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ÖNSÖZ 
 

Allah‟a hamd eder, “Sahib-i Miraç” olan peygamberimize (sav) milyon kere milyon 

selât-ü selam ederim. 

Miraç peygamberimizin (sav) Kur‟an-ı Kerim ile desteklenen en büyük mucizesidir. 

Nasıl ki peygamberimizin parmağının işareti ile ayın ikiye bölünmesi “Şakk-ı Kamer”  

Kur‟an-ı Kerim ile desteklenen insanlara en büyük mucizesidir; aynı şekilde, miraç da 

meleklere ve ruhanilere gösterilen en büyük mucizesidir. Peygamberimiz (sav) “Habibullah” 

olduğunu ve kâinatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığını bu mucize ile göstermiştir.  

Miraç mucizesi ayrıca insanın Allah katında değerini ve Allah‟ın kendisine muhatap 

almasının hikmetini de gösterir. Çünkü peygamberimiz (sav) insanlık adına ve insanları 

temsilen yüce Allah‟ın huzuruna, yakınlığına ve cemaline mazhar olmuştur. 

Miracın insanlara çok değerli hediyeleri vardır.  

Bunlar:  

1. Peygamberimiz (sav) Miraç ile insanlara Saadet-i Ebediye müjdesi getirmiştir.  

2. Beş vakit namaz ile Allah‟a yaklaşma ve rızasını kazanma müjdesini getirmiştir.  

3. Günahkâr mü‟minlerin de cezalarını çektikten sonra ebedi cennete girme müjdesini 

getirmiştir. 

4. Cennette “Rü‟yetullah” Allah‟ı görme ve Allah ile konuşma müjdesini de 

getirmiştir.  

Bunlar gibi miracın binlerce hikmetleri vardır.  

Biz bu çalışmamızda peygamberimizin (sav)  “İsra ve Miraç” Mucizesini oldukça kısa 

ve öz, ama gerçekçi bir şekilde, delilleri ile ortaya koymaya çalıştık. 

Mü‟minlere faydalı, Kur‟ana ve imana hizmet açısından yararlı olabilirsek kendimizi 

bahtiyar hissedeceğiz. 

Yüce Allah bizleri de miracın feyzine erdirsin. Peygamberimizin (sav) şefaatinden de 

mahrum bırakmasın. Bizleri de Sahib-i miraç olan peygamberimizin (sav) hürmetine affetsin. 

Âmin!  

 

M. Ali KAYA 

 



 

 

 
 

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ
1
  

M. Ali KAYA 
Hicretten bir buçuk sene önce Recep ayının 27. gecesi peygamberimizin (sav) en 

büyük mucizesi olan İsra ve Miraç mucizesi vuku buldu. Bu mucize Hz. Hatice ve Ebu 

Talibin vefatı ile zor durumda kalan peygamberimize (sav) bir teselli, ümmetine çok büyük 

müjde ve müşriklere de çok müthiş tehditler içermektedir.  

Peygamberimiz (sav) âdeti olduğu üzere gecenin üçte ikisi geçince Kâbe‟ye gelir ve 

sabaha kadar ibadet ve zikir ile iştigal ederdi. Sabaha karşı “Hatim” denilen yerde sırtını 

Kâbe‟ye vermiş dinlenme amacı ile gözlerini kapayarak uyku ile uyanıklık arasında idi ki 

Yüce Allah‟ın fermanı ile Cebrail (as) geldi. Peygamberimizin (sav) omzuna dokundu.
2
 

Peygamberimiz (sav) gözlerini açtı. Peygamberimizi (sav) yatırdı. Göğsünü açtı, kalbini 

çıkardı, zemzem suyu ile yıkadıktan sonra “İman ve Hikmet” ile doldurdu, göğsünü kapattı.
3
 

Sonra “Burak” adı verilen bir binek getirildi. Bu beyaz bir binekti. Burak denmesinin 

sebebi “Berk” (Şimşek) gibi hızlı olduğu içindi. Cebrail (as) Burak‟a: “Ey Burak! Vallahi 

sana Allah‟ın kulları içinde Muhammed‟den (sav) daha hayırlı ve şerefli birisi binmemiştir”
4
 

dedi. Burak bunun üzerine utandı ve terledi. Peygamberimiz (sav) üzerine bindi. Burak 

adımını gözün gördüğü yere atıyordu. Bir an sonra Cebrail (as) peygamberimize (sav) 

“Burada in ve iki rekât namaz kıl” buyurdu. Peygamberimiz (sav) indi ve iki rekât namaz 

kıldı. Cebrail (as) “Nerede namaz kıldığını biliyor musun? Sen Taybe‟de (Yesrib=Medine) 

namaz kıldın. Burası senin hicret yurdun olacak” buyurdu.  

