üze-
re benimsenmiş çok sayıda tasvir stratejisini ortaya koymak için,  bu temel 

sorudan kaynaklanan cevaplar üzerinde gelişmektedir. Özellikle 1400’den 
sonra kullanılarak mistik ve şiirsel metinlere eşlik eden resimlere uygulanmış 
bu teknikler, büyük oranda anlatıya dayalı metinlerde yer alan önceki veristik 
tasvir yöntemleriyle yer değiştirmiş ve böylelikle İslam tasvir sanatları içerisin-
de normalleştirilmiştir. 

Hadis (Hz. Peygamber’in sözleri) türünden26 alınan erken dönem metin-
lerinde, Peygamber Hz. Muhammed’in fiziksel özelliklerini ve kişisel hususiyet-
lerini-her ikisi de şemail (özellikler ya da karakter) adı verilen edebî türlerde 
ele alınmıştır-etraflıca ifade etme girişimleri, Hz. Peygamber’i zihinde canlan-
dırma temel güdüsünü şekillendirmektedir. Tirmizî (v. 880)27, Bağavî (v. y. 

                                                           
24  Bu kavram, İsa Mesih’in hem tanrı hem de insan olduğuna dair Hıristiyan inanışıyla 

bir paralellik sağlamaktadır. Bununla beraber İslam düşüncesinde Peygamber Hz. 
Muhammed, bizatihi tanrı olmaktan ziyade mukaddes vasıflar taşıyan ölümlü bir in-
san olarak düşünülmektedir.  

25  Arthur Jeffery, “İbn al-‘Arabi’s Shajarat al Kawn”, Studia Islamica 10 (1950): 43-77. 
Peygamber Hz. Muhammed’i biyografik eserlerde ve sonrasında mistik kaynaklarda 
idealize etme süreci, popüler dindarlıkta İslam Elçisi’ni destekleyen ve bu sayede Hz. 
Peygamber’e yönelik gerçek bir saygı ya da bir “Peygamber-kültü” oluşturan sürekli 
girişimler silsilesini açığa çıkarmaktadır. A.g.m., 45. 

26  Pek çok hadis külliyatı Hz. Peygamber’in bir tarifini (Sıfatu’n-Nebî olarak adlandırıl-
mış) sağlayan ve içerisinde Hz. Muhammed’in fiziksel ve ahlaki evsafının da sıralan-
dığı bölümleri kapsamaktadır. Bu bölümler sırasıyla şemail türünü oluşturmaktadır.  

27  Muhammed b. İsa et-Tirmizî’nin Peygamber Hz. Muhammed’in vasıflarıyla ilgili eseri 
Şemailü’ş-Şerife (Asil Vasıflar), Şemailü’l-Muhammediyye (Hz. Muhammed’in Vasıfla-
rı), Şemailü’n-Nebeviyye (Peygamberlik Vasıfları) ve Şemailü Mustafa (Seçilmiş Ola-
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1117)28 ve İbn Kesir (v. 1373)29 gibi güvenilir yazarlar tarafından düzenlenmiş 
Hz. Peygamber’in şemaili ile ilgili metinler açıklayıcı olmakla beraber, diğer 
taraftan fiziksel soyutlama tekniklerinden kaçınan Peygamber Hz. Muham-
med’in veristik resimleriyle güçlü bir benzerlik arz etmektedir. Bu durumda 
hem resimler hem de metinler içerik itibariyle izah edici olup, aşırı derecede 
soyutluk arayışında olan ya da Hz. Peygamber’in fiziksel varlığını canlandıran 
sözlü ve resimli abartılardan yoksundur. Metin içerikli kaynaklardaki okunabi-
lirlikle ilgili vurgu, Hz. Peygamber’in yaklaşık 1200 ile 1400 arasında yapılan 
resimlerindeki görünürlüğüne dair vurgularla paralellik arz etmektedir. 

Diğer yandan, felsefî çalışmalar ile özellikle İbn Arabî (v. 1240)30, Abdul-
kerim Cilî (v. 1408)31 ve Ebu Abdullah Muhammed Cazûlî (v. 1465)32 gibi 
meşhur tasavvuf ehli tarafından düzenlenen Sûfî rehber kitaplarının pek çoğu 
Peygamber Hz. Muhammed’in dindarlığıyla ilgili popüler uygulamalarda bir 
değişiklik ortaya koymaktadır. Bu tür çalışmalarda Hz. Peygamber, mükemmel 
ve kemale ermiş bir insan (insan-ı kâmil) ve aynı zamanda Allah ile insan ara-
sındaki bir vasıta ve kanal (vesile), bir geçit ve sınır noktası (berzah), bir araç 

                                                                                                                             
nın Vasıfları) gibi çok sayıda başlıktan teşekkül etmektedir. Esere aynı zamanda Şe-
maili Tirmizî (Tirmizi’nin Vasıfları) olarak da kısaca atıfta bulunulmakta ve İngiliz-
ce’ye en iyi The Virtues and Noble Character of the Prophet Muhammad (Peygamber 
Hz. Muhammed’in Faziletleri ve Asil Karakteri) şeklinde çevrilmektedir. Tirmizî’nin 
eserinin, aralarında Şemailü’l-Muhammediyye, ed. Sayyid Umran (Cairo: Dar al-
Hadith, 1996)’nin de bulunduğu çok sayıda Arapça baskısı mevcuttur. Eser Fransız-
ca’da Les qualités caractérielles de Mohammad: As-shama’il al-Mohammadiah, trans. 
Marjan Jardaly (Beİrut: Dar Ibn Hazm, 2004); ve İngilizce’de The Virtues and Noble 
Character of the Prophet Muhammad olarak geçmektedir at http://www.inter-

islam.org/hadeeth/stmenu.htm (5 Nisan 2009’da ulaşıldı). 
28  Al-Husayn b. Mas’ud al-Baghawî, al-Abwar fî shama’il al-Nabî al-mukhtâr, ed. Ibra-

him al-Ya’qubî (Beirut: Dar al-Dihya, 1989). 
29  Isma’il b. ‘Umar Ibn Kathir, Shama’il al-Rasûl wa-dalâ’il Nubuwwatihi wa-fadâ’ilihi 

wa-Khasâ’isihi, ed. Mustafa ‘Abd al-Wahid (Cairo: ‘İsa al-Babi al-Halabî, 1967). 
30  Endülüs’lü mistik Ibn Arabî özellikle Fütühatü’l-Mekkiyye’de (Mekke Fetihleri) ve 

Füsusu’l-Hikem’de (Hikmetlerin Özü) panteist bir dünyaya dair teosofik detaylandır-
masını sunmaktadır. Her iki eserde de, bir grup başka eserde de olduğu üzere İbn 
Arabî ruhanî birliğin, mevcut dünyanın ve nefsin kendisinin yok edilmesi yoluyla 
sağlanabileceğini belirtmektedir.  

31  El-Cilî ile ilgili biyografik bilgi için bkz. H. Ritter, E12, s.v. “Abd al-Karim al-Djili”, 
Titus Burckhardt’s introduction to ‘Abd al-Karim al-Jili, Universal Man: Extracts, Engl. 
trans. Angela Culme-Seymour (Sherborne Stables, England: Beshara, 1983), i-xiii; 
and Yusuf Zaydan, ‘Abd al-Karim al-Jili: Faylasuf al-Sufiyya (Cairo: al-Hay’a al-
Misriyya al-‘Amma li’l-Kitab, 1988).  El-Cilî’nin vefat tarihi hala ihtilaflıdır. Ancak en 
muhtemel tarih olarak 1408 yılı görülmektedir: bkz. Valerie Hoffman, “Annihilation 
in the Messenger od God: The Development of a Sufi Practice”, International Journal 
of Middle Eastern Studies 31 (1999): 366 n. 6. 

32  Muhammad b. Sulayman al-Jazuli (al-Juzuli olarak da hecelenmektedir) en iyi, 15. 
yüzyıl ve sonrasında bilhassa Osmanlı hâkimiyetindeki topraklarda geniş çapta yayı-
lan Delailü’l Hayrat (İyi Davranışların Delilleri) isimli meşhur dua kitabıyla tanın-
maktadır. 

http://www.inter-islam.org/hadeeth/stmenu.htm%20(5
http://www.inter-islam.org/hadeeth/stmenu.htm%20(5
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ve aracı (vasıta) olarak övülmektedir.33 Cilî gibi sûfî yazarlar da aynı şekilde, 
Hz. Peygamber’in doğasının fenomenal dünya (hades) ile bâkî oluş (kıdem) 
arasında sürekli olarak değiştiğini öne sürmektedir.34 Sûfî metinler zihinsel 
tefekkür ve meditasyon yoluyla, kendini adamış kimsenin tam birliğe (tevhid) 
ve Hz. Peygamber’ de öz-yok oluşa (fenafi’l-Rasûl) erişebileceğini vurgulamak-
tadır.35 

Hz. Peygamber’in fiziksel varlığıyla ilgili bu mistik duygu ortaklığı yön-
temleri, Hz. Peygamber’in insanî niteliklerini sıklıkla göz ardı etme ve Onu 
insanüstü ilişkilerin bir simgesine dönüştürme eğiliminde olan kavramsal bir 
sözlük geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Belirli bir anlama usulü oluşturarak bu 
soyutlama eğilimleri, Hz. Peygamber tasvirlerinden elde edilmiş resimle ilgili 
detayları gizlemede şaşırtıcı paralellikler bulmaktadır. Yazılı dualar içeren ya 
da Hz. Peygamber’i saf ve aydınlık nur Muhammed olarak betimleyen bu tür 
resimler de, Hz. Peygamber’in ruhanî ve cismanî donanımının tam bir özetini 
nakletme arayışındadır. Görünen o ki, mistik uygulamaların artması ve tasav-
vufî şiir, Hz. Peygamber’in kişiliğiyle ilgili yeni kavramlar düzenlemede ve 
böylelikle Onun yaklaşık 1400’den sonraya ait tasvirindeki yönlendirici etken-
lerdi. “Şiir ile resim arasındaki dengeyi”36 tam oturtmuş sanatçıların, estetik bir 
deneyimi kolaylaştırabilecek şiirsel ifadelerden çıkarılan daha soyut görsel 
şekillerin lehine, canlı tarihsel metinlerde yer alan resimli didaktizm türünü 
yaymak istedikleri anlaşılmaktadır.37 1500’den bu yana soyutlayıcı görsel şekil-
ler, çeşitli uyum ve yorumlardan sorumlu, belirli bir resim “ilkesi” oluşturmuş 
bulunan Sünni ve Şii çevrelerde yaygınlık kazanmıştır. 

Veristik Yöntem: Hz. Peygamber’in Şemâilini Tasvir Etme 

Peygamber Hz. Muhammed’in mevcut en erken resimleri Onu, suret özel-
likleri ya da şemâili, ne bir örtü altında gizlenmiş ne de alevlerle kuşatılmış, 
tamamen görünür cismanî bir figür olarak tasvir etmektedir. Bu tür gerçekçi 
Hz. Peygamber tasvirleri, Anadolu Selçuklu (1077-1307) ve İlhanlı hâkimiyeti 

                                                           
33  “İnsan-ı Kamil” Sûfî öğretisi için bkz. Abd al-Rahman Badawi, al-Insan al-Kamil fi’l-

Islam, 2nd ed. (Kuwait: Wikalat al-Matbu’at, 1976); ve al- Jili, Universal Man. Vasıta 
teriminin kullanımı için bkz. Abd al-Karim al-Jili, al-Kamalat al-ilahiyya fi’l-sıfat al-
Muhammadiyya, ed. Sa’id ‘Abd al-Fattah (Cairo: Maktabat Âlam al-Fikr, 1997),  44 
(wasita bayn Allah wa-bayn adam). Hz. Muhammed aynı zamanda Allah ile yaratı-
lanlar arasında aracı (wasıta bayn Allah wa-bayn al-khalq) olarak tanımlanmaktadır 
(aynı yazar, 46). Mistik berzah kavramı ile ilgili olarak bkz. Salman Bashier, Ibn al-
‘Arabi’s Barzakh: The Concept of the Limit and Relationship between God and the World 
(Albany: State University of New York Press, 2004). 

34  Al-Jili, al-Kamalat, 42. 
35  Bir kimsenin Hz. Peygamber’i tefekkür ederken müstakil kişiliğinin yok olması 

(fenâ), İbn Arabî’den bu yana Sûfî dindarlığının merkezi bir motifi olmuştur. Sûfî 
fenâ kavramı ile ilgili genel açıklama için bkz. Valerie Hoffman, Annihilation in the 
Messenger of God”.  

36  Teresa Fitzherbert, “Khwaju Kirmani (689-753/1290-1352): An Éminence Grise of 
Fourteenth-Century Persian Painting”, Iran 29 (1991): 149. 

37  Bkz. Lisa Golombek, “Toward a Classification of Islamic Painting”, in Ettinghausen, 
Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art, 23-34; and Sheila Blair, “The Deve-
lopment of the Illustrated Book in Iran”, Muqarnas 10 (1993): 266-74. 
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döneminden Safevî devletinin kuruluşuna kadar oluşturulmuş ve günümüze 
ulaşmış en erken tarihli resimli el yazmalarında yer almaktadır. Metinler büyük 
çapta tarihi ve biyografik edebî türlere ait olduğundan, öncelikle Peygamber 
Hz. Muhammed’in hayatını ve davranışlarını açıklamak ve İslam tarihi hakkın-
da önemli malumat nakletmekle ilgilidir. 

Bununla birlikte yakından incelendiğinde, açıklayıcı metin ve resimler ru-
hanî rastlantıları ortadan kaldırıyor gibi gözükmemektedir. Metne ait açıklama 
ile ruhanî tefekkür arasındaki yakın ilişki en iyi Şemailü’l-Resûl ya da Hz. Pey-
gamber’in Özellikleri olarak bilinen edebî türde ifade edilmektedir. Bu tür 
çalışmalar 9. yüzyıl gibi erken dönemde oluşturulmuş olup, Hz. Peygamber’in 
fiziksel özellikleri ile kişiliğini tarif etmektedir. Bunlar, Onun peygamberliğinin 
aşikâr delilleri (delâilü’l-nübüvve) olarak fiziksel sıfatlarını ve kişiliğini betimle-
yen diğer metinlerle yakından ilişkilidir.38 Şemâil türü, her bir metnin Hz. 
Peygamber’in vasıfları ve karakteriyle ilgili arkadaşları ve diğer tanıklar tara-
fından nakledilen hadislerinin bir özetini sunması dolayısıyla “açıklayıcı hadis” 
şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Bu nedenle hadislerin her birini hadisin 
anlamının açıklaması izlemektedir: Örneğin, Tirmizî Hz. Peygamber’in şemaili 
hakkında 397 hadis toplamış ve sadece birkaçını sayacak olursak, bunları Hz. 
Muhammed’in yüz özellikleri, ten rengi, saçı, ayakkabıları ve türbanı şeklinde 
tanıtan 55 ayrı bölüme ayırmıştır.  

Her bir hadis, nakil silsilesine (isnad) büyük bir önem atfedilmiş ve tabii 
olarak belagatle karakterize edilmiş olmanın yanı sıra, şemail türündeki bu 
çalışmaların Peygamber Hz. Muhammed’in vefatının ardından uzun zaman 
geçince, anısını yaşatmak ve kendisini zihinde canlandırmak için ruhanî bir 
tasarı sağlama niyetinde olduğu aşikârdır. Tirmizî’nin Şemâil-i Resul’ünün 
girişinde ifade ettiği gibi: 

Onun görünüşünü hikâyeleştirerek çizmek herhangi bir kişinin kapasitesinin öte-
sindedir ancak arkadaşları kendi yeteneklerine göre az da olsa ellerinden geldiğince 
bazıları burada yazılı olan şeyleri muhafaza etmeye gayret gösterdiler. Hz. Peygamber’in 
harikulâde belirgin zarafeti ve güzelliğiyle birlikte, mükemmel içkin irfanını naklederek 
cemaate büyük bir istirhamda bulundular. Haceti karşılanmamış bir âşık sevgilisiyle 
karşılaşmaktan mahrum olduğunda, sevgilisinin vasıflarını anımsayarak biraz teselli 
bulma teşebbüsüyle sevgilisinin evinin önünde bulunur. Bu, kalbin teskin olduğu itiyat ve 
özelliklerdendir.39 

Tirmizî resimli temsilin Hz. Peygamber’in arkadaşlarının, “sevgililerinin” 
yüz özelliklerini ve karakterini betimleyen girişimlerine kıyasla nasıl soluk 
kaldığını açıklamaktadır. Bu tür betimlemeleri içeren koleksiyonlar sayesinde 
yazar, kendisinin Hz. Muhammed’i bizzat görme ya da onunla tanışma fırsatı-
nın bulunmadığını, ancak şiddetli arzu duyan talibi sakinleştirme yeterliliğin-

                                                           
38  Delailü’n-Nübüvve türü en iyi Ebu Nu’eym el-Isfahanî’nin Delailü’n-Nübüvve isimli 

eserinde açıklanmaktadır, ed. Muhammad Rawwas Qal’ahji and ‘Abd al-Barr ‘Abbas 
(Beirut: Dar al-Nefa’is, 1419 1999 ), and Ahmad b. Husayn al-Bayhaqi’s Dala’il al-
Nubuwwa wa-ma’rifat ahwal Sahib al-Shari’a, ed. Sayyid Ahmad Saqr (Cairo: n. p., 
1960). 

39  İngilizce metin http://www.inter-islam.org/hadeeth/stmenu.htm (15 Temmuz 2008 
tarihinde ulaşıldı) sitesinde mevcuttur. Çeviri yazar tarafından çok az aktarılmıştır. 
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deki “hatıra tasvirlerini” şekillendiren, Hz. Peygamber’in karakteri ile fiziksel 
özelliklerini sürekli hatırda tutma ve ilan etme yoluyla huzur bulduğunu not 
etmektedir. 

 

 

 

İnananlardan yalnızca bir nesil Hz. Peygamber’in gerçek fiziksel varlığına 
şahit olduğundan, sonradan gelen pek çok kimse, Onun şeklini sürekli bir 
tefekkürün sözlü ya da görsel metotları aracılığıyla algılamaya gayret etmek 
zorunda kalmıştır.40 Bu fikir, erken dönem Arapça şemail metinlerinde öne 
sürüldüğü gibi, son olarak 13. yüzyılın başlarına kadar Farsça eserlere de nüfuz 
etmiştir. Örneğin bilinen en iyi Anadolu Selçukluları tarihi yazarı tarihçi Nec-
mettin Ebu Bekir Mahmud b. Ali Revendî, 1202’de başlayıp 1211’de tamamla-
dığı, Şerefü’n-Nebî (Hz. Peygamber’in Asaleti) başlıklı şemail benzeri bir metin 
hazırlamıştır.41 Farsça yazılmış olan Şerefü’n-Nebî, mistik düşünce ve uygulama 
üzerine risaleler hazırlamış bir Sûfî şeyhi olan, Ebu Sa’d Abdulmelik b. Ebî 
Osman Vaiz tarafından yazılmış erken dönem Arapça bir metne dayanmakta 
olup bu metnin genişletilmiş halidir. Revendî eserinin girişinde, Farsça konu-
şanlar için faydalı ve öğretici olabileceği düşüncesiyle, Vaiz’in Şerefü’n-
Nübüvve’sini (Peygamberliğin Asaleti) tercüme ettiğini açıklamakta olup, bu 
açıklamayı Hz. Muhammed’i, Onun karakterini ve fiziksel özelliklerini, pey-
gamberlik vazifesi ile Onun kabrini ziyaret etmenin ve Ona duada bulunarak 

                                                           
40  Hoffman, “Annihilation in the Massenger of God”, 360. 
41  Bibliothéque nationale de France (bundan böyle BnF), Paris, Ms. Pers. 82. Bu çalı-

şılmamış el yazması toplamda 206 yaprakla (31x23 cm ölçülerinde) oldukça uzun 
olup, Hz. Peygamber’in başı, alnı, kaşları, gözleri, kirpikleri, burnu, ağzı, dişleri, ne-
fesi, yüzü, sakalı, saçı, boynu, omuzları, kürek kemikleri, sırtı, göğsü, karnı, göbeği, 
elleri, parmakları, kolları, bacakları, topukları, ayakları ve eklemleri, hacmi, ten ren-
gi, güzelliği ve son olarak teri ve tükürüğü (koklama duyusuyla ilgili ve tedavi edici 
güçleri sonradan bunları yoğun olarak aratmıştır) gibi çeşitli beden uzuvlarının be-
timlenmesi noktasında titizdir. Bu fiziksel vasıfları ve vücut salgılarını açıkladıktan 
sonra bu bölümü, Hz. Peygamber’in ahlakî ve ruhanî donanımı üzerine yazarın ince-
lemesi takip etmektedir. Bu el yazmasıyla ilgili olarak daha kapsamlı bilgi için, bkz. 
Edgar Blochet, Catalogue des manuscrits persans, 4 vols. (Paris: Bibliothéque nationa-
le de France, 1905-34), 1:249-50, cat. No. 371. Revendî’nin hayatı ve çalışmalarıyla 
ilgili olarak bkz. aynı yazar, 1:276-77, cat. No. 438. 

Resim 3: Hz. Muhammed kendisine eşlik eden Şam kralı ve dört halife ile birlikte, 
Varka ve Gülşah’ı dirilterek mezarlarından çıkarıyor, Ayyukî’nin Varka ve Gülşah adlı 
eserinden, Konya, yak. 1200-1250, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, İstanbul, Ms. H. 481, 
fol. 70r, (Fotoğraf: Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nin izni ile) 
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Onu hayal ve rüya yoluyla temaşa etmenin faziletlerini anlatan 61 bölüm takip 
etmektedir. Revendî’nin eseri, diğerleri gibi bir yandan açıklayıcı yazının kav-
ramsal düşünceyle harmanlanmasıyla Peygamberlik şahsiyetinin daha soyut bir 
tahayyülüne de katkıda bulunurken, İran topraklarında Hz. Peygamber’in fizik-
sel vasıflarıyla ilgili irfanın yayılmasına yardımcı olmuştur. 

Revendî’nin 13. yüzyılın başlarında Şerefü’n-Nebî’sini tamamlamasıyla ay-
nı tarihlerde, Ayyukî’nin Varka ve Gülşah adlı âşıkların trajik hikâyesini anlatan 
tasvirli bir el yazması yaklaşık 1200-1250 yılları arasında Konya’da tamam-
lanmıştır. El yazması, biri Şam Yahudilerinin ihtida etmesi üzerine Onu iki ölü 
aşığı diriltirken betimleyen, Hz. Muhammed’in günümüze ulaşmış iki erken 
dönem tasvirini içermektedir (Resim 3).42 Bu sahnede Hz. Peygamber bağdaş 
kurmuş vaziyette kompozisyonun merkezinde oturmakta olup, diğer karakter-
lerle benzer şekilde yüz özellikleri ve bir haleyle tasvir edilmiştir. Yalnızca 
Onun kısmen türbanının üstünü de örten uzun siyah hırkası (bürde), kompo-
zisyondaki merkezi konumu ve oturma pozisyonuyla birlikte, İslam’ın diriliş ve 
kurtuluşunun nihaî zaferiyle otorite ve vakar duruşu sergileyerek kendisini 
diğerlerinden ayırmaktadır.43 Bu tasvirde Hz. Peygamber diğer önde gelen 
kişilerden büyük ölçüde farklılaşmamış gibi görünmektedir ki Hz. Muhammed 
ile ilgili böylesi bir tasvir odağı eksikliğinin izlerine ‘Ayyukî’nin metninde rast-
lanabilmektedir. Orijinal olarak yaklaşık 1000 ile 1050 yılları arasında erken 
Gazneli döneminde (975-1187) hazırlanmış olan ‘Ayyukî’nin Varka ve Gülşah’ı 
Hz. Peygamber’in kişiliğine yönelik duygusal bağlılıktan ziyade, olayın ahlakî 
yönüne vurgu yapmaktadır. Dindar bir yaklaşımdan ziyade böylesi hikâyesel 
bir yaklaşım, İran coğrafyasında erken dönemde hazırlanmış İslamî metinler 
için oldukça alışılmıştır.  

                                                           
42  Bkz. Assadullah Souren Melikian-Chirvani, “Le roman de Varqe et Golshah: Essai sur 

les rapports de I’esthétique littéraire et de I’esthétique plastique dans I’Iran pré-
mongol, suivi de la traduction du poéme”, Arts Asiatiques 22 (1970): 5-262, özellikle 
pl. 64 (Topkapı Palace Library, İstanbul, Ms. H. 481, fols. 69v-70r) and verses 2169-
2238. Eserin analizi için bkz. Ahmed Atesh, “Le récit de Warqah et Gulshah”, Ars 
Orientalis 4 (1961): 143-52. 

43  Hz. Peygamber’in bürdesinin dâhil edilmesi en büyük vakar ya da dua anını akla 
getirmektedir. Örneğin, 14. yüzyılın ilk yarısında oluşturulmuş iki İlhanlı minyatürü 
Hz. Peygamber’i özellikle Peygamberlik kariyerindeki kritik anlarda bürde giyerken 
resmetmektedir: 1) Hz. Muhammed’i Gadir Hum’da Hz. Ali’yi görevine atarken tasvir 
eden resim,  Birunî’nin Asaru’l Bâkiye an Kurunu’l Haliyye (Tebriz, Meraga’da ya da 
muhtemelen Musul’da 1307-8’de kopya edilmiştir) isimli eserinde yer almaktadır 
(Edinburgh University Library, Ms. Arab 161, fol. 162r). Ve 2) Hz. Peygamber’i duası 
üzerine miraç mucizesini doğrulama aracı olarak bir Kudüs görüntüsüyle karşılaşır-
ken gösteren bir kompozisyon, günümüzde muhtemelen Tebriz’de yaklaşık 1317-35 
yıllarında oluşturulmuş kısmen minyatürlü Miraçname’de yer almaktadır (Topkapı 
Palace Library, Ms. H. 2154, fol. 107r). Birunî’nin eserindeki minyatür için bkz. özel-
likle Robert Hillenbrand, “ Images of Muhammad in al-Biruni’s Chronology of Ancient 
Nations”, in Persian Painting from the Mongols to the Qajars: Studies in Honour of Ba-
sil W. Robinson, ed. Robert Hillenbrand (London and New York: I. B. Tauris, 2000), 
134, and pl. 13; ve Miraçname minyatürü için bkz. özellikle Filiz Çağman and Zeren 
Tanındı, The Topkapı Saray Museum: The Albums and Illustrated Manuscripts, trans. 
J. M. Rogers (Boston: Little, Brown, 1986), 69, fig. 47. 
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Hz. Peygamber’i Ayyukî’nin eserindeki hikâyeci koşullar ile Revendî’nin 
Şerefü’n-Nebî’si ve şemail türündeki diğer metinlerde olduğu gibi betimleyici 
detayda sunma dürtüsü, bilhassa daha kapsamlı edebî türde eserlere giriş ma-
hiyetindeki Hz. Muhammed’i öven önsözlerde, diğer Farsça yazmalara da nü-
fuz etmiştir. Örneğin, Hz. Peygamber’in bir diğer mevcut tasviri Sadeddin 
Varâvinî’nin didaktik fabllardan oluşan Marzubannâme isimli 1299’da Bağ-
dat’ta oluşturulmuş derlemesine yönelik methiyede görülmektedir (resim 4). 
Bu resimde, Hz. Peygamber mavi elbisesi üzerine başında büyük beyaz şalıyla, 
bağdaş kurmuş vaziyette tahtında oturmaktadır. Yüzleri karalanmış iki uçan 
melek, dalgalanan bir kumaş tutarak Onun üzerinde havada asılı şekilde dur-
maktadır. Sol taraftaki melek Hz. Muhammed’e semavi bir sıvı ya da koku 
sürerken, sağ taraftaki melek Ona bir dal sunmakta ya da Onun üzerine adeta 
ışık huzmesi boşaltır vaziyette görünmektedir. Diğer figürler de Hz. Peygam-
ber’in etrafında oturmakta ya da ayakta durmakta ise de, el yazmasında yer 
alan diğer iki resimdeki gibi onların yüzleri ve özellikle gözleri sonraki bir 
tarihte tahrip edilmiştir.44 

Resmin hemen altındaki ve üstündeki Farsça metin, Hz. Peygamber’i bir 
meşale (meş’ale-i nur) gibi ışık saçar ve Onun iki sandalından (naleyn) nane 
çiçeğinin kokusu (pennyroyal- kaysu hur) sızar vaziyette betimlemektedir.45 
Hz. Muhammed’in üzerindeki melekler, Hz. Peygamber’in ilk bakışta görülme-
yen vasıflarına bir kat ilave ederek, Onu huşu uyandıran parlak ve kokulu 
aromanın iki sinestetik simgesiyle doldurmaktadır. Ön plandaki Taç yapraklı 
çiçeklerle yaprakları da iki nane çiçeğini (pennyroyal) temsil etmekte ve böyle-
likle Varâvinî’nin eserinde parfümlü toprak (türbet-i mu’attar) olarak övülen 
Hz. Muhammed’in peygamberlik aromasıyla ilgili bir koku çağrışımı yapmak-
tadır.46  

                                                           
44  Tahtında Hz. Peygamber tasviri Marzubanname’de yer alan yalnızca üç minyatürden 

biridir. El yazmasının giriş kısmında bulunan diğer iki minyatür de yazarın Marzu-
banname kompozisyonunu (fol. 5r) ve eserin hamisini (fol. 7r) betimlemektedir. Bu 
minyatürler sırasıyla, genellikle İran’a ait didaktik, ahlaki, romantik ve kahramanlık 
metinlerinin giriş kısımlarında rastlanan bir övgü türü olarak, Hz. Peygamber ile ol-
duğu kadar eserin yazarı ve hamisi ile ilgili metne ait övgüleri karşılamaktadır. Mar-
zubanname el yazması ve Bağdat’ta oluşturulan İlhanlı minyatürleriyle ilgili müzake-
re için bkz. Marianna S. Simpson, “The Role of Baghdad in the Formation of Persian 
Painting”, in Art et sociéte dans le monde iranien, ed. Chahryar Adle(Paris: Centre na-
tional de la recherche scientifique, Editions Recherche sur les civilisations, 1982), 
91-116. 

45  Nane bitkisi familyasına mensup bir tür olan ve çok yıllık bir nane bitkisi olarak da 
bilinen (mentha pulegium) kaisu bitkisi, naneli bir aroma yayan küçük aromatik yap-
raklı mavi ya da mor çiçeklere sahiptir. Kaisu bitkisinin esanslı yağı sıklıkla alternatif 
tıpta kullanılmış olup günümüzde de aromaterapide kullanılmaktadır.  

46  Sa’d al-Din al-Varâvinî, Marzubanname, Baghdad, 698 (1299), Archeological Mu-
seum Library, İstanbul, Ms. 216, fol. 1 v; aynı yazar, Kitab-ı Marzubanname, ed. Mu-
hammad Kazvinî (Tehran: Furughî, 1984), 1; and Simpson, “Role of Baghdad”, fig. 
47. 
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Resmin kompozisyonu ve buna ilişkin metin kısmı, Hz. Peygamber’in ko-
kulu ve ışıltılı ruhanî özünün, bir övgü ve zihnî tahayyül konusu olabileceğini 
öne sürmekte olup, daha gözlenebilir özelliklerine de önem vermektedir. Nite-
kim Hz. Muhammed’in şemaili, resmin altındaki iki satır Arap şiirinde yüceltil-
mektedir: 

Selamullah küllü sabahi yevmin ala tilke’l-dara’ibi ve’l-şemail 

Selamu murannahin li’l-şevki hatta yemilu min el-yemini ile’l-şemail47 

 

Allah’ın selamı günün bütün sabahı bu özellikler ve vasıflar üzerinedir 

Selam şevk içinde sağdan sola sallanan çılgının üzerinedir 

 

Şiir Hz. Peygamber’in vasıflarının asil karakterini (dara’ib ve şemail) ve 
mistiğin bu özelliklere yönelik tefekkürünü övmektedir. ‘Sol’ kelimesinin çoğu-
lunu temel alan (tekil şimal; çoğul şemail) iki tarafa çekilebilecek bir söz ile Hz. 
Muhammed’in kişiliğini ve fiziksel vasıflarını (şemail) düzenli olarak betimle-
miş olan terimi kullanarak, yazar Varâvinî, Hz. Peygamber’in kişisel davranışla-
rıyla vecde gelmiş tefekkürü hayalperestin bedensel salınımlarıyla özdeşleştir-
mektedir. 

                                                           
47  al-Varâvinî, Marzubanname, fol. 2v, en alt iki satır ve aynı yazar, Kitab-ı Marzuban-

name, 1. (Marzubanname’nin yayınlanmış baskısındaki Arapça şiirin ilk satırı şu şe-
kildedir: selamu el-şebbi külle… şeb terimi “aklı başından gitmiş” ya da “delice aşık” 
manalarına gelmektedir) Varavinî’nin eserindeki Hz. Peygamber kasidesi İngilizce 
tercüme The Tales of Marzuban, trans. Reuben Levy (Bloomington: Indiana Univer-
sity Press, 1959) den alınmıştır. Bunun aksine, İngilizce çeviri öncelikle Allah’a ve 
sonrasında Hz. Muhammed’e yönelik önsözün genellikle hemen ardından gelen bir 
bölüm mahiyetindeki doğrudan yazarın girişiyle ve Marzubanname’yi yazma gerekçe-
leriyle başlamaktadır. 

Resim 4: Hz. Muhammed tahtında, Saded-
dinVeravinî’ninMarzubanname’sinden, Bağ-
dat, 698 (1299), Arkeoloji Müzesi Kütüpha-
nesi, İstanbul, Ms. 216, fol. 2v, (Fotoğraf: 
Marianna S. Simpson’un izni ile) 

 
 
 
 
 
 

Belgeden bir alıntı veya ilginç bir 

noktanın özetini yazın. Metin kutu-

sunu belge içinde herhangi bir yere 

konumlandırabilirsiniz. Kısa alıntı 

metin kutusunun biçimlendirmesi-

ni değiştirmek için Metin Kutusu 

Araçları sekmesini kullanın.] 
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Farsça metine ve metin içerisindeki Hz. Peygamber onuruna yazılmış 
Arapça şiire dayanarak, Marzubannâme’deki tasvirin, Hz. Peygamber’in etra-
fında oturan ya da ayakta duran arkadaşlarını, Onun cismanî olmayan vasıfla-
rını (koku ve nur) tefekkür edip eş zamanlı olarak Onun yüz özelliklerini (şe-
mail) anımsarlarken resmetme niyetinde olduğunu öne sürmek mümkündür. 
Bu kişilerin duruşlarından onların hareketli bir dua durumunda ruhanî bir 
tefekkürle meşgul oldukları anlaşılmaktadır zira hepsi yukarıya Hz. Peygam-
ber’in ve meleklerin görünüşlerine doğru bakmaktadır. Hz. Peygamber’in so-
lunda oturmakta olan bir adam ref’ul-yedeyn (iki eli kaldırmak) olarak bilinen 
dindar bir hareketle, iki elini el ayaları yukarı doğru gelecek şekilde kaldırmak-
tadır. Öne ve arkaya doğru sallanan, oturmuş ya da ellerini duaya kaldıran 
seyirciler Hz. Peygamber’in vasıflarının görsel ve coşkulu bir övgüsüyle meş-
guldürler. Onların yaptığı şey, Hz. Peygamber’e yönelik kuvvetli bir tahayyüle 
vesile olan dindarlıkla ilgili bir uygulamadır.  Resmin geniş çaplı dikey formatı 
da okuyucu ve gözlemciyi, resimli model ve koku çağrışımı yoluyla uygulanan, 
peygamberliğin hikâyeleştirilmemiş ve şiirleştirilmemiş görsel tefekkürünü 
harekete geçiren bir fasılaya itmektedir. 

Kompozisyonun arka planında dalları ve yaprakları resim çerçevesinin üst 
sol köşesini okşayan tek başına bir ağaç durmaktadır. Ağaç, kompozisyonda 
sadece bir manzara unsuru olmayıp, bu belirgin örnekte Hz. Peygamber’in 
bütünlüğü görevini ifa etmektedir. İbn Arabî’nin Şeceretü’l kevn (varlık ağacı) 
isimli kısa risalesi gibi çok sayıda mistik metin, Peygamber Hz. Muhammed’i 
kozmik bir ortamda gelişen ve tomurcuklanan büyük bir ağaç olarak betimle-
mektedir. Tıpkı Hz. Peygamber’in insan ve insanüstü doğası gibi Varlık Ağa-
cı’nın özü de zahiren görülebilmektedir: 

O sağlamlaşıp uzadığında onun üst ve alt dallarından şekil (suret) ve fikir (mana) 
dünyası ortaya çıktı. Dış kabuğundan ve görülebilir örtüsünden gelen şey cismanî bir 
dünyaydı (mülk). Ruhanî özünden ve onun gizli manasının en özlü kısmından gelen şey 
meleklere özgü dünyaydı (melekût).  Damarlarındaki kanallarda akan özsuyundan gelen 
şeyin çoğalması, canı ve ihtişamından çiçeğe ve meyveye duran şey ‘ol’ (kün) kelimesinin 
sırrı olan övülmüş dünyaydı (ceberût). Bu ağaca her ne zaman bir şey olsa ya da her ne 
zaman ondan bir şey gelse, bu şeyler mütevazı ellerini niyaza kaldırmaktadır.48 

Varlık Ağacı gibi Hz. Peygamber de görülebilir durumdaki bir dış şekil 
(suret)49 veya kabuk ile dünyayı besleyen görülemez durumdaki ruhanî özü 
(mana) ya da öz suyunu taşımaktadır. Hz. Muhammed en özlü Varlık Ağacı 
olarak bu dünya ile âhiret arasında bağlantı kurmakta ve müptela kişinin dua-
larının hedefini oluşturmaktadır. Hz. Peygamber’in sonsuz ve iki özlü mevcudi-
yetinin sembolik bir temsili olarak ağaç, onun sürekli genişleyen varlığını hatır-
latmaktadır. Benzer şekilde, ön plandaki nane çiçekleri görsel olarak kompo-

                                                           
48  Jeffery, “Ibn al-Arabi’s Shajarat al-Kawn”, 67-68. Emir bildiren kun (ol) ifadesi, 

Allah’ın gökleri ve yeri yaratmasını açıklayan meşhur Kur’an ayetinden (2:177) 
alınmıştır: O herhangi bir şey buyurduğunda bu şey için ol der ve olur (kun fe-
yekun)”. 

49  Suret lafzı “resim, şekil, biçim, yüz ya da yüz ifadesi” manalarına gelebilmektedir: 
bkz. A. J. Wensinck, E12, S.V. “Sura”. 
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zisyonu İslamî edebiyatta sıklıkla övgü konusu olan, Hz. Muhammed’in pey-
gamberlik kokusuyla doldurmaktadır.50 

Hz. Peygamber’in yüz hatları şu an eksik ise de, sanatçı Hz. Muhammed’in 
çehresini, İran’da yaklaşık 1350-1400 yıllarında hazırlanmış tasvirli bir el yaz-
ması olan ve didaktik fabllardan oluşan Kelile ve Dimne isimli bir başka derle-
menin sitayişkâr önsözündeki resimdekine (resim 5) benzer bir tavırda tasvir 
etmiş olabilir.51 Resimde Hz. Peygamber miracını gerçekleştirdiği sırada kendi-
sine sol tarafında Cebrail isimli melek sağ tarafında ise bir başka melek eşlik 
etmekteyken, insan başlı uçan atı Burak’a biner vaziyettedir. O, kitabeli deko-
ratif şeritlerden oluşan mavi bir elbise (tiraz) giymekte olup, ucu sarkık beyaz 
bir türban (şemle) boynuna dolanarak sol omzu üzerinde katlanmıştır. Onun 
yüz hatları hasar görmüş olmasına rağmen, siyah sakalı, yay şeklinde kaşları, 
yuvarlak yanakları, gül dudakları ve iki uzun saç örgüsü türbanı ve başını ışıl-
datan haleyle beraber görülebilmektedir. 

İki çakalın maceralarını anlatan Kelile ve Dimne hikâyeleri, 750 tarihinde 
Arapça olarak Sanskritçe Panchatantra ve Pehlevî tercümesinden kaleme alan 
Abdullah ibnü’l Mukaffa tarafından düzenlenmiştir. Yaklaşık 1145’de Ayyukî 
gibi Gazneliler’in hizmetindeki İran’lı yazar Nasrallah Munşi, İbn’ül Mukaf-
fa’nın Arapça metnini ‘mütercim’in önsözü’ (Dibace-i Mütercim) adını verdiği 
kendi mukaddimesini ve ‘mütercim’in sonsözü’ (hatime-i mütercim) olarak 
adlandırdığı yeni bir sonuç ekleyerek Farsça’ya çevirmiştir.52 Allah’a ve Pey-

                                                           
50  Tıpkı nur Muhammed ve peçede olduğu gibi, yazarlar ve şairler Hz. Muhammed 

kokusunun ruhaniliğini methetmektedir. Örneğin, tarihçi Taberî (v. 923) tarihi an-
siklopedisinde Enes b. Malik’in “kendisinin asla herhangi bir koku ile, Allah’ın elçisi-
nin teninden daha güzel kokuya sahip bir gelin kokusuyla dahi karşılaşmadığını dile 
getirdiğini aktarmaktadır: Taberî, The History of al-Tabarî= Ta’rikh al-rusul wa’l-
muluk, vol. 6, Muhammad at Mecca, trans. W. Montgomery Watt and M. V. McDo-
nald (Albany: State University of New York Press, 1988), 80. Teolog Gazalî’nin ak-
tardığı üzere, “ Yüzündeki ter damlaları inciler gibiydi; onlar en keskin misk otundan 
daha güzel kokuluydu”: al-Ghazzali, Ihya’ ‘ulum al-din=Revival of Religious Sciences, 
trans. Leon Zolondek (Leiden: Brill, 1963), 42. İranlı şairler genellikle Hz. Peygam-
ber’in kokusunu (bu-yi Rasul) ve onun gücünü insanüstü olarak tanımlamaktadır. 
Örneğin, Nizamî (v. 1218) Hz. Muhammed’e doğrudan “Senin kokun hayatlarımızın 
iksiridir” şeklinde hitap etmektedir: Ahmad Ranjbar, ed., Chand Mi’rajnama Several 
Books of Ascension (Tehran: Amir Kabir, 1372 1952), and Nizami, Makhzanol as-
rar: The Treasury of Mysteries of Nizami of Ganjeh, trans. Gholam Hosein Darab 
(London: Arthur Probsthain, 1945), 104, verse 209. 