Bir an daha gittiler. Cebrail (as) “Yâ Muhammed, in ve burada da namaz kıl. Zira 

burası Tur-i Sinâdır. Yüce Allah Musa (as) ile burada konuşmuştur” dedi.
5
 Nihayet Beytu‟l 

Makdis‟e geldiler. Peygamberimiz (sav) Mescid-i Aksa‟ya girdi. Tüm peygamberler buraya 

toplanmışlardı. Peygamberimiz (sav) gelince hep birden ayağa kalkarak karşıladılar, “Hoş 

geldiniz! Miracınızı tebrik ederiz!” dediler.  Sonra peygamberimizin (sav) imam olmasını 

istediler. Peygamberimiz (sav) utandı ve çekindi. İçlerinde babası İbrahim (as) ve mürsel 

peygamberler vardı. Onların önüne geçmek istemedi; ancak Cebrail (as) “Bu şeref sana 

Allah‟ın bir ihsanı ve ikramıdır” diye peygamberimizi (sav) öne çıkardı. Peygamberimiz (sav) 

tüm peygamberlere imam olarak iki rekât namaz kıldırdı.
6
  

                                                 
1
 İsra: Gece yolculuğu anlamında peygamberimizin (sav) Mescid-i Haram‟dan Mescid-i Aksa‟ya gidişini ifade 

eder. Miraç ise, Kudüs‟teki Mescid-i Aksa‟dan yedi kat göklere ve oradan da Arş‟ın ötesine çıkarak yüce Allah 

ile görüşmesini ifade eder.  

Peygamberimizin (sav) ruhu ve bedeni ile beraber beşeri cesedi ile göklere uruç etmesi konusunda Sahabenin 

ve Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat‟in ittifak ve icması vardır. Miraç mucizesini rivayet eden sahabe sayısı 25 den 

fazladır. Onlar da şu sahabelerdir: “Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, Abdullah 

bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud, Ebû Said el-Hudrî, Ümmehânî binti Ebi Talib, Mâlik bin 

Sa‟saa, Şeddad bin Evs, Ebû Zerri‟l-Gıfârî, Ümm-ü Seleme, Hz. Aişe binti Ebu Bekir, Esmâ binti Ebu Bekir, 

Abdullah bin Ebû Sabre, Ubey bin Kaab, Cabir bin Abdillah, Huzeyfe bin Yemân, Semûre bin Cündüp, Sehl bin 

Sa‟d, Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensârî, Abdullah bin Şeddad, Ebu Ümâme, Ebu Habbetu‟l-Bedrî, Ebû Leylâ 

(Radiyallahu Anhüm Ecmaîn) (Suyûtî, Hasâisu‟l-Kübra, 1:378; Kastallanî, Mevâhibu‟l-Ledünniye, 2:7) 
2
 El-Bezzar, Keşfu‟l-Estar, 1:47; Heysemi, Mecmau‟z-Zevâid, 1:75 

3
 Buhari, Sahih, Menâkıb, 1:91 Müslim, Sahih, 1:148; Müsned-i Ahmed, 5:143; Beyhaki, Delailü‟n-Nübüvve, 

2:148; Kadı Iyaz, Şifa-i Şerif, 1:139 
4
 İbn-i Hişam, Sire, 2:39; Tirmizi, Sünen, 5:301 

5
 Nesai, Sünen, 1:221–222 

6
 Nesai, Sünen, 1:221–222; İbn-i Hişam, Sire, 2:39 



Sonra Cebrail (as) dedi: “Ya Muhammed! Kureyş‟liler Allah‟a şirk koşuyorlar. 

Hıristiyanlar da Allah‟ın bir oğlunun olduğunu iddia ediyorlar. Sor şu peygamberlere onlar ne 

diyorlar?”  