51  Minyatür Nasrallah Munşî’ye ait Kelile ve Dimne eserinin Bağdat’ta (Medinetü’s- 
Selam) 678 (1279-80) yılında yazılmış el yazmasında yer almaktadır. Bu el yazması 
Marzubanname’den sadece yirmi yıl önce tamamlanmış olup bu nedenden ötürü İl-
hanlı döneminde Bağdat’ta oluşturulan el yazmaları için bir başka delil sağlamakta-
dır. Bununla beraber eserin minyatürlerinin daha sonraları muhtemelen Celayiri ya 
da Muzafferi dönemlerinde (y.1350-1400) eklenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Minya-
türlerin muhtemel oluşum tarihiyle ilgili olarak bkz. Francis Richard, Splendeurs per-
sanes: Manuscrits du XIIe au XVIIe siécle (Paris: Bibliothéque nationale de France, 
1997), 69. 

52  Farsça metin için bkz. Nasrallah Munshi, Tarjuma-i Kalila va Dimna, ed. Mujtaba 
Minuvi (Tehran: Danishgah-i Tihran, 1924-25). 
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gamber Hz. Muhammed’e övgüde bulunan giriş kısmı, Kelile ve Dimne için ve 
gerçekte bu ahlakî hikâyeleri 9. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar oluşturularak 
nihayet 13. ve 14. yüzyıllarda tasvirli hale getirilmiş İran İslam edebiyatının 
daha büyük bir çerçevesinde buluşturmak için dindar bir başlangıç sağlamak-
tadır. 

 

 

 

 

Nasrallah Munşi mukaddimesinde Allah’a övgüde bulunduktan sonra, be-
lirgin mucizeleri iman etmeyenler tarafından dahi görülebilen, peygamberlerin 
mührü (hatemü’n-nebiyyin) Hz. Muhammed’e saygılarını sunmuştur.53 Yazar 
eserine, bu mucizelerle Kur’an’daki çok sayıda ayette karşılaşılmaktadır şeklin-
de devam etmektedir. Bu tür ayetlerden biri resmin hemen üzerinde aktarıldığı 
kadarıyla şu şekildedir: “Gerçekten Allah ve Onun melekleri nimetlerini Hz. 
Peygamber üzerine göndermektedir. Siz iman edenler, dualarınızı Ona gönde-
rin ve Onu saygıyla selamlayın!”54 Bu alıntı inançlıları, Allah’ın ve meleklerinin 
Hz. Muhammed’in göğe mucizevî yükselmesi hadisesinde yaptığı gibi, Hz. 
Muhammed’i övmek ve onurlandırmak için cesaretlendirmektedir. Bu davet 
özellikle Hz. Peygamber’in göğe yükselişinin fevkalade doğasını vurgulayan 
sitayişkâr önsöz bağlamında uygundur. 

Nasrallah Munşi’nin metni ve onun Kur’an’dan iktibasları, inançlı okuyucu 
ve gözlemcilere, metnin Farsça ‘tercümesinin’ aksine, kutsal bir dil gibi işlev 
gören Arapça olarak Hz. Peygamber’e duada bulunmalarını buyurmaktadır. 

                                                           
53  Nasrallah Munshi, Tarjuma-i Kalila va Dimna, 2-3; ve aynı yazar, BnF Suppl. Persan 

Ms. 376, fol. 2r. 
54  Nasrallah Munshi, Tarjuma-i Kalila va Dimna,3; ve aynı yazar, BnF Suppl. Persan Ms. 

376, fol. 2v, satırlar 2-4; ve Kur’an 33:56. 

Resim 5: Hz. Muhammed’in miracı, Nasrallah Munşi’nin Kelile ve Dim-
ne’sinden, muhtemelen Şiraz, yak. 1350-1400, Bibliothéque nationale 
de France, Paris, Suppl. Persan Ms. 376, fol. 2v, (Fotoğraf: Bibli-
othéque nationale de France izni ile) 
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İlave olarak, tasvir bu tür duaları yönlendirmek, metne ait şablonun ötesinde 
ve üstünde bir dua zemini eklemek için resimli rehberlik görevi görmektedir.55 
Bu durumda, Marzubannâme’de olduğu gibi, öğretici ve ön eğitici bir içerikteki 
daha büyük bir tasvirli çalışmaya yerleştirilmiş resimli bir başlangıç övgüsü 
aracılığıyla, yazarın önsözü ve buna eşlik eden resim,  Hz. Muhammed’i met-
hedip görselleştirmeye etkin biçimde ön ayak olmak için kaynaşmaktadır. 

Nasrallah Munşi’nin Kelile ve Dimne’sinden Hz. Peygamber’in miracıyla il-
gili tasvirde, Hz. Muhammed’in hafifçe yuvarlak yüzü (vechü’t-tedvir), siyah 
gözleri ve uzun kirpikleri, güzel beyaz teni ve ışıltılı rengi (ezherü’l-levn), uzun 
ve çok koyu saçı (şedid seved’üş-şer), dolgun ve yoğun sakalı, bedeninin hafifçe 
dönüşü çoğunlukla Tirmizî, Bağavî ve İbn Kesir’in düzenlediği şemail metinle-
rinde betimlendiği şekliyle tasvir edilmektedir.56 Uzun cübbesi, elbisesi, türba-
nı ve saç örgülerini içermesi aynı zamanda Onun kimliğini belirtmek için ge-
rekli olan, bir kişiyi onun ilişkili olduğu aksesuarlar ve hatırlanmaya değer 
şeyler ile ayırt etmek için kullanılan, yaygın bir tasvircilik uygulaması şeklin-
deki dizinsel özellikleri sağlamaktadır.57 Esas itibarıyla detaya yönelik bu tasvir 
geleneği, yeni çevresine uyum sağlamış izleyicinin Peygamber Hz. Muham-
med’in kimliğini kolayca tanınabilir görsel ipuçlarıyla tespit etmesine yardımcı 
olurken, resme doğalcılık ve kendiliğindenlik havası katmaktadır. 

Hz. Peygamber’in bu tür tasvirleri yaklaşık 1500’lü yıllarda ortadan kalk-
ma eğiliminde olmakla beraber, veristik tasvir geleneklerini sürdüren az sayıda 
geç dönem İran resminde mevcuttur. Örneğin, muhtemelen Buhara’da  (Özbe-
kistan) yaklaşık olarak 16. yüzyılın ortalarında ortaya konmuş olan sıra dışı bir 
resim de, tefekkür halindeki bir seyircinin Hz. Muhammed’in şemailinin tama-
mını gözlemleyebileceği düşüncesini yansıtmaktadır (resim 6).58 Sa’di’nin (v. 
1292) Bostan’ının (Meyve Bahçesi) Hz. Peygamber’e övgü içeren mukaddime 
bölümündeki kompozisyon etrafı kapalı bir alanda diz çökmüş üç derin düşün-

                                                           
55  Kur’an’a dayalı dua ile miraç tasvirinin ilave edilmesi, Bernard O’Kane’nin iddia ettiği 

üzere, bu kitaba bir lütuf (bereket) bağışlamaktadır: bkz. Bernard O’Kane, Early Per-
sian Painting: Kalila ve Dimna Manuscripts of the Late Fourteenth Century (Cairo: 
American University in Cairo Press, 2003), 50. 

56  al-Baghawi, al-Anwar fi shama’il al-Nabi al-mukhtar, 141-47 (Hz. Peygamber’in 
beyaz, gül renkli ve parlak teni üzerine), ve 148-153 (saçı üzerine); Ibn Kathir, Sha-
ma’il al-Rasul, 9-14 (Hz. Peygamber’in ten rengi, saçı ve yuvarlak yüzü üzerine), ve 
23-28 (saçı, saçının uzunluğu ve rengi ile saç örgüleri üzerine); ve Tirmizî, Les qua-
lités charactérielles de Mohammad, 5-16 (Hz. Peygamber’in fiziksel görünümü üzeri-
ne). 

57  Brilliant, Portraiture, 26. 
58  Sağ üst köşedeki altından metin levhasının sol alt köşesindeki küçük kitabe, 15. 

yüzyılın son çeyreğinde Herat’ta aktif olan ünlü ressam Behzad’ın kompozisyonuna 
övgü girişimindedir. Bu durum, belirli minyatürler (bu minyatürde olduğu gibi) 
onun tarzına uygun değilse de sonradan usta ressamın minyatürlerine atfetme giri-
şimleri için alışılmamış bir durum değildir. Biçimsel temellere dayalı olarak, minya-
türün yaklaşık 1550 yılında Şeybanî Buhara’sında yapıldığı anlaşılmaktadır, konu ile 
ilgili olarak bkz. M. M. Ashrafi-Aini, “ The School of Bukhara to c. 1550”, in The Arts 
of the Book in Central Asia, 14th-16th Centuries, ed. Basil Gray (Boulder, Co-
lo.:Shambhala Publications, 1979), 248-72.  
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celi adamın üzerinde Hz. Muhammed’in miracını tasvir etmektedir. Binanın 
giriş kapısının üzerinde uzak sağ köşede, mavi levhalardan oluşan yatay bir friz 
üzerine şahadetin (inancın beyanı, “Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Mu-
hammed Onun elçisidir) yazıldığı görülmektedir. Arka planda niş içerisindeki 
bir mangal dumanının, üst tarafından gökyüzünde meleklerin asılı durduğu 
Hz. Peygamber’in aydınlık bir tasavvurunu doğurduğu görülmektedir. Burada 
Hz. Muhammed yine naturalist bir tavırda tasvir edilmektedir: Onun sakalı, iki 
uzun saç lülesi ve badem gözleri gibi yüz hatları tamamen görülebilmektedir. 

 

Sa’di’nin Hz. Peygamber için yazdığı kaside, Hz. Muhammed’i, Onun pek 
çok ismini (esmaü’n-nebî) ve nur Muhammed’i övmek için metne bağlı bir araç 
vazifesi görmektedir. Yazar Onu aracı (şafi), peygamber (nebî) ve cömert 
(kerîm) gibi çeşitli yüceltici unvan ve sıfatlarla tanımlamaktadır.59 Yazar Hz. 
Peygamber’e Allah’ın yaratıcı ışığı olarak doğrudan seslenmektedir: 

Tevesül-i vücûd âmedî ez nühüst 

Diger har ça mevcud şud far-i tust60 

 

Sen, varoluşun süregelmesinden ilk olansın 

Başka her şey senin bir dalın olarak mevcuttur61 

                                                           
59  Muhammad Khaza’ili, Sharh-i Bustan (Tehran: Sazman-i Intisharat-i Javidan, 1984), 

48. 
60  A.g.e., 52. 

Resim 6: Hz. Muhammed üç sufi 
üzerinde yükselmektedir, Sadi’ni 
Bostan’ından, metin Buhara’da 
920 (1514)’de yazılmış olup, 
yak. 1550’de resim eklenmiştir, 
The Metropolitan Museum of 
Art, New York, 1974.294.2, 
(Fotoğraf: The Metropolitan 
Museum of Art izni ile)  
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Tevesül-ü vücûd ifadesi (varoluşun sürekliliği), bir yandan Hz. Peygam-
ber’in Şeceretü’l kevn ya da Varlık Ağacı’na benzerliğini akla getirirken, aynı 
zamanda ezelî ve üretken akış62 şeklinde Hz. Muhammed’in ışığının organik 
mecrasını ifade etmektedir. 

Övgüsünde en az iki kez,  Sa’di açıkça okuyucuyu Hz. Peygamber’e duada 
bulunmak üzere cesaretlendirmektedir. Örneğin, kasidesinin başlangıcında 
kendisine Hz. Peygamber’i en iyi nasıl methedebileceğini sormaktadır: 

Ça na’t-ı pesendîde gûyam turâ? 

Aleyke es-selam, ey Nebî el-verâ63 

 

Uygun şekilde seni nasıl öveyim? 

Selam üzerine olsun insanlığın Peygamberi64 

 

Daha sonra yazar şöyle bitirmektedir: 

Çe vasfat kunad Sa’di-yi nâtamam 

Aleyke es-salah, ey Nebî ve’s-selam65 

 

Kusurlu Sa’di seni nasıl gereğince anlatabilir? 

Dua ve selam üzerine olsun ey Nebî66 

 

Yazar Hz. Muhammed’e layık övgüyü sürdürmeyi arzulamaktadır ancak 
metninin, Onun varlığından daha büyük olan kusursuz ya da tam bir betimle-
mesini (vasf) yapamayacağı gerçeğinden yakınmaktadır. 

Yazarın sınırlarını aşan tamamlayıcı resim, sözlü övgü vasıtasıyla Hz. Pey-
gamber’i, Onun fiziksel durumunu ve semavî ışığını görselleştirmeyle tamamen 
meşgul olan vecd halindekilerin somut bir tasvirini sunmaktadır. Söz konusu 
üç figür Hz. Peygamber’i bizzat tanımış ve şemailini betimlemiş olan Hz. Pey-

                                                                                                                             
61  Sa’di, Morals Pointed and Tales Adorned: The Bustan of Sa’di, trans. G. M. Wickens 

(Toronto: University of Toronto Press, 1974), 8, satırlar 95-96. 
62  Khaza’ili, Sharh-i Bustan, 52 n. 10. İfadede Hz. Peygamber’in “Allah’ın yarattığı ilk 

şey benim nurumdur” (evvel ma halaka Allah nuri) ve “Ben Allah’ın nurundan yara-
tıldım bütün varlıklar da benim nurumdan yaratıldı” (ene min nurullahi ve’l halku 
küllühüm min nuri) şeklindeki iki meşhur hadisinden ilham alınmıştır. 

63  A.g.e., 51. 
64  Sa’di, Morals Pointed and Tales Adorned,7, satırlar 85-86 (İngilizce çevirimdeki küçük 

değişikliklerle birlikte). 
65  A.g.e., 53. 
66  A.g.e., 8, satırlar 101-2 (İngilizce çevirimdeki küçük değişikliklerle birlikte). 
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gamber’in arkadaşı ilk üç halife Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ı temsil 
ediyor olabilir.67 Sol taraftaki beyaz sakallı adam (muhtemelen Ebu Bekir) 
tesbih tutmakta ve böylelikle Hz. Muhammed’e ve Onun peygamberlik modeli-
ne yönelik tefekküre daldığı fikrini vermektedir. Diyalojik bir zeminde,  
Sa’di’nin önsözünde öne sürdüğü şekliyle, bu üç şahsın düşünceli biçimde dua 
ile meşgul olan dindar seyirci ve okuyucular olduğu, bir yandan da arka plan-
daki mangalın Peygamber Hz. Muhammed’in somutlaştırılmış bir tasvirini 
oluşturduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Önceden gündeme getirilen erken dönemin “karakterize edilmiş” tasvirle-
ri gibi bu ender rastlanan 16. yüzyıl resmi de, kendisine eşlik eden metin için 
olduğu kadar, tasvirli İran el yazmalarındaki sonradan birleştirilmiş övgü dolu 
önsözlerde Hz. Peygamber’in vasıflarını betimlemek üzere temel oluşturmuş 
şemail edebiyatı için de büyük bir minnettarlık ortaya koymaktadır. Bu şartlar-
da Hz. Muhammed, yalnızca birey olarak değil fakat daha önemlisi insanlığın 
en mükemmel prototipi (nüsha) olarak veristik ya da açıklayıcı bir tavırla res-
medilmiştir.68 Onun fiziksel vasıfları ve giysilerinin tasvir edilmesi de, resimli 
yöntemin biçimsel deyimleriyle sunulan sembolik düzenlemeler yoluyla, Onun 
peygamberlik varlığını yüceltmek ve kavramlaştırmak için bir vasıta oluştur-
maktadır. 

Hz. Muhammed’in veristik tasvirleri, 13.- 14. yüzyıllardaki ve bu türün 
oldukça nadir istisnalarıyla (Sa’di’nin önsözündeki tasvirde olduğu üzere) 
1500’den sonrasına tarihlenen peygamberlik ikonografisine yönelik belirli bir 
eğilimi hayata geçirmektedir. Bu eğilimin nedenleri fazla olup şunları içerebil-
mektedir: Farsça’ya çevrilen betimleyici şemail metinlerinin etkisi, tasvir için 
biyografik ve tarihsel (şiirselden ziyade) metinlerin seçilmesi ve bu dönem 
süresince tasvir sanatlarındaki genel rahatlamadır ki böylesi bir kolaylık ve 
açıklık kültürel ve sanatsal faktörlerin birikimi aracılığıyla nihai olarak pey-
gamberlik varlığının tasviriyle ilgili daha soyut yöntemlere zemin hazırlamıştır. 

Kelam Tasvirleri: Hz. Peygamber’i Yazmak ve Anmak 

Veristik tasvirler 1400’den sonra bir dönem görülmekle beraber, Hz. Pey-
gamber’in resim ve metni kaynaştıran temsilleriyle büyük oranda yer değiştir-
miştir. Bu melez kompozisyonların en erken örnekleri, Hz. Muhammed’in yüz 
hatları kaldırıldığı ya da sözlü Ya Muhammed! (Ey Muhammed) ifadesiyle yer 
değiştirdiği için, en iyi “grafik” ya da “kelime” tasvirleri şeklinde adlandırılmak-
tadır. Onun gözleriyle, burnuyla ve ağzıyla yer değiştiren yazılar, onun çehre-
sini ne sadece bir resim ne de sadece bir metin olan, ancak her ikisinin denen-
diği ya da gözlendiği bir sentez durumundaki resim-metin haline getirmekle 

                                                           
67  Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali Sa’di’nin kasidesinde (a.g.e., 51) 

zikredilmektedir. Bununla birlikte minyatürde dört değil sadece üç figür görülmek-
tedir. Şayet  Şeybanî Buharası’na (1500-1598) atfedilen kompozisyon kabul edilirse, 
musavvirin kasıtlı olarak Şii İslam’ın önderi ve Sünni Şeybanîler’in Şii düşmanları 
konumundaki İran Safevîleri için biçimsel bir vekil olan Hz. Ali’yi atlaması muhte-
meldir.   

68  Hoffman, “Annihilation in the Massenger of God”, 354. Nüsha terimi aynı zamanda 
“kopya” ya da “taklit” olarak da tercüme edilebilmektedir. 
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resmi tam anlamıyla bozmaktadır.69 Hz. Peygamber tasvirinin oluşumu ve 
kabulüne yönelik bu iki uçlu yaklaşım, sanatçıların ve seyircilerin Hz. Peygam-
ber’in fiziksel temsilini (resimli yöntem) açıklamak ve genişletmek için epigra-
fik ayrıntılara (grafik yöntem) doğru yönelmesini akla sağlamaktadır. 

Yaklaşık 1400’den itibaren süregelen Hz. Peygamber’in yazılı tasvirlerinin, 
İlahî kelam ya da kelimenin Kur’an’da ya da Kur’an aracılığıyla olmasından 
ziyade, Hz. Muhammed’in zâtında belirdiğine dair dînî inanışı geliştiren Sûfî 
düşüncenin düzenli yayılışına borçlu olduğu görülmektedir. Bu düşüncenin 
merkezinde Allah’ın, vahiylerini Elçisi aracılığıyla gönderdiği ve bu vahiylerin 
tıpkı insanoğlunun yazgısında olduğu gibi Onun ilâhî kalemiyle bir levha üze-
rine (levh) ezelden bu yana yazıldığı inancı yatmaktadır.70 Mistikler ve ezoterik 
filozoflar bu ezelî levhayı, Allah’ın insan idrakinden gizlenmiş ancak ani ilham 
ışıkları aracılığıyla mistik tarafından algılanabilir saklı ilmiyle özdeşleştirmiş-
lerdir. Bu fikir sırasıyla, Sûfîlerin dindar hatırlama uygulamaları, sözlü ibadet 
ve niyaz yoluyla iletişim kurma girişiminde bulundukları Peygamber Hz. Mu-
hammed’le ilgilidir. Müptelalar sözlü ve işitsel olana meyilleriyle Hz. Peygam-
ber’e büyük saygı göstererek, bağlılık gayelerini Elçinin bir hayalinin dinî ifade-
ler yoluyla uyarılabileceği, oldukça sembolik bir “ses aralığına” dönüştürmüş-
lerdir.71 

Allah’ın somutlaştırılmış kelimesi olarak Hz. Muhammed ile ilgili kavram-
sal düşünceyi görsel bir biçimde ifade eden, Hz. Peygamber’in mevcut en erken 
tasviri yaklaşık 1400 yılına tarihlenmektedir (resim 7).72 Renkli bir taslak 
formundaki bu tasvir, Hz. Muhammed’i Burak üzerinde ve Cebrail kendisine 
eşlik ederken, bir yandan da kayalık bir manzaradaki bir grup melek Hz. Pey-
gamber’e çeşitli armağanlar sunarken betimlemektedir. Bu taslak, ressamlık 
sürecinin esaslarını içermektedir: kırmızı vurgular Cebrail’in saçına, Hz. Mu-
hammed’in türbanının üzerine, Burak’ın semerine ve tacına, meleklerin saçları 
ve taçları ile gökyüzündeki yıldızlara uygulanmıştır. 