Peygamberimiz (sav) onlara sordu. Onlar dediler ki: “Yüce Allah bizi “Tevhid” ile 

Allah‟ın bir olduğu inancını tebliğ ile görevlendirdi” dediler.
7
 

Orada peygamberimize (sav) bir tepsi içerisinde biri süt, diğeri şarap olan iki bardak 

içecek getirildi. “Bunlardan dilediğini içmekte serbestsin” denildi. Peygamberimiz (sav) sütü 

aldı ve içti. Cebrail (as) peygamberimize buyurdu: “Sen fıtratı tercih ettin ve isabet ettin. Seni 

fıtrata yönelten Allah‟a hamd olsun. Eğer şarabı almış alsaydın ümmetin senden sonra azar ve 

yoldan çıkardı. Bundan böyle şarap sana ve ümmetine haram kılındı”
8
 

Peygamberimiz (sav) oradan ayrıldı. Bir “Sahre” üzerine çıkarıldı. Oradan miraca 

götürüldü. “Miraç” “göğe yükselen merdiven” anlamımda bir vasıta idi. Peygamberimiz (sav) 

bu vasıta ile yedi kat gökleri gezerek oralardaki Allah‟ın rahmet ve kudret eserlerini gördü, 

hikmetlerini temaşa eyledi.  

 

1. Semalarda Cereyan Eden Olaylar:  
 

Birinci Kat Semada Cereyan Eden Olaylar: 

Önce “Dünya” semasına varıldı. Oranın bekçisi olan melek ile Cebrail (as) arasında 

şöyle bir muhavere cereyan etti:  

“Sema kapısını aç!” 

“Kimsin?” 

“Ben Cebrail‟im.” 

“Yanında kimse var mı?” 

“Yanımda Muhammed (as) var.” 

“Kendisine gelsin diye izin verildi mi?” 

“Evet! İzin verildi.” 

Bunun üzerine sema kapısı açıldı ve melek: 

“Hoş geldin, yâ Cebrail! Hoş geldin yâ salih peygamber Muhammed!” diye karşıladı.  

Peygamberimiz (sav) birinci kat semada pek çok hikmetli işleri gördü ve pek çok 

acaib şeyleri temaşa etti. Bunlardan bizi ilgilendiren bazı hususları açıkladı, bir çoğunu da bizi 

alakadar etmediği için beyan etmedi. Orada bir adamı gördü. Sağında ve solunda bir takım 

gölge gibi karartılar vardı. Sağına bakarak gülüyor, soluna bakarak ağlıyordu. Peygamberimiz 

(sav) Cebrail (as) ın ilamı ile ona selam verdi.  

O da selamı “Hoş geldin ya salih peygamber, salih oğlum!” dedi.  

Peygamberimiz (sav) Cebrail‟e (as) sordu: “Bu kimdir?” 

Cebrail (as): “Bu atan Adem (as) dır. Sağında ve solundaki karartılara gelince 

sağındakiler cennetlik olan çocuklarıdır; solundakiler ise cehennemi hak edenlerdir. Bunun 

için sağa bakınca güler, soluna bakınca da ağlar” dedi.
9
 

Peygamberimiz (sav) orada bulunan meleklerin hep kıyam üzere ayakta Allah‟a ibadet 

ve zikir üzere olduğunu görerek Cebrail‟e (as) sorar: “Bunlar ne yapıyorlar?” Cebrail (as) 

“Bunların ibadetleri kıyam üzere Allah‟ı anmaktır. Kıyamete kadar böyle ibadet etmekle 

mükelleftirler. Dua et Allah sana da böyle bir ibadet nasip etsin” dedi.  

İkinci Kat Sema: Burada peygamberimiz (sav) Hz. Yahya (as) ve Hz. İsa (as) ile 

görüştü ve konuştu. Meleklerin hepsinin rükû vaziyetinde ibadet ve yüce Allah‟ı tesbih 

ediyorlardı. Tesbihleri “Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanellahi‟l-azîm” şeklindeydi. 

                                                 
7
 İbn-i Saad, Tabakat, 1:214 

8
 Buhari, Sahih, Kitabu‟l-Enbiya, 48 (4: 141) ; Müslim, Sahih, Kitabu‟l-İman, 74  (1:145) ; Tirmizi, Kitabu‟t-

Tefsir, 5:300; İbn-i Hişam, Sire, 2:39; Beyhaki, Delail, 2:111; Darimi, Sünen, 2:36 
9
 Buhari, Sahih, 1:92; Müslim, Sahih, 1:148; Müsned-i Ahmed, 5:143 



Peygamberimiz (sav) orada bir melek gördü ki 40 bin başı var, her başında 40 bin dili 

var ve her dilinde ayrı ayrı lisanlarla 40 bin şekilde Allah‟ı tesbih etmekteydi.
10

 

Peygamberimiz (sav) sordu: “Ya Cebrail bu melek ne meleğidir?”  