Sanatçı meleklerin, Cebrail’in ve Burak’ın yüzlerini karalamıştır. Diğer 
yandan Hz. Muhammed ise ne ağız, burun ya da gözler gibi yüz hatlarıyla 
sunulmuş ne de yüzü boş bırakılmış şekilde, sonradan boyalı bir örtüyle kap-
lanmıştır. Daha doğrusu, yüz ovaline sözlü bir ifade yazılmıştır: Ya Muhammed 

                                                           
69  Morgan, Sacred Gaze, 65. David Morgan “resim-metin” terimini Yahudi sanat eserleri 

veya insan ya da hayvan formu oluşturan İslamî hat levhaları için kullanmaktadır 
(a.g.e., 67, fig. 16).  

70  Levh terimiyle Kur’an’da beş yerde karşılaşılmaktadır ve “iyi korunmuş” levha (levh-i 
mahfuz) ifadesi Allah’ın vahiylerini ya da Kur’an’ın arketipini tanımlamak için kulla-
nılmıştır (85:22 ve 97:1). Terim aynı zamanda insanlığın kaderinin yazılı olduğu ka-
der tableti yerine geçmektedir. Bkz. A. J. Wensick ve C. E. Bosworth, E12, s.v. 
“Lawh”. 

71  Morgan, Sacred Gaze, 64. David Morgan bir “sesaralığı”nı cami ya da derviş tekkesi 
gibi bir mekânı ifade eden ve içinde dua edilen bir yer olarak tanımlamaktadır. Bu-
rada “sesaralığı” ifadesinin sözlü dua gelenekleri yoluyla Hz. Peygamber’in varlığının 
hâsıl olması şeklinde de tanımlanabileceği tartışılmaktadır.    

72  Minyatürün tarzı ve tarihi için bkz. Basil Robinson, Jean Pozzi: L’Orient d’un collecti-
onneur (Geneva: Musée d’Art et d’Histoire, 1992), 110, 221 (cat. no. 20). 
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(Ey Muhammed). Bu yazılı tasvir, yazının hazır bir eserde görülmesi anlamına 
gelmeyen bir alt yazı içermektedir. Tasvirin bu türü Hz. Peygamber’i, kendisine 
iki farklı betimleme tekniği (yazılı sözlü ifadeyle kaynaşmış fizyonomik form) 
yoluyla hacim ve görüntü vererek, sözlü bileşenlere sahip cismanî bir dış görü-
nüş şeklinde resmetmektedir. 

 

Bu eskiz 15. yüzyılın sonunda aktif olan bir sanatçıya özgü hermetik uy-
gulamanın münferit bir örneği olarak bir kenara itilebilirse de, sonraki yüzyıl-
lara ait diğer yazılı tasvirler bu belirli usule işaret ederek, uzun ömürlü olması-
na karşın yalnızca İran çevrelerinde değil aynı zamanda Osmanlı çevrelerinde 
de dikkate alınmamış resim geleneğinin merkezindeydi.73 Örneğin, Hz. Mu-
hammed’in damadı Hz. Ali’yi Hayber kalesine hücum ederken betimleyen bir 
Safevî resmi benzer bir tür alt resim ortaya koymaktadır (resim 8).74 Nişa-

                                                           
73  Osmanlı resim geleneklerinde bu tekniği yayınlanmış kopyalar aracılığıyla uygula-

mak zor olsa da, Sultan III. Murad’ın 1595-96 tarihli Siyer-i Nebî’sinde olduğu üzere, 
Peygamber Hz. Muhammed’i betimleyen minyatürlü elyazmalarının benzer bir usul 
ihtiva ettiği açıktır. Siyer-i Nebî’den bir Hz. Peygamber minyatürü doğal güneş ışığına 
tutulduğunda, beyaz peçesinin altındaki yazı açıkça görülebilir. Kızılötesi fotoğrafçı-
lık kullanarak çekilen gelecekteki resimlerin, hem İran hem de Türk resim gelenekle-
rindeki bu âdetin uzun ömürlülüğünü ortaya koyacağı umulmaktadır.  

74  Bölüm Hz. Ali’nin hicretin yedinci yılında (628) Mekke’ye yaklaşık yüz mil uzaklıkta-
ki bir Yahudi kalesine saldırmasını betimlemektedir. Tarihi kayıtlara göre, Hz. Mu-
hammed saldırı görevini, göz iltihabı Hz. Peygamber’in tükürüğünü gözlerine sürme-
siyle hemen iyileşen Hz. Ali’ye vermiştir. Hz. Ali Yahudi liderini öldürmeye çalışmış 
ve kalkanını kaybettikten sonra, kale kapısını menteşelerinden kaldırarak kendisini 
ileri sürülmüş ok ve kaya gibi çok çeşitli silahlara karşı savunmuştur. Daha sonra ka-
pıyı tabyaya girişi sağlamak için köprü olarak kullanmıştır. Sonradan sekiz adam ka-
pıyı yeniden menteşeleri üzerine geri oturtmuş ve böylelikle Hz. Muhammed’in yiğit 

Resim 7: Burak’ın üzerindeki Hz. 
Muhammed’e Cebrail eşlik ederken, 
kahverengi astarlı, kırmızı boyalı ve 
altın vurgulu taslak, muhtemelen 
Şiraz, yak. 1390-1410. Pozzi Collec-
tion, Musée d’Art et d’Histoire, 
Geneva, 1971-107/406, (Fotoğraf: 
Christiane Gruber) 
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burî’nin Kısasü’l-Enbiyâ (Peygamberlerin Hikâyeleri) isimli yaklaşık 1570-1580 
yıllarında muhtemelen Kazvin’de ortaya koyduğu eserinin bir el yazmasında 
yer alan kompozisyon, yüzyıllar içerisinde bir miktar aşınmaya maruz kalmış 
ve boyaları kısmen alttaki resmi açığa çıkaracak şekilde lekelenmiştir. Yaklaşık 
1400 yılına tarihlenen eskiz gibi, Hz. Muhammed’in arka planda görünen yüzü, 
alevlenen altın bir hâleyle kuşatılarak buraya ismi hitap halinde yazılmışken, 
Hz. Ali’nin yüzüne de aynı şekilde Ya Ali (Ey Ali) yazılmıştır. Hz. Ali’nin bir atı 
tutmakta olan yardımcısı da, isimlendirilmeye ya da ilan edilmeye değen biri 
olmadığına işaret edercesine, gri zemin üzerine kırmızı ve siyah boya ile belir-
tilmiş yüz hatlarına sahiptir. 

 

  

 

 

Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin yüzlerine ait izlerin yardımcının yüz hatla-
rına bitişik olması, yazılı isimlerin sırf sanatçının figürlerin kompozisyondaki 
yerini tayin etmesine yardımcı olan etiketlerden müteşekkil olmadığına dair 
hipotezi doğrulamaktadır. Bu bir İslamî cartolino ya da isim etiketi örneği 
değildir. Yazılı isimler daha ziyade, kişisel inanç ya da tevarüs edilmiş artistik 

                                                                                                                             
akrabasının insanüstü gücü doğrulanmıştır: C. E. Bosworth, E12, s.v. “Khaybar”. Ni-
şaburî’nin Kısasü’l-Enbiya’sı (Peygamberlerin Hikâyeleri) bu olayı ve Hz. Âdem, Hz. 
Musa, İskender, Hz. Meryem, Hz. İsa ve Hz. Muhammed gibi peygamberlerin hayat-
larındaki diğer olayları açıklamaktadır. Bu metin Safevî İran ve Osmanlı Türk coğraf-
yasında 16. yüzyıl boyunca sıklıkla tasvirlenmiştir: bkz. Rachel Milstein et al., Stories 
of the Prophets: Illustrated Mansucripts of Qisas al-anbiya (Costa Mesa, Calif.: Mazda 
Publishers, 1999). 

Resim 8: Hayber savaşı, Nişaburî’nin Kısasü’l-Enbiya’sından, 
Kazvin, yak. 1570-80, Keir Collection, Londra, Ms. III.234.90, 
fol. 306r, (Fotoğraf: Christiane Gruber)  
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gelenek (ya da her ikisi) aracılığıyla, kasıtlı ve bilinçli olarak hükmetmiş sanat-
çının kutsal yüzleri süslü ön isimler vasıtasıyla resmetmesi için,  dinî önem arz 
eden diğer nitelikleri de beraberinde taşımaktadır. Bilhassa Hz. Ali’nin isminin 
yazılması, Sünni ya da Şii bir çevrede ortaya çıkıp çıkmadığı net olmasa bile, 
bu sanatsal yöntemin sadece Hz. Muhammed’in değil, Hz. Ali’nin tasvirlerine 
de uyarlanabildiğini ya da uygulanabildiğini öne sürmektedir.75 

Hitap halindeki isimlere çağrı yapan harflerden oluşmuş yüz hatlarını içe-
ren bu kelime tasvirleri, Hz. Muhammed’e ve bazı durumlarda Hz. Ali’ye yöne-
lik sözlü bir dua uygulaması ya da kelimeler aracılığıyla bir tarz yaratma arayı-
şındaki sanatçının sesiyle ve kalemiyle harekete geçirilmiştir.  Dinî, yazılı ve 
sözlü kelimenin bir bireyin görünüşünü ortaya çıkarmaya yardımcı olduğu 
tasvircilik, inanç ve sözlü ifade arasında açık bir bağlantı olduğu görülmekte-
dir. Bir adayın, genellikle sözlü olan ancak burada yazılı yakarma şeklindeki 
Hz. Peygamber’i görme arzusu, bu belirli türdeki tasvirler için, sanatçı ile onun 
eğiliminin hedefi arasında -görsel, grafik ve sözel hepsi bir arada- bir paylaşıma 
dönüşme potansiyeli sağlamaktadır. Nitekim taklitçi şemail tekniği yetersiz 
kaldığında, sanatçı resmin altyapısına uygun yazılmış, her ikisi de daha derin 
bir anlam yansıtma potansiyelini taşıyan söylev ile onun epigrafik yorumunu 
tercih etmektedir. 

Hz. Peygamber’in görüntüsünü, Onun yazılı tasviri ve boya altında bıra-
kılmış bir alt yazı aracılığıyla ortaya çıkarmak için, bu alt resimler sözlü ve 
resimli basmakalıplar kullanan sanatçının özel ve gizli dünyasını ifşa etmekte-
dir. Hz. Peygamber’in bu tür tasvirleri, grafik yöntem aracılığıyla Hz. Peygam-
ber’in karakterini gizlice anımsatarak,  sanatçının başka yollarla gizlenmiş 
duasını içeren taklitçi betimleme sınırlarının ötesine geçmektedir. Eskiz ve 
tasvir böylelikle, İslam geleneğindeki kendilerini resim düzeyinde yakından 
incelemeyle belirginleştiren, kişiliğin önceden tasarlanmamış kavramlarından 
bazılarını örneklendirmektedir. Bu kavramlar, sanatçının biçimsel tasvir,  yazı 
ve sözlü yakarışın bir bileşimi yoluyla oluşturulmuş, Hz. Peygamber’in görü-
nürlüğüne dair metafizik tahayyülünü içermektedir.  

Bir bireyin Hz. Peygamber’in resme yerleşen özünü tasarlayabildiği, zihin-
sel tasavvur ile duayı kaynaştıran bu uygulama, 12. yüzyıldan 14. yüzyıla ka-

darki Sûfî dinî metinlerinde güçlü yankılar bulmaktadır. Örneğin Cilî Kâb-ı 
Kavseyn’inde (İki Kavis Yeri)76 bir mistiğin sürekli olarak Hz. Peygamber’in 

                                                           
75  Hz. Ali’yi yüzüne ismini hitap eden (ya Ali!) ifadesinin yazılmasıyla temsil eden bir 

başka eskizin, Hz. Muhammed’in renkli eskizleriyle bir takım oluşturduğu görülmek-
tedir: bkz. Robinson, Jean Pozzi 110, 221 (cat. no. 21). Bu resimlerde Hz. Ali’nin 
adının yazılı hitabının, onun huzuruna toplanmak ve desteklemek üzere adını yüksek 
sesle ilan etme (sözde nad-ı Ali) şeklindeki Şii uygulaması için ispat sağladığı varsa-
yımında bulunabiliriz. 

76  Cilî’nin eserinin adı olan Kab Kavseyn (İki Kavis Arası) Kur’an’ın 53. suresi olan Necm 
(Yıldız) suresinden (ayet 9)  alınmıştır. Necm suresinin 1-17. ayetleri Hz. Peygam-
ber’in göğe yükselişini aktarmakta olup, Onun Allah’a yakınlığı iki kemer kavsi ya da 
daha azı şeklinde açıklanmaktadır. Sufi düşüncesi ve şiirinde, kab kavseyn ifadesi 
mistiğin efendisiyle yakınlık oluşturabilmesi ve böylelikle ruhani bilgi dolgunluğunu 
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suretini hatırlamaya ve böylelikle ruhanî idrake ulaşmaya yarayan görsel yar-
dımları nasıl kullanabileceğini açıklamaktadır. Yazar “Ben sadece sizin için 
Onun (Hz. Peygamber’in) fiziksel biçimini, zihninizde Onu resmedebilmeniz 
için açıkladım. Şayet bunu sürekli olarak yapamazsanız, o zaman en azından 
Onu övdüğünüzde, tüm kusursuzluğuyla bu asil resme çağrıda bulunun” diye 
not etmektedir.77 Cilî, Sûfî uygulamalarına özgü bir nitelik olan devamlı sözlü 
dualar aracılığıyla bir resme işaret etmekten bahsetmektedir. Sûfî düşüncesin-
de olduğu üzere iki kelime kompozisyonunda ressamın aktif sesini aynı şekilde, 
Hz. Muhammed’in lakabını sanatçının kendisiyle Hz. Peygamber’i hecelediği, 
andığı ve nihayet görselleştirdiği bir övgü adına dönüştürmektedir.  

İbn Arabî de canlı bir şeklin tefekkür yoluyla nasıl cisimleştirilebileceğini 
açıklamaktadır. Füsusu’l-Hikem’inde (Hikmetlerin Özü), dua ibadeti aracılığıyla 
zihinsel bir imajın etkinleştirilmesiyle, “dua yokluktan (adem) varlığın (vücud) 
zuhur etmesine vesile olmaktadır” şeklinde ifade etmektedir.78 Bu şekilde, bir 
insanın arzuları çok yoğun olduğunda, dindar bir ses telaffuzu bir resim-metin 
aracılığıyla belirginleştirilmiş görsel bir suret oluşturabilmektedir. Mistik yazı-
larda ya da görsel materyallerde fikir birliğinin olup olmadığı açıkça görülmek-
tedir: bir arzu ifadesi ya da bir temsilcinin dileğinin istek bildiren anlatımı, 
dindar kişisel tahayyül parametrelerine bağlı bir dizi maddesel resme ön ayak 
olabilmektedir. Bu tür durumlarda, Hz. Peygamber’in görüntüsünü ve şeklini 
sözlü olarak tahayyül eden Sûfî uygulamalarıyla ilgi çekici benzerlikler taşıyan 
bir uygulama olarak, sanatçının sözlü övgüsünün yaratıcı gücü ve kompozisyo-
nunun boyanmış yüzeyinin altındaki gizli yazı aracılığıyla Hz. Muhammed 
tasvirleri tamamlanabilmektedir. 

Musavvirlerin niyetlerini yansıtan Hz. Peygamber’in bu sözle ifade edilmiş 
figürleri, resmin seyircisi için tasarlanmış değildir. Diğer yandan üst yazı taşı-
yan başka resimler, yani Hz. Peygamber’in yüz örtüsünün üzerinde isminin 
yazılı olması, bir sanatçının Onun varlığını bütünüyle görselleştirmesi için araç 
olarak, Hz. Peygamber’in göze çarpan sözlü bildirilerini kullanabildiğini ortaya 
koymaktadır. Bu tür durumlarda resmin seyircisi, görsel ve sözlü ifade şeklin-

deki iki vasıtayla, gözünün önünde duran resmi sembolik olarak ayrıntılandırıp 
tamamlamaya yarayan hayal yeteneğini kullanarak, Hz. Peygamber’e ait bede-
ni tasavvur etmeye zorlanmaktadır. 

Hz. Peygamber’in miracı, İran’da yaklaşık 1580 yılında Emir Hüsrev Deh-
levî (v.725) tarafından hazırlanan Külliyat’da (Şairlerin İncelemeleri) yer alan 
bir Safevî resminde (resim 9) görüldüğü üzere, kelime tasvirleri için konuya 
dair bir vasıta olarak hizmet etmeye devam etmektedir. Burada Hz. Muham-
med dua pozisyonunda açılmış avuç içleriyle Burak üzerinde oturmaktayken, 
Cebrail Allah’ı, Hz. Muhammed’i ve Hz. Ali’yi zikreden yazılara sahip yeşil bir 
bayrak tutarak sol tarafta kendisine eşlik etmektedir. Ne yazık ki Burak’ın yüzü 

                                                                                                                             
fark edeceği nihaî “yakınlık durağı”na  (makamu’l kurbe) ulaşabilmesinin işaretçisi-
dir. 

77  Hoffman, “ Annihilation in the Messenger of God”, 356. 
78  Ronald Nettier, Sufi Metaphysics and Qur’anic Prophets: Ibn Arabi’s Thought and 

Method in the Fusus al-Hikam (Cambridge: Islamic Text Society, 2003), 199. 
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karalanmıştır. Diğer yandan, Hz. Muhammed’in beyaz yüz örtüsü bozulmamış 
olup,  el yazmasının sahibinin ya da belki resmin sanatçısının Hz. Peygamber’in 
şeklini özellikle de başını silmenin akıllıca olmayacağını düşündükleri anlaşıl-
maktadır. Bunun yerine Onun yüz örtüsü üzerindeki yazı, adını ünlem ifade 
eden “Ya Muhammed!” şeklinde belirterek Onu övmektedir. Hz. Peygamber 
artık bir biçim aracılığıyla tanımlanan bir varlık değilse de, ilave bir sözlü hür-
met vasıtasıyla daha dolu ebatlar almaktadır. Onun yüz örtüsü dindarlık ifadesi 
olarak boş bir yazı tahtasına dönüşmekte olup, Onun resmi böylelikle sözlü 
resim tabiriyle ifade edilmiş yazılı ve sözlü bir dua geleneğine ait bir kayıt 
haline gelmektedir. Hz. Peygamber’in buradaki yazılı resmi sanatçıdan ziyade 
seyircinin katkısı üzerine sözlü duadan -teşvik etmekle beraber- meydana gel-
mektedir. 

 

Benzer bir tavırla, Hz. Peygamber’in ve diğer figürlerin peçelerine üst ya-
zıları dâhil etme ya da ekleme konusunda aktif olan Osmanlı sanatçıları, yazılı 
duadaki yüz hatlarını atlama uygulamasına devam etmişlerdir. Bu uygulama, 
Osmanlıca şairi Fuzulî’nin (v. 1556) Hadikatü’s-Süedâ (Erenler’in Bahçesi) 
isimli eserinin Farsça el yazmasında yer alan, Hz. Peygamber’in ve Hz. Ali’nin 
Medine’de geceleyin arkadaşlarıyla birlikte kendi kabirlerini ziyaret ettikleri bir 
resimde (resim 10) kullanılmıştır.79 Hz. Peygamber’in (şimdi çok az görülebi-

                                                           
79  British Library (BL), London, Ms. Or. 12009. Metnin 1600 yılı civarında yazıldığı 

bilinmekle beraber, bütün minyatürler (fol. 19v hariç) 1118 (1706) tarihini taşımak-
tadır. fol. 66v üzerinde açık mavi mürekkeple yazılı 1118 tarihi resmin merkezindeki 
altın tabutun hemen aşağısındadır. Bu tarihlere rağmen G. M. Meredith-Owens re-

Resim 9: Hz. Muhammed’in miracı, 
Emir Hüsrev Dihlevî’nin Külli-
yat’ından, Yezd ya da Şiraz, yak. 
1580, British Library, Londra, Ms. 
Add. 21104, fol. 317r, (Fotoğraf: 
British Library izni ile) 
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len) ismi Hz. Ali’nin ismiyle benzer bir surette, hitap şeklinde yeşil türbanının 
hemen altındaki peçesinin üzerine yazılmıştır. Hz. Peygamber ve Hz. Ali’nin 
aksine sağ alt köşedeki Hz. Osman ve Hz. Ömer gibi diğer kişilerin isimleri, 
yüzleri üzerinde ünlem bildiren ya! ifadesiyle ilan edilmek yerine basitçe tür-
banlarının üzerine etiketlenmiştir.  

Fuzûlî’nin eserinin Osmanlı’ların eline geçen diğer kopyalarındaki resimli 
yönlendirme ve metne ait kurgu, bazı durumlarda Hz. Ali’nin yüksek rütbesini 
resimli sözlü dua aracılığıyla vurgulayarak Şii etkisini tekrar teyit ederek, diğer 
durumlarda meşhur Şii figürlerine yöneltilmiş dua formüllerini karalayıp Sünni 
etkisini geliştirerek, hizipsel ilgilerin resim düzleminde rol oynayabileceğini 
göstermektedir.80 Sünni-Şii güç mücadeleleri bağlamında, 16. ve 17. yüzyıllara 
tarihlenen Hz. Muhammed’in kelime tasvirlerinin, her iki tarafın kendi rekabet 
içerikli iddialarını dinî ve politik meşruluk ile peygamberlik mirası çerçevesin-
de ortaya koymak için kullandığı ve uyguladığı görsel araçlar oldukları anla-
şılmaktadır. 