Cebrail (as) cevap verdi: “Bu Allah‟ın rızka müekkel kıldığı meleğidir. Dünyadaki 

tüm rızka muhtaç varlıkların ibadet ve fıtrî dualarını temsil ettiği için böyle kırk bin başlı ve 

her başında kırk bin dili vardır.” buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) bunun üzerine dünyanın içinde bulunan kırk bin tür bitki, kırk 

bin nevi havanatı düşündü ve onların ibadet ve zikirlerini temsil eden ve onlar namına 

Allah‟tan rızık isteyen bu meleğin ne derece gerçekçi ve dünya ile alakadar olduğunu 

anlayarak Allah‟ın hikmetli işlerine hayran oldu.  

Üçüncü Kat Sema: Peygamberimiz (sav) oradan Cebrail (as) ile üçüncü kat semaya 

yükseldi. Orada Hz. Yakup ve Hz. Yusuf (as) ile karşılaştı. Onlarla selamlaştı ve konuştu. 

Sonra Davud ve Süleyman (as) ile de görüştü. Çünkü onlar da bu semada idiler. Bu semada 

yüce Allah‟ın saltanat ve Ulûhiyeti, şefkat ve Rububiyeti daha ziyade tecelli ettiği için Şefkat 

kahramanı olan Yakub (as) ile saltanata mazhar peygamberler burada idiler. 

Burada bulunan melekler hepsi secde halinde Allah‟a ibadet ediyorlardı. Ta‟zim için 

bir secdeden kalktıkları zaman derhal ikinci secdeye varıyorlardı. Bunun için peygamberimiz 

(sav) e emredilen namaz ibadetinde bir ruku iki secde farz kılınmıştır.   

Dördüncü Kat Sema: peygamberimiz (sav) oradan dördüncü kat semaya yükseldi. 

Burada İdris (as) ile karşılaştı ve onunla konuştu. Yine orada Azrail‟i (as) gördü. Heybetinden 

peygamberimiz (sav) titredi. Önünde bir defter vardı. Oradan gözünü ayırmıyordu. Cebrail 

(as) peygamberimizi ona tanıttı. Peygamberimiz (sav) de ondan ümmetinin canını kolay 

almasını raca etti. Bu sema “Yuhyi” ve “Mümit” ola Allah‟ın mevt ve hayata mazhariyetin en 

fazla tecelli ettiği sema olduğu için hayata mazhar İdris (as) ile meleku‟l-mevt olan Azrail (as) 

ın makamı burada bulunuyordu.  

Beşinci Kat Sema: Peygamberimiz (sav) burada da Hz. Harun (as) ile karşılaştı ve 

konuştu. Burada melekler zikir ve tesbih ile meşgul idiler. Zikirleri “Sübhane‟l Vâhidü‟l 

Ahad. Sübhane‟l Ferdü‟s-Samed. Sübhanellezi lem yelid ve lem yuled, ve lem yekun lehu 

küfüven ehad” şeklinde idi. 

Altıncı Kat Sema: Bu sema, mütekellim olan Allah‟ın Kelam sıfatının azami 

derecede tecelligahı olduğu için dünyada kelama mazhar olan Musa (as) burada bulunuyordu. 

Peygamberimiz (sav) onun ile görüştü, selamlaştı ve konuştu.   

Yedinci Kat Sema: “Beyt-i Mamur” denilen meleklerin kıblesi burada bulunuyordu. 

Cebrail (as) peygamberimize (sav) burası hakkında bilgi verdi. “Bu beyti ziyaret için her gün 

70.000 melek gelir. Bir daha kıyamete kadar kendisine ikinci kez sıra gelmez”
11

 buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) burada sırtını Beyt-i Mamura vermiş bir kürsü üzerinde oturan 

yaşlı ve heybetli bir zatı gördü. Cebrail (as) onu “Bu atan İbrahim‟dir” (as) diye tanıttı. 

Peygamberimiz (sav) ona selam verdi ve onun ile konuştu.  

İbrahim (as) peygamberimize (sav) tavsiyelerde bulundu. Son olarak da şöyle dedi:  

“Ümmetine benden selam söyle. Onlara „Cennetin toprağı güzel, suyu tatlı, arzı da düz 

ve geniştir‟ de. Oraya bol bol fidan dikmelerini söyle.” 