Hz. Muhammed’in peçesinin üzerine bir hitap ifadesi ekleme uygulaması, 
Hz. Peygamber’e ait bir görüntünün anılmasının sadece başlangıç niteliğindeki 
sanatsal oluşum kaidelerinin bir kısmını ortaya çıkarmadığını kanıtlamakla 
kalmayıp, aynı zamanda belirli dinî-kültürel çevrelerde çalışan resmin sanatçısı 
ya da sahibi olan seyircisinin aktif tepkisi için güçlü bir örnek oluşturmaktadır. 
Bir başka ifadeyle, resmin seyircisi aşağıdaki prensiplere dayalı dinamik ve 
tutarsız bir ilişki sürdürmektedir: resim methedici bir metinle desteklenmiş 
resme dair deyimlerle bir hikâye anlatmaktayken, seyirci resmin boyalarına 
işaret ederek dindar ve hatta bazen hizipsel yazı yazmaktadır. 

                                                                                                                             
simleri biçimsel temellere dayanarak yaklaşık 1550-60 tarihleri ile Şiraz’a atfetmek-
tedir: bkz. G. M. Meredith-Owens, Turkish Miniatures (London: British Museum, 
1963), 29. Minyatürler bu tarihte yapılmış olsa da, kompozisyonlardaki bazı üst re-
simler ve 1118 tarihi, sanatçısının 18. yüzyılın sonunda muhtemelen Osmanlı coğ-
rafyasında çalışarak resimlerde düzeltme yaptığını kuvvetle öne sürmektedir. 

80  Örneğin, Fuzulî’nin Hadikatü’s-Süeda isimli eserinin bir diğer nüshasında (Türk İslam 
Eserleri Müzesi, İstanbul, Ms. 1967) yer alan minyatürler, BL Ms. Or. 12009’daki 
minyatürlerle yakın ilişki içinde olmasıyla, net bir biçimde Sünni Osmanlı değişimle-
rini ortaya koymaktadır: minyatürler ve metin ehl-i beyt ( Hz. Peygamber’in aile 
mensupları) ve imamlara yönelik onursal duaları kaldırma amacıyla özenle işlenmiş-
tir. Örneğin, fol. 92v’de Hz. Ali’nin isminden sonra gelen övgü ifadesi ‘aleyhi’s-selam’ 
(selam üzerine olsun) ın üzeri çizilmiştir.   
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Bakire Meryem’e ait çok sayıda 14. yüzyıl resminde bulunan Ave Maria se-
lamlamasını akla getiren hitap şeklindeki ya!, aynı şekilde seyirciyi, kelimeleri 
yüksek sesle okuyarak etkileşimli bir sonuç çıkarmaya teşvik etmektedir.81 
Adayın peygamberlik kimliğini aşikâr kılmayı dilediği dua formülü ya da obsec-
ratio, en azından resim düzeyinde Hz. Peygamber’in yüz hatlarını değiştirerek 
üzerine yazılmış optik görülebilirliğin aranılan sözlü bir niteliğine dönüşmek-
tedir. Peter Parshall’ın belirttiği üzere Avrupa resim geleneğindeki benzer 
resimlere nazaran, anımsanacak olan gaye ya da fikir, belirticinin belirtilene 
üstün geldiği bir durumda, prototipini içine çeken ya da kendisine tabi kılan 
bir resmin üzerine özel olarak yazılmaktadır.82 Bir başka ifadeyle, seyircinin 
etkileşimi-onun üst yazısı- Hz. Peygamber’e ait bünyeye yeni bir anlam vererek 
resim-metni yeni anlam sistemleri içinde sınıflandırmaktadır. Erken modern 
dönem şartlarında, bu anlam sistemleri zaman zaman Sünni ya da Şii önyargı-

                                                           
81  Ave Maria yazıları Simone Martini ve Lippo Memmi’nin 1333’e tarihlenen St. Ansa-

nus Altarpiece’deki Annunciation gibi Müjde tasvirlerinde görülmektedir. Resmin yü-
zeyine yazılmış olarak, Cebrail’in Bakire’yi meleklere özgü selamlaması, 14.yüzyıla 
özgü Bakire Meryem’i yücelten popüler dua uygulaması için görsel bir ipucu görevini 
üstlenmektedir. Bu yazılar yüksek sesle söylenerek ve böylece dindar seyirciden ge-
len dua ile ilgili tepkiyi teşvik ederek resmin seyircisini aydınlatmaktadır. Bu örnekte 
aynı zamanda, selamlamalar resimle ilgili ek açıklama sağlamakta ve Peygamber Hz. 
Muhammed’in durumunda olduğu üzere Bakire’nin yüz özelliklerini asla değiştir-
memektedir. Bkz. Ann van Dijk, “Angelic Salutation in Early Byzantine and Medieval 
Annunciation Imagery”, The Art Bulletin 81, 3 (September 1999): 420-36; and Roger 
Tarr, “ Visible Parlare’: The Spoken Word in Fourteenth-Century Central Italian Pain-
ting”, Word and Image 13 (1997):223-44.   

82  Parshall, “Art of Memory and the Passion”, 458. 

Resim 10: Hz. Muhammed ve 
Hz. Ali arkadaşlarıyla kabirlerini 
ziyaret ederken, Fuzulî’nin 
Hadikatü’s-Süeda’sından, metin 
muhtemelen Şiraz’da yak. 1550-
1600 yıllarında yazılmış olup 
resim 1118 (1706) yılına tarih-
lenmektedir, British Library, 
Londra, Ms. Or. 12009, fol. 
66v., (Fotoğraf: British Library 
izni ile) 
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larının (parti pris) açıkça işaretçisi olan diğer unsurlarla kaynaşmış vaziyetteki 
Hz. Peygamber’e dair övgünün metne ait sunumuyla bağlantılıdır. 

Seyircinin ya da sanatçının Hz. Muhammed’in ismini peçesinin üzerine 
yazması, yazılı kelimenin bilhassa hitap şekli içerisinde, fiziksel bir çerçeveyi 
katılımcının hayat dolu tepkisi vasıtasıyla görüntü ve ruhla doldurulmuş canlı 
bir yapıya dönüştürmeye yönelik kavramsal potansiyele sahip olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu tür bir fenomen mistik metinlerle de paralellik arz etmektedir. 
Örneğin, Cezulî, Osmanlı coğrafyasında83 yoğun rağbet görmüş bir metin olan 
meşhur dua rehberi Delailü’l-Hayrat’da (Hayırların Kanıtları) bir kimsenin Hz. 
Muhammed’in ismini yazmanın görünüm değiştirici gücünü hissettiğinden 
bahsetmektedir. Bu kimse “Hz. Muhammed’in (sav) adını bir kitapta yazar 
yazmaz Ona şükranda bulundum ve Efendim bana öyle bir şey verdi ki bu ne 
gözümün görüp kulağımın duyduğu bir şeydir ne de şimdiye kadar bir faninin 
kalbinde oluşmuştur” diye itirafta bulunmaktadır.84 Gerek resimdeki gerek 
Cezulî’nin eserindeki şükran ya da sözlü dua ile bağlanmış yazılı kelime, epig-
rafik bir sembolü Hz. Peygamber’in varlık bütünlüğüne yönelik bir deneyime 
dönüştürmektedir. Diğer bir ifadeyle, harfler kişiliğin grafik aracılarına dönüş-
me yeteneğine sahiptir. 

Hizipsel ilgilerin ötesinde, Hz. Peygamber’in ismini saklı olarak peçesinin 
altına ya da üzerine yazma yöntemleri,  kişinin daha sembolik ya da metafizik 
durumdaki Hz. Muhammed’e cismani şekil verme ihtiyacını ortaya koymakta-
dır. “Her şey dâhil” bir Hz. Muhammed fikri, figüratif dili sıklıkla görsel sanat-
lara kayan çok sayıda Farsça şiir kitabında da görülmektedir. Örneğin, meşhur 
şair Nizamî (v. 1218) Mahzenü’l-Esrar (Sırlar Hazinesi) isimli manzumesinde 
Hz. Peygamber’e ve Onun miracına yönelik önsöz kabilinden birkaç kaside 
(naat) sunmaktadır. Nizamî’nin 1441’de hazırlanmış eserinin 85 Farsça bir el 
yazması nüshasına ait olan Hz. Muhammed’in miracıyla ilgili kasideye eklen-
miş bir resimde, kanatlı at Burak yer almazken Hz. Peygamber’in bedeninin 
yerini de, merkezinde Hz. Muhammed’in adının yazılı olduğu, alev alev yanan 
altın renginde bir daire almıştır (resim 11). 

                                                           
83  Eserin minyatürlü Osmanlı nüshalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Jan Just Witkam, 

“The Battle of the Images: Mecca vs. Medina in the Iconography of the Mansucripts 
of al-Jazuli’s Dala’il al-Khayrat”, Beiruter Texte und Studien 111 (2007): 67-82. 

84  al-Jazuli, Guide to Happiness: A Manual of Prayer, trans. Rev. John B. Pearson 
(Oxford: printed for private circulation, 1907), 10; and Abd al-Majid al-Sharnubi, 
Sharh Dala’il al-khayrat wa-shawariq al-anwar fi dhikr al-salah ala al-Nabi al-
mukhtar (Cairo: Maktabat al-Adab, 1994), 6.  

85  Bu minyatür (siyah-beyaz olarak) Basil Robinson’da yayınlanmıştır, Fifteenth-Century 
Painting: Problems and Issues (New York: New York University Press, 1991), 68-69, 
fig. 22. Robinson haklı olarak bu minyatürün İran resim tarihinde bir benzerinin da-
ha olmadığını belirtmektedir. Bunun yanı sıra kendisi ne minyatürün ikonografisinin 
ardındaki nedenlere ne de Nizamî’nin metni ile ilişkisine dikkat çekmektedir. 
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Neden bu özel örnekte Hz. Peygamber’in bedeni, kendi miracının bir tas-
virinde tamamen ortadan kalkmıştır? Bu soru, Hz. Peygamber’in miracını yer-
yüzüne ait sınırlardan ve fiziksel sınırlandırmalardan bir kurtuluş olarak tanım-
layan Nizamî’nin tamamlayıcı eserini en azından kısmen gözden geçirerek 
cevaplanabilmektedir. Yazar bu durumu şu şekilde açıklamaktadır: 

O beden hapsinde olduğu bu dünyadan ayrıldı  

Ve bu, kalp özünün Allah’ın huzuruna ulaşmasıydı 

 

Onun semâvî özü kafesinden kurtuldu 

Onun bedeni kalbinden daha ağır hale geldi 

 

İlk levha mim ve dal olarak kabul edildi 

İmparatorluk dairesi ve mükemmellik çizgisi 

 

Parmağınla bir daire çiz 

Mevcut olan her ne ise senin armağanın olabilir 

 

Güneşin kaynağı Ona bağımlıdır  

Ancak miracının gecesinde yarısı hilaldir86 

                                                           
86  Nizami, Makhzanol asrar, 97-109; and Ranjbar, Chand Mi’rajnama, 24-25. 

Resim 11: Hz. Muhammed altın bir 
disk şeklinde göğe yükselirken, Ni-
zamî’nin Mahzenü’l-Esrar’ından, Batı 
Hindistan, 844 (1441), Topkapı Sara-
yı Kütüphanesi, İstanbul, Ms. H. 774, 
fol. 4v, (Fotoğraf: Christiane Gruber) 
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Şiirinde Nizamî Hz. Muhammed’in miracını, gökyüzüne ve Sahibinin hu-
zuruna doğru fiziksel varlıktan bir kurtuluş ile beden kafesinden ruhanî ve 
sadık bir kaçış olarak tarif etmektedir. Nizamî aynı zamanda Hz. Muhammed’in 
isminin harflerini-özellikle mim (m) ve dal’ı (d)-Allah’ın buyruklarını içeren 
ezelî levha ile özdeşleştirmektedir ki, Hz. Muhammed’in adının ilk küresel 
mim’i evren ve güneşin87 şekline tekabül ederken; oyulmuş, çizgisel dal da 
Allah’ın yarattığı arza inişi temsil etmektedir. 

Bir daire motifiyle hem şair hem de ressam Hz. Muhammed’i yaratıcı bir 
güç, her şeyi kuşatan bir levha ve Allah’ın ilahî kelamı olan ezeli kanunlarının 
hayat verici epigrafik bir oyması şeklinde kuşatma girişimindedir. Hz. Peygam-
ber mukaddes yaratılış, tüm kâinat ve “güneşin kaynağı” -sanatçının Hz. Pey-
gamber’i Allah’ın yazılmış, kuşatılmış ve ışıltılı dairesi gibi tasvir ederek nak-
letmeye çalıştığı şiirsel bir imaj- için alegorik bir vekilliğe doğru maddilikten 
sıyrılmaktadır. Hz. Peygamber’e ait bedenin diğer yazılı ve grafik yorumları 
gibi, Hz. Muhammed’in bu tasvirinin de Fars şiirinin himayesi altında geliştiri-
len mecazî dile borçlu olduğu görülmektedir.  

Nur Muhammed: Hz. Peygamber’in İlk Nurunu Resmetmek 

Nizamî’nin Mahzenü’l-Esrar’ında açıkladığı üzere, Hz. Peygamber ışılda-
yan “güneş kaynağı” ve tüm canlıların varoluşunun ilk sebebi olarak düşünül-
mektedir. Allah’ın Hz. Muhammed’i tüm fiziksel ve ruhanî dünyanın ışık kay-
nağı olarak yarattığı fikri, İslam’ın ilk yüzyıllarından günümüze dek kâğıda 
dökülmüş çok sayıda İslam metnine nüfuz etmektedir. Kur’an’ın başlı başına 
birkaç yerde parıldayan ışık ya da lamba olarak zikrettiği şeyi, yazarlar Hz. 
Muhammed için bir mecaz olarak algılamıştır. İki Kur’an ayetinde (5:15 ve 
33:46), örneğin, Allah kullarına onları karanlıktan sıyıracak bir ışık (nur) ya da 
aydınlatan bir meşale (sırâcen münîran) ile bir kitap gönderdi şeklinde bu 
durum ifade edilmektedir.88 Tefsirciler bu ayetleri Allah’ın, Kitab’ı (Kur’an) ve 

                                                           
87  Cilî ve diğer mistikler için mim harfi aynı zamanda Hz. Peygamber’in aşkın ruhunu 

temsil etmektedir zira harfin dairesinin boş alanı içinde “Gizli Hazine”nin yer aldığı 
bir mekân sağlamaktadır ki dairenin bizatihi kendisi, içinde “Gizli Hazine”nin zuhur 
ettiği gerçekliktir. Bir başka ifadeyle, daire ile onun boş alanı arasında ya da tezahür 
ile öz arasında karşılıklı bir ilişki mevcuttur. Cilî’nin sonuçlandırdığı üzere: “ mim var 
oluşu simgelemektedir ki görülebilir ve görülmez dünyaları içine alan gerçekliktir… 
Hz. Muhammed’in mim’inde ebedî varlık ile yaratılmış varlık görülmektedir”. Ridha 
Atlagh, “Le point et la ligne: Explication de la basmala par la science des lettres chez 
Abd al-Karim al-Jili (m.826 h.)”, Bulletin d’études orientales 44 (1992): 176-77. Cilî 
ve diğer mistikler “Muhammed mimi”nin yuvarlak şeklini ezeli ve yaratılmış dünyalar 
arasındaki bir ek yeri olarak tanımlamaktadır: bkz. Annemarie Schimmel, “The Pri-
mordial Dot: Some Thoughts about Sufi LetterMysticism”, Jerusalem Studies in Arabic 
and Islam 9 (1987): 355-56.   

88  Bazı Sufi yorumcular da “nur ayeti”nin, Kur’an 24:35, Peygamber Hz. Muhammed’i 
temsil ettiğine inanılan bir meskeni (miskah) ve içinde “Muhammed nuru”nun bu-
lunduğu bir meşaleyi (misbah) ifade etmekte olduğunu iddia etmiştir: bkz. M. K. 
Hermansen, “The Prophet Muhammad in Sufi Interpretations of the Light Verse 
(24:35)”, Islamic Quarterly 42, 2 (1998):218-27. 
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ilahî vahyin tebliğcisi aydınlık bir özle belirginleşen Peygamber’i aracılığıyla, 
insanlarla iletişime geçtiğinin bir delili olarak yorumlamışlardır. 

Hz. Peygamber’in pek çok hadisi nur Muhammed kavramı üzerine detaylı 
açıklamada bulunmaktadır. Örneğin, ünlü hadis derleyicisi Buharî (v. 870) 
söyle demektedir: “Her ne zaman karanlıkta kalsa, Hz. Peygamber’in etrafında 
ay ışığı gibi parlayan ışık bulunur”.89 Benzer şekilde, 13. yüzyıl Endülüs kadısı 
Yahsubî (v. 1149) ve âmâ Türk yazarı Darîr (14. yy) gibi siyerciler sık sık Hz. 
Peygamber’in göz kamaştırıcı parlaklığını betimlemek için eserlerinde görgü 
tanığı açıklamalara yer vermişlerdir.  Tüsterî (v. 896) ve İbn Arabî gibi mistik 
yazarlara göre, Hz. Muhammed tüm varlıklardan yayılan ışığın ilk maddesi 
olup90 böylelikle ön varoluş ile varoluş sonrasını ya da yaratılış ile tezahürü 
birleştirmektedir.91 Son olarak, Nizamî ve Ferideddin Attar (v.1230) gibi 13. 
yüzyıl İran şairleri Hz. Peygamber’e övgü niteliğindeki eserlerinde, Onu geçici 
mekândan âzâd olmuş ilk insan olarak tanımlamak için nur Muhammed kav-
ramı üzerinde titizlikle durmuşlardır. Bütün bu eserlerde Hz. Muhammed tüm 
insanlığın kozmik ve aydınlık prototipi olarak tanımlanmaktadır. 

Kendi özel edebî türlerinin otoritesi aracılığıyla, tefsirciler, siyerciler ve şa-
irler Hz. Muhammed’in Allah’ın göz kamaştırıcı özünden hâsıl olan ve dünya-
daki yaratıcı maddesi olarak neşrolmuş, ezelî bir ışık ve aydınlık cisim oluşuna 
yönelik yaygın inancı biçimlendirmeye yardımcı olmuşlardır. Sürdürülmüş bu 
gayretler nur Muhammed ya da Hz. Muhammed ışığı kavramına önem kazan-
dırmıştır. Hz. Peygamber’e ait fiziki varlığın kavramlaştırılması, Allah’ın zatı-
nın, kendisinden Hz. Muhammed ışığının zuhur ettiği ve Hz. Peygamber’in 
dünyadaki fiziksel tezahürünün öncesinde tüm kâinatın vücuda geldiği ışık 
olarak tecelli etmesini ön görmektedir.  

İranlı Sûfî şairler Kur’an’dan alınan ifadeleri kullanıp onları şiirsel anla-
tımlarla hafifçe renklendirerek, özellikle Hz. Muhammed’in fizikselliği ve Al-
lah’tan olan özlülüğü hakkında, ilgili hayali deneyimlerin yanı sıra yeni kav-
ramlar geliştirmişlerdir. Örneğin Nizamî Heft Peyker’inde (Yedi İkon) Cebrail’i, 
Hz. Peygamber’e semavi tabakaları kat etmesini (“Sen ay olduğun için” mah 
tû’i)92 ve onları kendi ışığıyla aydınlatmasını buyururken betimlemektedir. 
Ayrıca parlak bünyesiyle bir lambaya (çerağ) benzetilmekte olan Hz. Muham-
med, yıldızlara ışık demetleri de vermelidir.93 Gökyüzünü bu parlak semboller-
le örterek yıldızlara kendi ışığını ve renklerini vermektedir. 

                                                           
89  Uri Rubin, “Pre-existence and Light”, 62, quoting al-Bukhari, Sahih al-Bukhari: The 

Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari, trans. and ed. Muhammad M. Khan, 
9 vols. (Medina: Dar Ihya al-Sunna al-Nabawiyya, n.d.), 4: 229. 

90  Michel Chodkiewiccz, Seal of the Saints: Prophethood and Sainthood in the Doctrine of 
Ibn Arabi, trans. Liadain Sherrard (Cambridge: Islamic Text Society, 1993), 67-68. 

91  Gerhard Böwering, The Mystical Vision of Existence in Classical Islam: The Qur’anic 
Hermeneutics of the Sufi Sahl At-Tustari (Berlin: De Gruyter, 1980), 150. 

92  Nizami, Haft Paykar: A Medieval Persian Romance, trans. Julie Scott Meisami 
(Oxford: Oxford University Press, 1995), 6, verse 7; and Ranjbar, Chand Mi’rajnama, 
47. 

93  Nizami, Haft Paykar, 6, verse 14; and Ranjbar, Chand Mi’rajnama, 48. 
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Nizamî gibi yazarlar, ön-varoluşsal zamanın ve onun geçici evrenle karşı-
laşmasının bir terkibi olarak Peygamber Hz. Muhammed’in genel özetini ifade 
etme girişimindeyken, sanatçıların nur Muhammed’i tanımlayan metinlerden 
aldıkları ilhamı kendi eserlerine uyarladıkları anlaşılmaktadır. Onlar da Hz. 
Peygamber’i, gayri maddi fakat ruhu bedeninden ayrılmamış şekilde olduğu 
kadar, huşu uyandıran ve aydınlık bir varlık olarak düşünmüşlerdir. Bu melez 
Hz. Peygamber kavramı-iki özlü bir varlık ya da fiziksel bedenle fiziksel olma-
yanın bir kombinasyonu olarak-başlıca resimli bir strateji gelişimini yani zaman 
zaman Hz. Muhammed’in cismani varlığını tamamen kuşatan ve bu varlıktan 
sadır olan Allah’ın yaratıcı ışığının sembolik bir tezahürü şeklindeki Hz. Pey-
gamber’e ait ışıltıyı (gurretü’l-nübüvve)94 zorunlu kılmıştır. 

 

Hz. Peygamber’in fiziksel varlığını vurgulamak için Peygamber’e ait parıl-
tıyı kullanan mevcut en eski resimlerden birinin, Attar’ın Mantıku’t-Tayr isimli 
eserinin, Timur dönemine ait Herat’ta 1456 yılında tamamlanan bir el yazma-
sında yer alan miraç kasidesinde bulunduğu görülmektedir (resim 12).95 Re-
sim, Hz. Muhammed’i kompozisyonun merkezinde Burak’ın üzerinde oturur-
ken tasvir etmektedir. Hz. Muhammed’in yüzü dikdörtgen altın bir peçeyle 
örtülmüş-büyük bir ihtimalle sonraki bir tarihte eklenmiş-ve sol yanağının bir 
kısmı, yüz hatlarının altın boya ile kapatılmadan önce tasvir edildiğini akla 
getirircesine görülebilir bırakılmıştır. Peçenin altından iki uzun siyah saç örgü-
sünün beline kadar uzanmakta olduğu görülmektedir. O her iki elini niyaz 
pozisyonunda kaldırırken, beyaz bir türban takmakta ve başının etrafında 
alevli altın bir hâle taşımaktadır. Hz. Muhammed ve Burak’ın etrafındaki beş 
melek, bedenlerinin belden aşağı kısmını gizleyen helezonik altın bulutların 
üzerinde uçmaktadır. Melekler altın bir tabak, düz altın bir tabak üzerindeki 

                                                           
94  Hz. Peygamber’in en eski biyograficisi Ibn İshak (v. 768) Siretü’n-Nebî’sinde peygam-

berlik parıltısının önce Hz. Muhammed’in babası Hz. Abdullah üzerinde zuhur ettiği-
ni sonrasında Hz. Peygamber’in annesi Hz. Amine’ye geçerek nihayet Hz. Muham-
med’e yerleştiğini anlatmaktadır: bkz. Rubin, “Nur Muhammadi”. 

95  Minyatür 9x8 cm ölçülerinde olup, yapraklar 15.5x24.9 cm, yazılı yüzeyler 9x15.7 
cm ölçülerindedir. Metin siyah nestalik hat ile her sayfada iki sütunda on iki satırdan 
oluşmaktadır. 

Resim 12: Hz. Muhammed’in 
miracı, Attar’ın Mantıku’t-
Tayr’ından, muhtemelen 
Herat, 860 (1456), Staats-
bibliothek, Berlin, Ms. Oct. 
268, fol. 13r., (Fotoğraf: 
Staatsbibliothek zu Berlin 
izni ile) 

 



 

 

 
KELAM İLE NUR ARASINDA: İSLAM RESMİNDE HZ. MUHAMMED TASVİRLERİ 

 
  

 
DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ CİLT 12 SAYI 2 

 
  

db | 289 

mavi bir testi, mavi-yeşil yastık, iki fincanlı altın düz bir tabak ile altın ve beyaz 
bir taçtan oluşan çok sayıda armağan taşımaktadır. Resim, zaman ya da mekân 
belirten başka her hangi bir detay olmaksızın mavi bir gökyüzünde konumlan-
mış olarak, mistik bir ibadet sembolüne yükseltilmiştir. 

Altın peçe, Hz. Peygamber’in 1500 öncesi tasvirlerini96 bir peçenin sonra-
dan değişikliğe uğratmasıyla Hz. Peygamber’i tasvir eden 1500 sonrası resim 
gelenekleri ya da bir son dönem sanatçısının, resim ile Attar’ın eseri arasında 
resme dair bir uygunluk yaratma ve bununla yaygın nur Muhammed tasavvu-
runu oluşturmak için girişimde bulunmuş olması şeklindeki iki nedenden biri 
dolayısıyla resmin orijinal oluşumundan sonra ilave edilmiş olabilir. Şayet 
ikincisiyse, sanatçı Mantıku’t-Tayr’dan nasıl yararlanmıştır ya da daha doğrusu, 
yazarın metni ile değiştirilmiş resim arasındaki ilişki nedir? 

“Peygamber’e Övgü” (der na’t-i hazret-i Resul) olarak isimlendirilen giriş 
bölümünde Attar, Hz. Peygamber’in miracı kıssasını nur Muhammed’i övmek 
için bir vasıtaya dönüştürmektedir. Hz. Peygamber’in aydınlık vasıfları aşağı-
daki dizelerde ifade edilmektedir: 

İlahî Kanun’un güneşi ve katiyet okyanusu 

Alemin ışığı, Alemlere bir rahmet 

Yaratılışın Efendisi ve her şeyin Sultanı 

Ruh Güneşi ve Küllün İmanı 

 

Yazar Hz. Muhammed’i ezelî ışık ve öz şeklinde tanımlayarak devam et-
mektedir: 

Işığının hikmetiyle varlıklar yaratıldı, 

Varoluşun ve yok oluşun kaynağıydı. 

Görünmezin görünmezinden zuhur eden 

Hiç şüphesiz Onun saf ışığıydı. 

                                                           
96  Örneğin, yaklaşık 1317-35 yıllarına tarihlenen parçalar halinde bir İlhanlı dönemi 

Miraçnamesi’den (Topkapı Sarayı Müzesi, Ms. H. 2154) dokuz minyatür, Hz. Pey-
gamber’in yüz özelliklerinin Osmanlı imparatorluk kitap atölyesinde çalışan musav-
virlerce beyaza boyanmış peçe ile kapatıldığı dönemi kapsayan 16. yüzyılda İstan-
bul’a getirilmiştir. Bu peçeler son zamanlarda vasiler tarafından kaldırılmıştı: bkz. 
Rogers, “Genesis of Safawid Religious Painting”, in Tajvidi and Kiani, Vth Internatio-
nal Congress of Iranian Art and Archeology, 178. Bunların İlhanlı minyatürlerini Hz. 
Muhammed’i beyaz bir peçe ile tasvir eden 16. yüzyıl Osmanlı resim gelenekleriyle 
uyumlu hale getirmek için eklendiği anlaşılmaktadır. Detaylı olarak incelenmiş olan 
bu geleneklerin 16. yüzyıl civarında ortaya çıktığı görülmektedir. Onlar Osmanlı 
Sünni Siyer yazıcılığı ve felsefi düşüncesinde gelişen Hz. Peygamber’in bedenini mu-
kaddesleştirme hususuyla ilişkilendirilmiş olabilir bkz. Gottfried Hagen, “The Emer-
gence of a Pietas Ottomanica”, konferans DePaul Üniversitesi 2. Büyük Göller Os-
manlı Semineri’nde verilmiştir, III., September 23-24, 2005.      
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Onun ışığı varoluşun kaynağı olduğundan beri, 

Onun özüdür bütün özlerin ihsan edicisi.97 

 

Attar’ın önsözünde Peygamber Hz. Muhammed, Saf Öz (zât-i pak), Dün-
ya’nın ışığı (nûr-u âlem), Saf Işık (nûr-u pak) ve Haşmetli Işık (nûr-u 
mu’azzam) şeklinde belirmektedir. O aynı zamanda ay (mah), güneş (âfitab) 
ya da mum (şem) gibi parlamakta ve Onun ezelî aydınlığı görünen ve görün-
meyen her şeye hayat vermektedir. Yazarın başkahramanın ışıltılı özüne dair 
kavramsal tanımlaması, sadece onun fiziksel karakteristiklerini bildiren-orijinal 
resimdeki yoğun altın kullanımına son derece yansıyan bir teknik-  bütün giri-
şimlerin yerine geçmektedir. 

Attar ve diğer mistik şairler için, Hz. Peygamber’i tüm boyutlarıyla gör-
mek optik bir deneyim açısından fazla mümkün değildi. Onlar gerçek görüşün 
göze ait algı aracılığıyla değil gönül gözü (dîde-i dil) ya da ruh gözü (dîde-i 
can) aracılığıyla meydana geleceğine inanmışlardı. Örneğin, Hz. Peygamber’in 
miracıyla ilgili önsözünde Attar: “Seninle Hz. Muhammed Ruh gözüyle ta-
nışmak yeterlidir” demektedir.98 Hz. Peygamber’in özünü idrak etmek için, 
“ruh gözünün” toplumsal duanın yukarı doğru devinimi aracılığıyla göğe yük-
selmesinin gerektiği anlaşılmaktadır. Burada yazar aşağıdaki bildiriyle sonlan-
dırmaktadır: 

Hikmet Okyanusu’nun Işığından gelen dualardan 

Tüm cemiyet için namaz zorunlu kılındı.99  

 

Sır okyanusunun ışığı (nûr-u ân deriyâ-yı râz) olarak Hz. Peygamber, 
ümmetinin namazının nihai amacıdır. Onun özü geniş ve muammalı huşu 
uyandıran bir vücut olarak görünmesine rağmen, mümin kimse bu yüksek, 
biçimsiz diyara namaz katalizörü yoluyla erişebilmektedir. Sonuç olarak, At-
tar’ın önsözüne eşlik eden resmin benzer bir rol ifa etme niyetinde olduğunu 
iddia etmek mümkündür: Söz konusu resim Hz. Peygamber’i şekilsel olarak 
değil dua yoluyla hayal etmek için görsel bir teşvik olarak hizmet etmiş olabi-
lir. Dua ifadeleri Hz. Peygamber’in ezelî nurundan hâsıl olan karakterine uy-
gun olarak, alegorik konuşma figürleriyle beyan edilmektedir. Şiir sanatında ve 
resimle ilgili sanatlarda uygulanmış olan Hz. Peygamber’e ait bedeni soyutla-
yan bu tür yöntemler, sadece yasaklayıcı hareketlerle ilişkili olmayıp aynı za-
manda seyircinin biçim diyarı ötesindeki görüşünü yükseltirken eş zamanlı 
olarak taklitçi betimleme sadakatsizliğinin üstesinden de gelmektedir. 

                                                           
97  Farid al-Din Attar, Mantıq al-tayr, ed. Ahmad Khushnivis Imad (Isfahan: Intisharat-i 

Sana’i, 1978) 23-25; ve aynı yazar, The Speech of the Birds:  Concerning Migration to 
the Real, the Mantıqu’t-tair, trans. Peter Avery (Cambridge: Islamic Texts Society, 
1998), 25-29. 

98  Attar, Mantıq al-tayr, 29; ve aynı yazar, The Speech of the Birds, 37, beyit 398. 
99  Attar, Mantıq al-tayr, 24; ve aynı yazar, The Speech of the Birds, 27, beyit 289. 
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Hz. Peygamber’in insani vasıflarının ve fiziksel karakteristiğinin üstündeki 
kozmik, ezelî özü için resim ve metin aracılığıyla üstünlük sağlama yöntemleri 
diğer tasvirli metinlerde de görülmektedir. Örneğin, Hz. Muhammed’in ezelî 
ışık ve yaratıcı akış olarak var olduğu fikri, Yahsubî’nin çok sevilen biyografik 
eseri Kitabü’ş-Şifâ bi-ta’rif Hukuk el-Mustafa’da (Seçilmiş Olanın Haklarının 
Tanınması aracılığıyla İyileşme) daha da geliştirilmiştir.100  Bu eserde, Yahsubî 
Hz. Peygamber’in aydınlık doğasıyla ilgili çeşitli görgü tanığı raporlarını kısaca 
“Nur Muhammed” olarak isimlendirdiği bölümde kaydetmektedir. 

Yahsubî’nin eserinin 1759 tarihli bir el yazması nüshasındaki “Muham-
med Işığı” bölümü Hz. Peygamber’in, elleri dua pozisyonunda yukarı doğru 
kalkmış, çiçekli bir zemin üzerine ön cepheden çömelerek bedeninin altında 
gösterişli bir renk patlaması yaratan-Hz. Muhammed’in sürekli gelişen bir 
“Varlık Ağacı” (resim 13) olarak hizmet ettiğine dair felsefî kaidenin resimli bir 
uyarlaması-bir tasvirini içermektedir. Hz. Muhammed’in yüzü peçeli olmamak-
la beraber, tamamen Onun peygamberlik nurunun, türbanının üstünde büyük 
bir aleve dönüşen parlaklığının altında kalmıştır. Tepelik bir manzaranın arka-
sında üç adam huşu ile kendisine bakmakta ve aralarında tartışmaktadır. Res-
min hemen önündeki ve sonundaki metinde, Hz. Peygamber’in arkadaşları Hz. 
Muhammed’den ve Onun insanüstü vasıflarından bahsetmektedir. 

Yahsubî Peygamber Hz. Muhammed’in aydınlık vasıfları hakkında konuş-
makta olan üç arkadaşı not etmektedir. Örneğin, Hz. Peygamber’in arkadaşı 
İbn Abbas: “O güldüğü zaman dişleri bir şimşek parıltısı ya da beyaz dolu tane-
leri gibi görünürdü. O konuştuğu zaman sanki dişlerinin arasından ışık yayılır-
dı”101 diye nakletmektedir. İkinci arkadaşı Ebu Hureyre bu beyana uygun ola-
rak: “Ben şimdiye kadar Allah’ın Elçisinden daha güzel bir şey görmedim. Yü-

zünde sanki güneş parıldıyor gibiydi. O güldüğünde parıltısı duvarın ötesine 
aksederdi” diye aktarmaktadır.102 Son olarak, üçüncü arkadaşı İbn Ebi Hale 
kısaca: “Onun yüzü ay gibi parlardı” diye belirtmektedir.103 

                                                           
100  Qadi Iyad b. Musa al-Yahsubi, Kitab al-Shifa bi-ta’rif huquq al-Mustafa, ed. Ali Mu-

hammad al-Bajawi (Cairo: İsa al-Babi al-Halabi, 1977); ve aynı yazar, Muhammad 
Messenger of Allah: Ash-Shifa of Qadi Iyad, trans. Aisha Abdarrahman Bewley, 2nd 
ed. (Granada, Spain: Madinah Press, 1992). 

101  al-Yahsubi, Muhammad, Messenger of Allah, 34. Bu ifade aynı zamanda Gazalî’nin 
İhya’ Ulumu’d-Din,74 eserinde de kayıtlıdır. Tirmizî de Şemail’inde Hz. Peygamber’in 
gülümsemesini tarif etmektedir: bkz. al-Tirmidhi, Les qualités caractérielles de Mo-
hammad, 140-45.  

102  al-Yahsubi, Muhammad, Messenger of Allah, 34. Bu hadis başka çok sayıda eserde 
kaydedilmiştir: bkz. örneğin, Yusuf b. Isma’il al-Nabhani, Wasa’il al-wusul ila sha-
ma’il al-Rasul, ed. Hasan Tamim (Beyrut: Dar Maktabat al-Hayat, 1970), 43. 

103  al-Yahsubi, Muhammad, Messenger of Allah, 34. Ayrıca bkz. al-Gazzali, Ihya’ ‘ulum al-
din, 68; Ibn Sa’d, Kitab al-Tabaqat al-kabir, ed. Eduard Sachau and Carl Brockel-
mann, 9 vols. (London: E. J. Brill, 1904), 1: pt. II, 125; ve al-Bukhari, al-Sahih, 
4:229, bu eserde yazar: “ her ne zaman Hz. Peygamber karanlıkta kalsa, ışık ay ışığı 
gibi etrafında parıldardı” diye aktarmaktadır. Çok sayıda rivayet Hz. Muhammed’in 
parlaklığını O ve Onun birliklerinin Mekke kuvvetlerini 624’te yenilgiye uğrattığı Be-
dir gecesindeki ay ile mukayese etmektedir. Bu tür ifadeler bilhassa “Hz. Muhammed 
erkeklerin en yakışıklısı ve aydınlığıydı. Hiç kimse Onu tanımlayamaz ancak O Bedir 
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İbn Abbas ve arkadaşlarına göre, Hz. Muhammed ışığın görünüşünün sa-
hibidir (sahib-i vechü’l-nur)104öyle ki Onun ışık saçan parlaklığı yüz hatlarının 
tamamını fiziksel bir maddeden ışığın filizlenen şualarına dönüştürerek etkisi 
altına almaktadır. Bu görülebilir, ezelî aydınlanma kozmik kimlik mertebesine 
yükselmiş ve vahyin, yaşamın ve varoluşun evrensel kaynağı olarak müjdelen-
miştir. Bu resmin geç dönem Osmanlı musavviri- tasvirle ilgili kabul görmüş 
yasaktan ziyade alegorik ifadeyle yönlendirildiği görülmektedir-burada, Hz. 
Peygamber’in alevlenen halesi yüzünü tamamen kapsayarak peçesini dahi altın 
bir ışığa dönüştüren kompozisyonu aracılığıyla bu karmaşık nur Muhammed 
fikrini nakletme teşebbüsündedir. 

 

Yahsubî’den sonraki siyerciler nur Muhammed’e dair bilgileri aktarmaya 
devam etmişler ve 18. yüzyıl gibi geç bir dönemde bile siyer kitaplarının tasvir-
lerini hazırlayan musavvirler, onları kendi resim geleneklerinin kurallarıyla 
kuşatırken, bir yandan da son derece sembolik içeriklerine fazlaca ihtimam 
göstererek bu metinlerle yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Bu tür eserlerden 
biri olan Siyer-i Nebî (Hz. Peygamber’in Biyografisi) orijinalinde 1388 yılında 
Darîr tarafından Anadolu Türkçesiyle yazılmıştır. Darîr’in Hz. Peygamber bi-

                                                                                                                             
gecesindeki aya benzerdi” açıklamalarını içermektedir: bkz. interalia al-Gazzali, Ihya’ 
‘ulum al-din, 42 and 48; and Abu Nu’aym al-Isfahani, Dala’il al-Nubuwwa, 227. 

104   Ibn Abbas, Le voyage et l’ascension nocturnes du Prophéte Muhammad/al-İsra’ wa-l-
Mi’raj, trans. Ali Druart, 2nd ed. (Beirut: Dar Albouraq, 2002), 14. 

Resim 13: Hz. Muhammed’in nuru, 
Yahsubî’nin Kitabu’ş Şifa bi-ta’rif huku-
ku’l Mustafa’sından, muhtemelen 
Kuzey Afrika, metin 1172 (1759)’e, 
resim yaklaşık 1900’e tarihlenmekte-
dir, The New York Public Library, 
Spencer Colleciton, Turk Ms. 4, fol. 
101r., (Fotoğraf: Christiane Gruber) 
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yografisi, Türk dilinde yazılmış bir Hz. Peygamber biyografisine sahip olmayı 
arzulayan Memlük Sultanı Berkuk (hükümdarlık dönemi 1382-89 ve 1390-99) 
için hazırlanmıştır. Memlük Sultanı’nın arzusuna uyan Darîr eserini, Bekrî (fl. 
13. yy) tarafından düzenlenen Sîretü’n-Nebî (Hz. Peygamber’in Biyografisi) 
isimli eserin İbn İshak’a ait uyarlamasını kolaylıkla Anadolu Türkçesi’ne çevire-
rek oluşturmuştur.105 Siyer-i Nebî Osmanlı topraklarında 16. yüzyıl boyunca 
oldukça beğenilmiş ve bu süre zarfında çok sayıda eser Osmanlı Sünni gayesini 
güçlendirmek için Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye çevrilmiştir.106 Bu eserin 
popülaritesi, Osmanlı Sultanı III. Murad’ın (h.1574-95) emriyle 1595-96’da 
tamamlanan beş ciltlik tasvirli bir nüshasının oluşturulmasıyla daha da güçlen-
dirilmiştir.107 

Osmanlı’nın İstanbul’daki imparatorluk kitap atölyesine bağlı musavvirler, 
hem metne ait tanımlamalardan hem de Hz. Peygamber’i hayatının tüm safha-
larıyla betimleyen en geniş çaplı programı oluşturdukları kendi resim gelenek-
lerinden türetilmiş bazı ikonografik tercihlerle karşı karşıya kalmışlardır. Beyaz 
peçe sistematik olarak 1595-96 tarihli minyatürlü Siyer-i Nebî’de Hz. Muham-
med ile ilgili tasvirlere uygulanmasına rağmen, Osmanlı musavvirleri yine de 
daha kapsamlı ilham almak ve böylelikle Hz. Peygamber’e ait tasvirin neşrini 
gerçekleştirmek için, yalnızca katı bir yasağa uymak adına değil aynı zamanda 
resim-metin etkileşimini de sağlamak amacıyla Darîr’in eserinden yararlanmış 
olabilirler. 

Bu eserde Darîr, Hz. Muhammed’in ebeveynlerine referansla nur Mu-
hammed fikrine özel bir önem atfetmektedir. Yazar, Hz. Peygamber’in ezelî 
nurunun babası Hz. Abdullah’tan, Hz. Muhammed’e hamileliği müddetince ışık 
saçan annesi Hz. Amine’ye geçişini açıklamaktadır. Darîr ayrıca Hz. Muham-
med’in aydınlığını tamamen konuya tahsis edilmiş müstakil bir bölümde “pey-
gamberlik nuru” olarak tanımlamaktadır.108 Nur Muhammed tartışmasında 
yazar, Allah’ın Hz. Peygamber’in nurundan teşekkül eden tüm ışıkları, ruhları 
ve peygamberleri kendisinden yarattığı ezelî ışığının, tüm insanlardan gizli 

                                                           
105  Metin Mustafa Darir’in Kitab-i Siyer-i Nebî: Peygamber Efendimizin Hayatı isimli 

eserinde mevcuttur, ed. and trans. Mehmet Faruk Gürtunca, 3 vols. (Istanbul: n.p., 
1977).  