Peygamberimiz (sav) sordu: “Cennete nasıl fidan dikilir?” 

İbrahim (as) buyurdu: “Sübhanallahi ve‟l-hamdü lillahi ve La ilahe İllaallahu vallahü 

ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi‟l aliyyül azîm” zikrini ve tesbihini çok söylesinler. 

Cennetin fidanları bu kelimelerdir. Dünyada bunu söylerlerse, cennette de bunun meyvelerini 

yerler” dedi.
12

  

                                                 
10

 İbn-i Hacer, Fethu‟l-Bârî, 8:402; Münavî, Feyzü‟l-Kadir, 2:82; Ayrıca izahı için bakınız: Sözler, Sözler, 

(2005) 14. Söz s. 268 ve 33. Söz, 22. Pencere. s. 1098–1099  
11

 Müslim, Sahih, 1:147; Müsned-i Ahmed, 3:149 
12

 Müsned-i Ahmed, 5:418; Tirmizi, Sünen, 5:510 



Evet, “Sidretu‟l-Münteha”da bulunan “Cennetu‟l-Me‟vâ” nın
13

 mahsulâtı 

yeryüzündeki tesbihat ve tahmidattır ki orada şecer ve semer suretinde temessül eder. Burada 

“Elhamdülillah” dersin, orada “Elhamdülillah” yersin.
14

  

Peygamberimizin (sav) “Sidretü’l-Münteha” Makamına Yükselmesi ve 

“Rü’yetullah”a Mazhar Olması: 

Cebrail (as) yedinci kat semadan sonra peygamberimizi (sav) cennetten getirilen 

“Burak” adında bir binek ile Allah‟tan başkasının bilmediği yüce makamlara yükseltti. 

Sonunda “Sidretü‟l-Müntehâ” ya çıkarttı.
15

 Bu öyle bir ağaç şeklinde bir âlem idi ki kökleri 

arştan kaynaklanıyor, dalları ise tüm mükevvenâtı kuşatmıştı. Mahlûkat içinde güzelliğini 

tasvir etmek imkânsız idi. Tüm varlıkların sonu oraya dayanıyor ve o kaynaktan besleniyordu. 

Tüm varlıkların sonu oraya dayanıyordu.
16

 Nihayet peygamberimiz (sav) öyle bir yere ulaştı 

ki orada “kaderi ve kazayı” yazan kalemin cızırtısını ve sesini işitti.
17

 

Burada peygamberimize (sav) dört nehir gösterildi. İkisi zahirî, ikisi ise batınî idi. 

Cebrail‟a (as) sordu. “Bu nehirler nedir?”  Cebrail (as): “İki batınî nehir cennettendir. Zahirî 

olan ikisi ise Fırat ve Nil nehirleridir” şeklinde cevap verdi.
18

 

Sonra Cebrail (as) peygamberimize (sav) Cennetten “Refref” adında yeşil bir binek 

getirdi. Peygamberimizi (sav) ona bindirdikten sonra Cebrail (as) aslî şekli ile 

peygamberimize (sav) görünerek: “Ya Resulallah! Burası “Sidretu‟l-Müntehâ” dır. Her şey 

burada nihayet bulur, sona erer. Buradan öteye bir adım daha gidecek olsam yanarım. Bundan 

sonra ancak sana müsaade vardır. Sen gidebilirsin. Bu Allah‟ın sana olan lütfudur. Yolunu da 

o gösterir” dedi ve peygamberimizden (sav) ayrıldı.  

Peygamberimiz (sav) buradan Refref ile keyfiyetini bilemeyeceğimiz şekilde Aziz ve 

Cebbar olan Rabbe yükseltilerek yaklaştırıldı. Peygamberimiz (sav) yüce makamlara 

yükselerek “İmkân ve Vücub Ortası” olarak tabir edilen “Kâb-ı Kavseyn” makamına 

yükseldi. Yüce Allah‟ın: “Yâ Muhammed! Korkma! Yaklaş!” hitabına mazhar oldu. Nihayet 

hiçbir mahlûkun erişemediği “Kurbiyet-i İlahiye‟ye” ve ilahi ikram ve ihsanlara nail oldu.
19

 

Peygamberimiz (sav) burada yüce Allah ile 90 bin kelam mükâlemede bulundu. Ve o 

gece Allah “Vahyetmek istediğini vahyetti.”
20

 Sonunda yüce Allah peygamberimize (sav) 

“Rü‟yetini” nasib etti. Peygamberimiz miraçdaki bu mükâlemeden sonra baş gözü ile Rabbini 

gördü. Böylece “Rü‟yetullah” vaki oldu. Peygamberimiz (sav) in miraçda Rabbini görmesi ile 

de ümmetinin ahirette, yani cennette Rü‟yetullah‟a mazhar olmasının yolu açılmış oldu.
21

  

Bu konuda Abdullah bin Abbas (ra) şöyle der: “Peygamberimiz (sav) yüce Allah‟ı baş 

gözü ile gördü. İbrahim‟in (as) „Halilullah‟, Musa (as) ın „Kelimullah‟ olduğu biliyorsunuz. 