106  16. yüzyılda Hz. Peygamber’in biyografilerini de içeren Arapça ve Farsça metinleri 
Osmanlıca’ya tercüme etmeye yönelik Osmanlı eğilimi için bkz. Gottfried Hagen, 
“Translations and Translators in a Multilingual Society: A Case Study of Persian-
Ottoman Translations, Late Fifteenth to Early Seventeenth Century”, Eurasian Stu-
dies 2, 1 (2003): 95-134. 

107  Darir’in eserinin Osmanlı minyatürlü nüshası için bkz. Zeren Tanındı, Siyer-i Nebî: 
İslam Tasvir Sanatında Hz. Muhammed’in Hayatı (İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 
1984); Garrett Fisher, “A Reconstruction of the Pictorial Cycle of the Siyar-i Nabi of 
Murad III”, Ars Orientalis 14 (1984): 75-94; ve Ernst Grube, “The Siyar-i Nabi of the 
Spencer Collection in the New York Public Library”, Atti del Secondo Congresso Inter-
nazionale di Arte Turca (Naples: Istituto Universitario Orientale, Seminario di Turco-
logia, 1965), 149-76. 

108
  al-Darir, Kitab-i Siyer-i Nebî, 31-37. 
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tutulan beyaz ışıktan meydana geldiğini belirtmektedir.109 Daha sonra yazar, 
Peygamber Hz. Muhammed’in kendisinin bir kozmos, bir “nurlar âlemi” ve bir 
“esrar âlemi” şeklindeki mevcudiyetinden bahsederek konuyu sonlandırmakta-
dır.110 Darîr’in Hz. Peygamber’in nuruna gizli ve görünmez bir madde olarak 
vurgu yapması-açığa vurulmamış ve kutsal bir kâinatın işaretçisi- en azından 
kısmen musavvirlerin neden bu metinle karşılaştırma yaparak Hz. Peygam-
ber’in yüzünü örtme gereksinimi duyduklarını ve eş zamanlı olarak Onun tarif 
edilemez aydınlığını peygamberlik alevi aracılığıyla nakletme girişiminde ol-
duklarını açıklayabilir (resim 14). Hz. Peygamber’in bedeniyle bağlantılı olarak 
resimli soyutlamanın bu tür usullerinin, sadece figüre dayalı temsilden uzak 
durmanın dolambaçlı bir yolu olmasından ziyade, Hz. Muhammed’i taklitçi 
betimlemenin kısıtlayıcı sınırlandırmaların ötesinde hayal etme ve tanımlama-
ya yönelik artistik uygulama ve edebî üretim sahalarında sürdürülen gayretler-
den zuhur eden bir karmaşıklığı ve farkı ifşa ettiği de anlaşılmaktadır. 

Bu türden pek çok metin ve resimle geliştirilen nur Muhammed kavramı, 
geniş bir zaman diliminde Peygamber Hz. Muhammed’i seyretmek için fazla-
sıyla parlak ama cismanî bir kanalda insan gözüyle algılanabilir ruhanî bir 
madde olarak tanımlamaya yönelik çok sayıda girişim ortaya koymaktadır. 
Tasvirler, Hz. Peygamber’i betimleyen bu tür işlemlerle -Hz. Muhammed’in 
ölümlü fiziksel varlığını ifşa etme isteği ile Onun ölümsüz aydınlık doğasını 
gizleme dürtüsü arasında edinilen işlemler- eserdeki taban tabana zıt güçleri 
nakletme çabasındadır. Açığa çıkarmanın ve gizlemenin görsel zıtlıkları burada 
alev hâlesi ve peçe aracılığıyla görüşülmektedir. Hz. Muhammed’in ezelî par-
laklığı Onu ön duyumsal hayat formuna dönüştürmekte, ışık ve onun madde 
ile tesadüfünden oluşan zıt güçlerin kuvvetli rastlantısını açığa çıkarmaktadır. 

Musavvirler Hz. Peygamber’i ezelî bir ışık olarak betimleyen resimlerde, 
Hz. Peygamber’e ait alevin göz kamaştırıcı ortamını, sadece Hz. Muhammed’in 
ezelî doğasını betimlemek için değil aynı zamanda İslam Peygamberi’nin saygı-
lı hatırasını gösterme ve potansiyel olarak etkinleştirme amacıyla kullanmışlar-
dır. Seyircilerin sırasıyla bu tür resimlere, hitap şeklinde ön dualar içeren tas-
virlerde olduğu üzere, etkileşimli bir tarzda tepki vereceği zannedilebilmekte-
dir. 

 

                                                           
109

  A.g.e., 31-32. 
110

  A.g.e., 35. 
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Resimlere yönelik dindar tepkiler ne yazık ki metne dayalı kaynaklarda 
kaydedilmemiştir ve bu nedenle bir seyircinin bu tür resimlere nasıl tepki gös-
termiş olabileceğini saptamak zordur. Bununla beraber en azından bir defaya 
mahsus olmak üzere, bize seyircilerin Hz. Peygamber’in nurdan suretine bak-
tıklarında nasıl gözyaşlarına boğuldukları anlatıldı. Söz konusu anekdot, Hz. 
Peygamber’in bir grup arkadaşının, kendilerine “şehadet sandığı” adı verilen 
bir sandık getirmiş Bizans İmparatoru Heraklius’u (610-41) nasıl ziyaret ettik-
lerini aktarmaktadır. Bu sandık, Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. Mu-
hammed’in boyalı tasvirleriyle ipek parçalarından müteşekkil çok sayıda çek-
mece ve bölmeye sahipti. Bize, Hz. Peygamber’in sureti yerinden çıkarıldığın-
da, onun güneş gibi parlak ve güzel olan herhangi bir şekilden daha güzel 
olduğu aktarıldı. Arkadaşları bu tasvire baktıklarında gözyaşları yıldızlar gibi 
gözlerinden akıp gitti ve gönüllerindeki Hz. Peygamber özlemi tazelendi.111 Bu 
hikâye sadece tasvirin savunmasız112 olmayışını kanıtlama görevini üstlenmek-

                                                           
111  Bu anekdot Dost Muhammed tarafından 1544-45 tarihinde yazılmış olan Behram 

Mirza minyatür ve hat albümünün önsözünde yer almaktadır. Bkz. Wheeler Thacks-
ton, Album Prefaces and Other Documents on the History of Calligraphers and Painters 
(Leiden: Brill, 2001), 11.  

112  Thackston, Album Prefaces, 12. Bu bölüm ve sanduku’l şehadet hakkında ayrıntılı 
açıklama için bkz. David J. Roxburgh, The Persian Album, 1400-1600: From Dispersal 
to Collection (New Haven: Yale University Press, 2005), 274-76 ve 301-2; David 
Roxburgh, Prefacing the Image: The Writing of Art History in Sixteenth-Century Iran 
(Leiden: Brill, 2001), 170-74; Oleg Grabar and Mika Natif, “The Story of the Portra-
its of the Prophet Muhammad”, Studia Islamica 96 (2003): 19-38; Oleg Grabar, “ Les 
Portraits du Prophéte Mahomet”, Comptes rendus des séances de l’Académie des Insc-
riptions et Belles-Lettres, 2002 (2004): 1431-45; ve Nadia M. El-Cheikh, “ Muham-

Resim 14: Hz. Muhammed’e Hira 
Dağı’nda vahiy gelmesi, Darir’in Siyer-i 
Nebi’sinden, İstanbul, 1003 (1595-96), 
Topkapı Sarayı Kütüphanesi, İstanbul, 
Ms. H. 1222, fol, 158 v., (Topkapı 
Sarayı Kütüphanesi izni ile) 
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le kalmamakta, aynı zamanda bir seyircinin Peygamber Hz. Muhammed’in 
somutlaştırılmış nurdan bir suretini seyretme deneyimine sahip olabileceğine 
dair dokunaklı bir tepki için delil oluşturmaktadır.113 

Kelam’dan Nur’a 

Peygamber Hz. Muhammed’in fiziksel özelliklerini tam anlamıyla betim-
leyen tasvirler-yazılı bir hitap şeklinde meydana gelen varlık ve ezelî ışık gibi- 
hem var oluşsal beden hem de ebedî varlık gibi Onun çok boyutlu donanımını 
nakletme çabasındadır. Bunlar Hz. Peygamber’e ait bedenin anlaşılması güç 
doğasını tanımlama girişimiyle, taklitçi tasvir ile biçimin top yekûn soyutlaması 
arasında aracı olan görsel bölgede oyalanmaktadır. Bu nedenlerden ötürü, 
musavvirlerin Hz. Muhammed’in iç gerçekliğini elde etme dürtülerinden kay-
naklanan yaratıcı verimi, tam olarak her ikisinden ortaya çıkmışsa da tesadüfî 
madde ile geçici ilgilerden ayrılmıştır. Yaklaşık 1200’den 1800’e dek bilhassa 
İran ve Türk kültür çevrelerinde çalışan musavvirler, resme ait mecazlar ve bu 
tür melez “hatıra tasvirleri” yoluyla,  Hz. Peygamber’i semavî öz ve insan ola-
rak hayat tarzının tam bir özetiyle resmetmeye çalışmışlardır. 

Resimlerin bazıları kısmen yasaklayıcı güçlerle sınırlanabilir ya da İslamî 
geleneklerdeki ikonoklast uygulamalarla yüklü olmalarına rağmen,  diğer pek 
çoğu, özellikle günümüze dek İran topraklarında ortaya konmuş olanlar (resim 
15), tasvire dair varsayılan bir yasağın, Hz. Peygamber’in tasvirlerinde kulla-
nılmış figüratif olmayan unsurların arkasındaki temel itici gücü tarihsel olarak 
oluşturmadığını kanıtlamaktadır. Tam aksine, mecâzî bir Hz. Muhammed’e 
yönelik kuvvetli inanç- varlığın birliği, ezelî bir akış, mükemmel bir insan ve 

                                                                                                                             
mad and Heraclius: A Study in Legitimacy”, Studia Islamica 89 (1999): 19. Aynı 
anekdot Tusî’nin Büyük Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı Tuğrul b. Arslan’a (h. 
1176-94) ithaf ettiği Farsça Acaibname (Tuhaflıklar Kitabı) adlı eserinin değişik bir 
versiyonunda kaydedilmektedir. Bu eserde Tusî bizi gizlice Hz. Muhammed tarafın-
dan yemin ettirilen Bizans İmparatoru’nun (Heraclius), Hz. Muhammed’i ve İslam’ı 
bilinçli olarak mı kabul ettiği yoksa sadece “şahadet sandığındaki” peygamber tasvir-
lerinin sonuncusuna yemin ettiği ve böylelikle istemeyerek İslam inancını benimseyip 
benimsemediği hakkında bilgilendirmektedir: bkz. Oya Pancaroğlu, “Signs in the  
Horizons: Concepts of Image and Boundary in a Medieval Cosmography”, Res 43 
(Spring 2003): 34, 37. Bu 12. yüzyıl anlatı varyantında, Peygamber Hz. Muham-
med’in taşınabilir bir tasvirinin nasıl İslam’ın nihai zaferinden haber verme yolunda 
bir vasıta olarak hizmet edeceğinin kaydedilmesi ilginçtir. Tusî Acaibnamesi’nde aynı 
zamanda Hz. Peygamber tasvirleriyle ilgili didaktik ve dokunaklı potansiyellerini 
vurguladığı başka iki anekdot daha kaydetmektedir: ilki Hz. Muhammed’in tasvirinin 
İran kralının falcısı tarafından İslam zaferinin habercisi olarak nasıl kullanıldığını ak-
tarmaktadır (Pancaroğlu, “Signs in the Horizons”, 33), ve ikincisi Hz. Peygamberin 
Konstantinopolis’de tutulan ve Hz. Ali ile Hz. Bilal’i temsil eden diğer iki heykele çok 
benzeyen bakırdan bir heykelinin doğal afetlerin oluşumunun önüne geçtiğine ina-
nıldığını anlatmaktadır (Pancaroğlu, “Signs in the Horizons”, 34, 37). 

113  al-Jili, al-Kamalat, 257: “Allah Hz. Muhammed’i kendi özünün nurundan kendi 
tecellisini oluşturmak için yarattı”. Hz. Muhammed ışığının ezeliliğini (evveliyat-ı nu-
ru’l Muhammedi) üstünlüğünü ifade etmek için, Cilî aynı zamanda Hz. Peygamber’in 
Allah’ın tecellisinin (mazhar-ı tecelliyat-ı Zatullah) dünyadaki mahalli olduğunu tar-
tışmaktadır (a.g.e., 8-11).  
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ebedî bir prototip olarak-musavvirleri kavramsal düşünmeyle meşgul olmaya 
ve dolayısıyla görsel soyutlamaların geniş bir yelpazesini tecrübe etmeye zor-
lamıştır. 

 

Özellikle İranlı yazarlar ve musavvirler, Hz. Peygamber’in resminin sadece 
fiziksel bir teşhis sürecini değil, aynı zamanda taklitçi ya da açıklayıcı vasıtalar-
la yansıtılamayan Onun eşsiz özelliklerine figüratif bir yaklaşımı gerektirdiğini 
anlamışlardır. Daha ayrıntılı bir biçimde, Hz. Muhammed’in görüntülerini 
oluşturmaya çalışan, açıklayıcı türe uymayan ya da Onun fiziksel varlığını 
tamamen grafik bir yapıya dönüştürmeyen resimler, Hz. Peygamber’in dış 
görünüşü ile iç özü arasındaki tefrike ihtimam göstermekte, aynı zamanda 
modern öncesi dönem boyunca Sûfî risaleleri ve şiirlerinde olduğu kadar İran’a 
ait tarihsel ve biyografik metinlerde kavramsal bir ikilik gelişmiştir. 

1200 ile 1600 yılları arasında, resim gelişiminin bazı geniş çizgileri açıkça 
ayırt edilmektedir: Hz. Peygamber’in veristik betimlemeleri yaklaşık 1200 ile 
1400 tarihleri arasındaki döneme işaret etmektedir; yazılı tasvirler ise en geç 
yaklaşık 1400 tarihinde ve nihayet nurlu ve peçeli tasvirler 1500 ve sonrasında 
hâkim olmaktadır. Hz. Peygamber’e ait tasvir hususundaki bu “hareketlerden” 
her birinin ardında yatan gerçek etkileri çözmek zor olmakla beraber, yine de 
başlangıç niteliğinde birkaç öneri sunulabilmektedir. 

Öncelikle, tarihsel ve biyografik minyatürlü metinlerdeki veristik tasvirle-
rin düzeni, Hz. Peygamber’in hayatını ve davranışlarını anlatan açıklayıcı yön-
temi takip etmektedir. Hikâye tarzında metne ait ve görsel belirginlik bu erken 
döneme hükmederek, Gazneli döneminden Timur dönemine kadar İran coğ-
rafyasında İslam düşüncesini öğretmek üzere etkili bir mekanizma olarak hiz-

Resim 15: Parlak haleli Hz. Mu-
hammed Kur’an tutarken, 2001’de 
İran’da satın alınmış kartpostal, 
(Fotoğraf: Christiane Gruber) 
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met etmektedir. Musavvirler Arapça ve Farsça şemail metinlerinden yararlana-
rak, Hz. Peygamber’in özel fiziksel (örneğin büyük gözleri ve uzun saç örgüle-
ri) ve kıyafetle ilgili (örneğin bürde) sembollerini betimleyerek tanınabilir 
“tasvirlerini” oluşturmuşlardır. Arşivcilik ve bilginin nakledilmesine yönelik 
ilgi, figüre dayalı tasvirdeki genel bir rahatlama ile birlikte bu özel sanatsal 
aktivite döneminin belirgin özelliği olmaktadır. 

Sonraki yüzyıllardaki melez görüntüler minyatürlü şiirlerde ortaya çık-
maktadır. Bu resimlerin en azından bazı açılardan mistik düşünceye-özellikle 
sözlü bir duanın Hz. Peygamber’e ait bedenin bir görüntüsünü uyandırabilme-
sine dair inanca- borçlu olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar aynı zamanda görsel 
oluşum için alegorik tahayyülün kullanımına tanıklık etmektedir. Bilhassa 
yazılı tasvirler hizipsel ilgileri açığa çıkarabilmekte ve böylelikle dini ve politik 
otoritenin pek çok çatışma alanından biri olmaktadır. 

Erken dönem Safevî şartlarında 1500 yılı civarında beliren peçeli tasvirler, 
muhtemelen aniden ortaya çıkan Sûfî-Şii senteziyle bağlantılı çeşitli faktörler-
den kaynaklanmaktadır. Bununla beraber 16. yüzyılın son çeyreğinde oluştu-
rulmuş Osmanlı dönemine ait peçeli Hz. Peygamber tasvirleri, Osmanlı-İslam 
dindarlığındaki genel bir gelişmeye ilişkin “kutsallaştırıcı” ikonografi usulleri-
nin bir sonucu olarak da görülebilmektedir. Peçeli Hz. Peygamber tasvirleri bu 
“içe dönüş” döneminde doruk noktasına ulaşmışken, eş zamanlı olarak Avrupa 
resim geleneklerine doğrudan bir meydan okuma ya da bu geleneklerden açık 
bir farklılaşma şeklinde hareket etmiştir.114 

Birkaç yüzyıl zarfında değişmiş olan Hz. Peygamber tasvirleri aracılığıyla 
çeşitli işleyişleri anlamanın varsayımsal doğasına rağmen, veristik, yazılı ve 
nurlu tasvirler, Hz. Muhammed tasvirlerinin yalnızca değişebilir olduğunu 
değil aynı zamanda amaca yönelik olarak denge bozucu olduğunu ortaya koy-
maktadır. Bunlar şekil dünyası ile şekil üstü alan arasındaki aktif müzakereyi 
gerektirdiğinden bizi İslam geleneğindeki bilhassa Hz. Peygamber ile ilgili 
tasvirlerin oynadığı sembolik rolleri daha detaylı olarak keşfetmeye zorlamak-
tadır. Oya Pancaroğlu’nun daha önce işaret ettiği üzere, bu tür tasvirler “put-
perestliğe yönelme tuzaklarından ziyade ahlakî eğitim araçları olarak” kullanı-
labilmektedir.115 Bunlar aynı zamanda musavvirler ile seyircilerin Hz. Pey-
gamber ile kişisel dindarca ilişkisine yönelik kanıt sunarken, bir yandan da Hz. 
Muhammed’in ikili doğasını görsel şekil soyutlaması yoluyla açıklamak ve 
nakletmek için çeşitli teşebbüslere tanık olan hatıra alanları olarak hizmet 
etmektedir. 

Hz. Peygamber’in bedenini alegorileştirmeyi amaçlayan retorik ve görsel 
stratejiler, Hz. Muhammed, doğal ve doğaüstü alanlar arasındaki bir rastlantı-
nın gerçekçi bir kişileşmesi, bir melez kimlik olarak anlaşıldığı için İslam gele-
neğinde her yerde hazır ve nazırdır. Bu nedenlerden ötürü, yazarların ve mu-

                                                           
114  Osmanlı-İslam kültürel öz farkındalık ve klasik görsel kültürün (bilhassa mimari) 

yaklaşık 1550 ve sonrasında tedvini hakkında bir tartışma için bkz. Gülru Necipoğlu, 
“Süleyman the Magnificient and the Representation of Power in the Context of the 
Ottoman-Hapsburg-Papal Rivalry”, Art Bulletin 71, 3 (September 1989): 425-26.  

115  Pancaroğlu, “Signs in the Horizons”, 40.  
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savvirlerin, Onun fiziksel bedeni (halk) ile içe dönük biçimi (hulk) arasında net 
ve farkedilebilir bir ayrım oluşturmak istedikleri anlaşılmaktadır.116 Pek çok 
metin ve resimde bu nedenle Hz. Peygamber’in bedeni iki özlü ve bir bedenden 
diğerine geçer vaziyette betimlenmektedir. Sonuç olarak mecaz dili, Hz. Pey-
gamber’in sözlü ve şekilsel, eş zamanlı olarak da polimorfik ve piktografik, 
görülebilir ve görülmez, kelam ve nur şeklinde tanımlandığı, özellikle modern 
öncesi İran edebî ve sanatsal geleneklerinde hâkim konumdadır. 
 

Kaynakça 
 

al-Alwani, Taha Cabir “Fatwa Concerning the United States Supreme Courtroom Frieze”, 
Journal of Law and Religion 15, 1-2 (2000-2001): 1-28. 

al-Baghawi, al-Husayn b. Mas’ud al-Anwar fî shama’il al-Nabî al-mukhtâr, ed. Ibrahim al-
Ya’qubi (Beirut: Dar al-Dihya, 1989). 

al-Bayhaqi, Ahmad b. Husayn Dala’il al-Nubuwwa wa-ma’rifat ahwal Sahib al-Shari’a, ed. 
Sayyid Ahmad Saqr (Cairo: n. p., 1960). 

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari: The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari, trans. 
and ed. Muhammad M. Khan, 9 vols. (Medina: Dar Ihya al-Sunna al-Nabawiyya, 
n.d.), 4: 229. 

al-Darir, Mustafa Kitab-i Siyer-i Nebî: Peygamber Efendimizin Hayatı, ed. and trans. 
Mehmet Faruk Gürtunca, 3 vols. (Istanbul: n.p., 1977). 

al-Ghazzali Ihya’ ‘ulum al-din=Revival of Religious Sciences, trans. Leon Zolondek (Lei-
den: Brill, 1963), 42. 

al-Isfahani, Abu Nu’aym Dala’il al-Nubuwwa ed. Muhammad Rawwas Qal’ahji and ‘Abd 
al-Barr ‘Abbas (Beirut: Dar al-Nefa’is, 1419 1999). 

al-Jazuli, Guide to Happiness: A Manual of Prayer, trans. Rev. John B. Pearson (Oxford: 
printed for private circulation, 1907), 10. 

al-Jili, Abd al-Karim al-Kamalat al-ilahiyya fi’l-sıfat al-Muhammadiyya, ed. Sa’id ‘Abd al-
Fattah (Cairo: Maktabat Âlam al-Fikr, 1997),  44. 

 

al-Nabhani, Yusuf b. Isma’il Wasa’il al-wusul ila shama’il al-Rasul, ed. Hasan Tamim 
(Beyrut: Dar Maktabat al-Hayat, 1970), 43. 

Alparslan, Ali Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, 2. baskı, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004), 
133-34. 

al-Sharnubi, Abd al-Majid Sharh Dala’il al-khayrat wa-shawariq al-anwar fi dhikr al-salah 
ala al-Nabi al-mukhtar (Cairo: Maktabat al-Adab, 1994), 6. 

al-Tabarî The History of al-Taberî= Ta’rikh al-rusul wa’l-muluk, vol. 6, Muhammad at 
Mecca, trans. W. Montgomery Watt and M. V. McDonald (Albany: State Universi-
ty of New York Press, 1988), 80. 

                                                           
116  Halk ve hulk arasındaki farklılıklar üzerine bir tartışma için bkz. Denis Gril, “Le corps 

du Prophéte”, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 113-14 (November 
2006): 39. 

 
 
 



 

 

 
Christiane GRUBER 

 
  

 
DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ CİLT 12 SAYI 2 

 
  

300| db 

al-Tirmidhi, Muhammed b. İsa The Virtues and Noble Character of the Prophet Muham-
mad, http://www.inter-islam.org/hadeeth/stmenu.htm (5 Nisan 2009’da 
ulaşıldı). 

al-Varâvinî,  Sa’d al-Din Kitab-ı Marzubanname, ed. Muhammad Kazvinî (Tehran: Fu-
rughî, 1984). 

al-Varâvinî,  Sa’d al-Din The Tales of Marzuban, trans. Reuben Levy (Bloomington: Indi-
ana University Press, 1959). 

al-Varâvinî, Sa’d al-Din Marzubannama, Baghdad, 698 (1299), Archeological Museum 
Library, İstanbul, Ms. 216, fol. 1 v. 

al-Yahsubi, Qadi Iyad b. Musa Kitab al-Shifa bi-ta’rif huquq al-Mustafa, ed. Ali Muham-
mad al-Bajawi (Cairo: İsa al-Babi al-Halabi, 1977). 

al-Yahsubi, Qadi Iyad b. Musa Muhammad Messenger of Allah: Ash-Shifa of Qadi Iyad, 
trans. Aisha Abdarrahman Bewley, 2nd ed. (Granada, Spain: Madinah Press, 
1992). 

Ashrafi-Aini, M. M. “ The School of Bukhara to c. 1550”, in The Arts of the Book in Cen-
tral Asia, 14th-16th Centuries, ed. Basil Gray (Boulder, Colo.:Shambhala Publica-
tions, 1979), 248-72.  

Atesh, Ahmed “Le récit de Warqah et Gulshah”, Ars Orientalis 4 (1961): 143-52. 

Atlagh, Ridha “Le point et la ligne: Explication de la basmala par la science des lettres 
chez Abd al-Karim al-Jili (m.826 h.)”, Bulletin d’études orientales 44 (1992): 176-
77. 

Attar, Farid al-Din Mantıq al-tayr, ed. Ahmad Khushnivis Imad (Isfahan: Intisharat-i 
Sana’i, 1978) 23-25. 

Attar, Farid al-Din The Speech of the Birds:  Concerning Migration to the Real, the Man-
tıqu’t-tair, trans. Peter Avery (Cambridge: Islamic Texts Society, 1998), 25-29. 

Babayan, Kathtyn “The Safevid Synthesis: From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism”, 
Iranian Studies 27, 1-4 (1994): 135-61. 

Babayan, Kathtyn Mystics, Monarchs, Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002). 

Badawi, Abd al-Rahman al-Insan al-Kamil fi’l-Islam, 2nd ed. (Kuwait: Wikalat al-
Matbu’at, 1976). 

Bashier, Salman Ibn al-‘Arabi’s Barzakh: The Concept of the Limit and Relationship between 
God and the World (Albany: State University of New York Press, 2004). 

Blair, Sheila “The Development of the Illustrated Book in Iran”, Muqarnas 10 (1993): 
266-74. 

Blochet, Edgar Catalogue des manuscrits persans, 4 vols. (Paris: Bibliothéque nationale de 
France, 1905-34), 1:249-50, cat. No. 371, 438. 

Bosworth, C. E. “Khaybar” E12. 

Böwering, Gerhard The Mystical Vision of Existence in Classical Islam: The Qur’anic Her-
meneutics of the Sufi Sahl At-Tustari (Berlin: De Gruyter, 1980), 150. 

Brilliant, Richard Portraiture, 2. baskı (Cambridge, Mass.:Harvard University Press, 
1991). 

Brilliant, Richard; Borgatti, Jean Likeness and Beyond: Portraits from Africa and the World 
(New York: Center for African Art, 1990). 

Burckhardt, Titus Universal Man: Extracts, Engl. trans. Angela Culme-Seymour (Sher-
borne Stables, England: Beshara, 1983). 

Chodkiewiccz, Michel Seal of the Saints: Prophethood and Sainthood in the Doctrine of Ibn 
Arabi, trans. Liadain Sherrard (Cambridge: Islamic Text Society, 1993), 67-68. 

http://www.inter-islam.org/hadeeth/stmenu.htm%20(5


 

 

 
KELAM İLE NUR ARASINDA: İSLAM RESMİNDE HZ. MUHAMMED TASVİRLERİ 

 
  

 
DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ CİLT 12 SAYI 2 

 
  

db | 301 

 

Çağman, Filiz; Tanındı, Zeren The Topkapı Saray Museum: The Albums and Illustrated 
Manuscripts, trans. J. M. Rogers (Boston: Little, Brown, 1986), 69, fig. 47. 

Dijk, Ann van “Angelic Salutation in Early Byzantine and Medieval Annunciation Image-
ry”, The Art Bulletin 81, 3 (September 1999): 420-36. 

El-Cheikh, Nadia M. “ Muhammad and Heraclius: A Study in Legitimacy”, Studia Islamica 
89 (1999): 19. 

Ertuğ, Ahmet In Pursuit of Excellence: Works of Art from the Museum of Turkish and Islam-
ic Arts, Istanbul (Istanbul: 1993), pl. 38. 

Fisher, Garrett “A Reconstruction of the Pictorial Cycle of the Siyar-i Nabi of Murad III”, 
Ars Orientalis 14 (1984): 75-94. 

Fitzherbert, Teresa “Khwaju Kirmani (689-753/1290-1352): An Éminence Grise of Four-
teenth-Century Persian Painting”, Iran 29 (1991): 149. 

Flood, Finbarr B. “Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the 
Museum”, The Art Bulletin 84, 4 (December 2002): 641-59. 

Golombek, Lisa “Toward a Classification of Islamic Painting”, in Ettinghausen, Islamic Art 
in the Metropolitan Museum of Art, 23-34. 

Grabar,  Oleg; Natif, Mika “The Story of the Portraits of the Prophet Muhammad”, Studia 
Islamica 96 (2003): 19-38. 

Grabar, Oleg “ Les Portraits du Prophéte Mahomet”, Comptes rendus des séances de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2002 (2004): 1431-45. 

Gril, Denis “Le corps du Prophéte”, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 
113-14 (November 2006): 39. 

Grube, Ernst “The Siyar-i Nabi of the Spencer Collection in the New York Public Library”, 
Atti del Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca (Naples: Istituto Universi-
tario Orientale, Seminario di Turcologia, 1965), 149-76. 

Gruber, Christiane “L’Ascension (Mi’raj) du Prophéte Mohammad dans la peinture et la 
litterature islamiques”, Luqman: Annales des Presses Universitaires d’Iran 39, 1 
(Sonbahar ve Kış 2003-4): 55-79. 

Gruber, Christiane “Me’raj.ii. Illustrations”, Encyclopedia Iranica, 
http://www.iranica.com.  

Gruber, Christiane “The Prophet Muhammad’s Ascension (Mi’raj) in Islamic Art and 
Literature, ca. 1300-1600” (PhD diss., University of Pennsylvania, 2005). 

Gruber, Christiane “When Nubuvvat Encounters Valâyat: Safavid Paintings of the Prophet 
Muhammad’s Mi’raj, ca. 1500-1550”, Shi’ite Art ve Material Culture, ed. Pedram 
Khosronejad (London: I. B. Tauris, 2010). 

Gruber, Christiane The Timurid “Book of Ascension”(Mi’rajnama): A Study of Text and 
Image in a Pan-Asian Context (Valensiya, İspanya: Patrimonio Ediciones, 2008), 
254-56. 

Hagen, Gottfried “The Emergence of a Pietas Ottomanica”, DePaul University, III., Sep-
tember 23-24, 2005.  

Hagen, Gottfried “Translations and Translators in a Multilingual Society: A Case Study of 
Persian-Ottoman Translations, Late Fifteenth to Early Seventeenth Century”, 
Eurasian Studies 2, 1 (2003): 95-134. 

Hermansen, M. K.  “The Prophet Muhammad in Sufi Interpretations of the Light Verse 
(24:35)”, Islamic Quarterly 42, 2 (1998):218-27. 

Hillenbrand, Robert “ Images of Muhammad in al-Biruni’s Chronology of Ancient Nations”, 
in Persian Painting from the Mongols to the Qajars: Studies in Honour of Basil W. 



 

 

 
Christiane GRUBER 

 
  

 
DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ CİLT 12 SAYI 2 

 
  

302| db 

Robinson, ed. Robert Hillenbrand (London and New York: I. B. Tauris, 2000), 
134, pl. 13. 

Hoffman, Valerie “Annihilation in the Messenger od God: The Development of a Sufi 
Practice”, International Journal of Middle Eastern Studies 31 (1999): 366 n. 6. 

http://en.wikipedia.org/wiki/JyllandsPosten_Muhammad_cartoons#Islamic_tr

adition. 

http://www.inter-islam.org/hadeeth/stmenu.htm (15 Temmuz 2008 tarihinde ulaşıldı). 

 

Ibn Abbas, Le voyage et l’ascension nocturnes du Prophéte Muhammad/al-İsra’ wa-l-Mi’raj, 
trans. Ali Druart, 2nd ed. (Beirut: Dar Albouraq, 2002), 14. 

Ibn Kathir, İsma’il b. Umar Shama’il al-Rasûl wa-dalâ’il Nubuwwatihi wa-fadâ’ilihi wa-
Khasâ’isihi, ed. Mustafa ‘Abd al-Wahid (Cairo: ‘İsa al-Babi al-Halabî, 1967). 

Ibn Sa’d, Kitab al-Tabaqat al-kabir, ed. Eduard Sachau and Carl Brockelmann, 9 vols. 
(London: E. J. Brill, 1904), 1: pt. II, 125. 

James, David “Qur’ans as Works of Art”, in The Master Scribes: Qur’ans of the 10th to 
14th Centuries AD, The Nasser Khalili Collection of Islamic Art, ed. Julian Raby, 
2 (New York: Nour Foundation, in assosication with Azimuth Editions and Ox-
ford University Press, 1992), 11. 

Jeffery, Arthur “İbn al-‘Arabi’s Shajarat al Kawn”, Studia Islamica 10 (1950): 43-77. 

Khaza’ili, Muhammad Sharh-i Bustan (Tehran: Sazman-i Intisharat-i Javidan, 1984), 48. 

Melikian-Chirvani, Assadullah Souren “Le roman de Varqe et Golshah: Essai sur les 
rapports de I’esthétique littéraire et de I’esthétique plastique dans I’Iran pré-
mongol, suivi de la traduction du poéme”, Arts Asiatiques 22 (1970): 5-262, özel-
likle pl. 64 (Topkapı Palace Library, İstanbul, Ms. H. 481, fols. 69v-70r) verses 
2169-2238. 

Meredith-Owens, G. M. Turkish Miniatures (London: British Museum, 1963), 29. 

Milstein, Rachel Stories of the Prophets: Illustrated Mansucripts of Qisas al-anbiya (Costa 
Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 1999). 

Morgan, David The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice (Berkeley, 
Los Angeles, and London: University of California Press, 2005). 

Morgan, Nigel “Andachtsbild”, Grove Art Online (28 Şubat 2008 tarihinde ulaşıldı). 

Munshi, Nasrallah Tarjuma-i Kalila va Dimna, ed. Mujtaba Minuvi (Tehran: Danishgah-i 
Tihran, 1924-25). 

Necipoğlu, Gülru “Süleyman the Magnificient and the Representation of Power in the 
Context of the Ottoman-Hapsburg-Papal Rivalry”, Art Bulletin 71, 3 (September 
1989): 425-26. 

Nelson, Robert Visuality Before and Beyond the Renaissance: Seeing as Others Saw (Cam-
bridge: Cambridge University Prees, 2000). 

Nettier, Ronald Sufi Metaphysics and Qur’anic Prophets: Ibn Arabi’s Thought and Method 
in the Fusus al-Hikam (Cambridge: Islamic Text Society, 2003), 199. 

Nizami, Haft Paykar: A Medieval Persian Romance, trans. Julie Scott Meisami (Oxford: 
Oxford University Press, 1995), 6, verse 7. 

Nizami, Makhzanol asrar: The Treasury of Mysteries of Nizami of Ganjeh, trans. Gholam 
Hosein Darab (London: Arthur Probsthain, 1945), 104, verse 209. 

O’Kane, Bernard Early Persian Painting: Kalila ve Dimna Manuscripts of the Late Four-
teenth Century (Cairo: American University in Cairo Press, 2003), 50. 

Pancaroğlu, Oya “Signs in the Horizons: Concepts of Image and Boundary in a Medieval 
Cosmography”, Res 43 (Spring 2003): 34, 37. 

http://en.wikipedia.org/wiki/JyllandsPosten_Muhammad_cartoons#Islamic_tradition
http://en.wikipedia.org/wiki/JyllandsPosten_Muhammad_cartoons#Islamic_tradition


 

 

 
KELAM İLE NUR ARASINDA: İSLAM RESMİNDE HZ. MUHAMMED TASVİRLERİ 

 
  

 
DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ CİLT 12 SAYI 2 

 
  

db | 303 

Papadopoulo, Alexandre Islam and Muslim Art, çev. Robert E. Wolf (New York: H. N. 
Abrams, 1979), 56-57. 

Parshall, Peter “The Art of Memory and the Passion”, The Art Bulletin 81, 3 (Eylül 1999): 
456-72. 

Porter, Yves “La forme et le sens: A propos du portrait dans la littérature persane 
classique”, in Pand o Sukhan: Mélanges offerts a Charles-Hneri de Fouchécour, ed. 
Christophe Balağ et al. (Tehran: Institut français de recherche en Iran, 1995), 
219-31. 

Ranjbar, Ahmad Chand Mi’rajnama Several Books of Ascension (Tehran: Amir Kabir, 
1372 1952). 

Richard, Francis Splendeurs persanes: Manuscrits du XIIe au XVIIe siécle (Paris: Biblio-
théque nationale de France, 1997), 69. 

Ritter, H. “Abd al-Karim al-Djili”, E12. 

Robinson, Basil Fifteenth-Century Painting: Problems and Issues (New York: New York 
University Press, 1991), 68-69, fig. 22. 

 

Robinson, Basil Jean Pozzi: L’Orient d’un collectionneur (Geneva: Musée d’Art et 
d’Histoire, 1992), 110, 221 (cat. no. 20). 

Rogers, J. M. “The Genesis of Safawid Religious Painting”, in Vth International Congress 
of Iranian Art and Archeology, Tehran-Isfahan-Shiraz, 11th-18th April 1968, ed. 
A. Tajvidi ve M. Y. Kiani, 2 vols. (Tehran: Ministry of Culture and Arts, 1968), 
2:167-88. 

Roxburgh, David J.  The Persian Album, 1400-1600: From Dispersal to Collection (New 
Haven: Yale University Press, 2005), 274-76 ve 301-2. 

Roxburgh, David Prefacing the Image: The Writing of Art History in Sixteenth-Century Iran 
(Leiden: Brill, 2001), 170-74. 

Rubin, Uri “Nur Muhammedî”, Encyclopaedia of Islam, Yeni Baskı (E12) (Leiden, 1954-
2004). 

Rubin, Uri “Pre-existence and Light: Aspects of the Concept of Nur Muhammed”, Israel 
Oriental Studies 5 (1975), 62-119. 

Sa’di, Morals Pointed and Tales Adorned: The Bustan of Sa’di, trans. G. M. Wickens (To-
ronto: University of Toronto Press, 1974), 8, satırlar 95-96. 

Safwat, Nabil F. The Art of the Pen: Calligraphy of the 14th to 20th Centuries, The Nasser 
Khalili Collection of Islamic Art, ed. Julian Raby, vol. 5 (Oxford: The Nour Foun-
dation, in association with Azimuth Editions and Oxford University Press, 1996), 
46-50. 

Schimmel, Annemarie “The Primordial Dot: Some Thoughts about Sufi LetterMysticism”, 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam 9 (1987): 355-56.   

Simpson, Marianna S. “The Role of Baghdad in the Formation of Persian Painting”, in Art 
et sociéte dans le monde iranien, ed. Chahryar Adle (Paris: Centre national de la 
recherche scientifique, Éditions Recherche sur les civilisations, 1982), 91-116. 

Soucek, Priscilla “Nizami on Painters and Painting”, in Islamic Art in the Metropolitan 
Museum of Art, ed. Richard Ettinghausen (New York: Metrpolitan Museum of 
Art, 1972), 9-21. 

Soucek, Priscilla “The Life of the Prophet: Illustrated Versions”, in Content and Context of 
Visual Arts in the Islamic World: Papers from a Colloquium in Memory of Richard 
Ettinghausen, Institute of Fine Arts, New York University, 2-4 Nisan 1980, ed. 
Priscilla Soucek (University Park, Pa., and London: published for the College Art 
Association of America by Pennsylvania State University Press 1988), 193-218.  



 

 

 
Christiane GRUBER 

 
  

 
DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ CİLT 12 SAYI 2 

 
  

304| db 

Soucek, Priscilla “The Theory and Practice of Portraiture in the Persian Tradition”, 
Muqarnas 17 (2000):97. 

Spiegelman, Art “Drawing Blood: Outrageous Cartoons and the Art of Courage”, Harper’s 
Magazine 312/1873 (June 2006):43-52. 

Stanley, Tim “From Text to Art Form in the Ottoman Hilye”, in Studies on Islamic Art and 
Architecture in Honor of Filiz Çağman (Istanbul: Topkapı Palace Museum). 

Tanındı, Zeren Siyer-i Nebî: İslam Tasvir Sanatında Hz. Muhammed’in Hayatı (İstanbul: 
Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984). 

Tarr, Roger “ Visible Parlare: The Spoken Word in Fourteenth-Century Central Italian 
Painting”, Word and Image 13 (1997):223-44. 

Taşkale, Faruk; Gündüz, Hüseyin Hat Sanatında Hilye-i Şerîfe: Hz. Muhammed’in Özel-
likleri = Characteristics of the Prophet Muhammed in Calligraphic Art (Istanbul: 
Antik A. Ş. Kültür Yayınları, 2006).  

Thackston, Wheeler Album Prefaces and Other Documents on the History of Calligraphers 
and Painters (Leiden: Brill, 2001), 11.  

Waugh, Earle “Following the Beloved: Muhammad as Model in the Sufi Tradition”, in 
The Biographical Process: Studies in the History and Psychology of Religion, ed. 
Frank Reynolds and Donald Capps (The Hague and Paris: Mouton, 1976), 77. 

Wensick, A. J. “Sura”, E12. 

Wensick, A. J.; Bosworth, C. E. “Lawh” E12. 

 

Witkam, Jan Just “The Battle of the Images: Mecca vs. Medina in the Iconography of the 
Mansucripts of al-Jazuli’s Dala’il al-Khayrat”, Beiruter Texte und Studien 111 
(2007): 67-82. 

Wooddall, Joanna “Introduction: Facing the Subject”, in Portraiture: Facing the Subject, 
ed. Joanna Wooddall (Manchester and New York: Manchester University Press, 
1997), 12. 

Zaydan, Yusuf ‘Abd al-Karim al-Jili: Faylasuf al-Sufiyya (Cairo: al-Hay’a al-Misriyya al-
‘Amma li’l-Kitab, 1988). 

 