Peygamberimizin (sav) „Rü‟yetullah‟a mazhar olmasına mı şaşıyorsunuz?”
22

 

Gelibolulu Yazıcızâde Muhammed Efendi bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Ona 

evvel sıfatıyla tecellî eyledi Allah. / Pes ondan sonra zatıyla tecelli eyledi Allah!”
23

 

Bediüzzaman Said Nursi (ra) miracın en büyük semeresinin “erkân-ı imaniyenin 

hakaıkını göz ile görmek, cenneti, ahireti, hatta Zât-ı Zülcelâli göz ile müşahede etmek” 

                                                 
13

 Necm Suresi, 53:14–15 
14

 Bediüzzaman, Sözler, 533 
15

 Buhari, Sahih, 4:249; Müsned-i Ahmed, 4:209 
16

 Buhari, Sahih, 4:249; Müslim, Sahih, 1: 146–149; Tirmizi, Sünen, 5:387 
17

 Buhari, Sahih, 1:92; Müslim, Sahih, 1:149; Beyhaki, Delâil, 1:129 
18

 Buhari, Sahih, Menâkıb, 42 (8:201) 
19

 Buhari, Sahih, 8:204; İbn-i Kayyum el-Cevzî, Zâdü‟l-Meâd, 2:53; Kadı Iyaz, Şifâ-i Şerif, 1:160–163 
20

 Necm Suresi, 53:1–18; Buhari, Sahih, 6:51 
21

 Bediüzzaman, Sözler, 534 
22

 Müsned-i Ahmed, 1:285; İbn-i Hacer, Fethu‟l-Bari, 8:468; Hâkim, Müstedrek, 2:469; Heysemî, Mecmau‟z-

Zevâid, 1:79 
23

 Gelibolulu Yazıcızade Muhammed, Muhammediye, (Osmanlıca) s. 101 



olduğunu açıkça belirtmektedir.
24

 Peygamberimizin Rü‟yet-i İlahiyeye mazhariyetinin 

meyvesini de cennette müminlerin Cemalullah‟ı temaşa lezzeti ve nimeti olduğunu ifade 

eder.
25

 

 

Kur’an-ı Kerim İsra ve Miracı Anlatıyor: 

Kur‟an-ı Kerim peygamberimizin (sav)  İsra Suresinde İsra olayını yani Mescid-i 

Haram‟dan Mescid-i Aksa‟ya gece gidişini ve Necm Suresinde de Miracını yani “Sidretü‟l-

Müntehâ”ya kadar olan urucunu anlatmaktadır.  

Peygamberimiz (sav) in İsra olayını konu alan İsra Suresinde şöyle buyrulur: 

“Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizden bir kısmını göstermek üzere kulunu bir gecede 

„Mescid-i Haram‟dan alarak çevresini mübarek kıldığımız „Mescid-i Aksa‟ya gece seyahat ile 

götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O her şeyi hakkı ile işitir ve 

görür.”
26

 Böylece İsra mucizesinden açıkça bahsederek peygamberimizin (sav) “Mescid-i 

Haram” dan “Mescid-i Aksa” ya gittiğini net ifade eder.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu ayetin tefsirini yaptığı 31. Sözde ayetin 

anlamını verirken ayette geçen “İnnehû Hüve‟s-Semîu‟l-Basîr” cümlesinin iki şekilde 

yorumlanabileceğini, şayet “İnnehû” zamiri peygamberimize (sav) göre yorumlanırsa anlamı 

şöyle olur: “Bu seyahat-i cüz‟iyede bir seyr-i umumî ve bir uruc-u küllî var ki: Tâ Sidretü‟l 

Müntehâya, tâ Kab-ı Kavseyn‟e kadar merâtib-i külliye-i esmâiyede; gözüne, kulağına tesadüf 

eden Âyât-ı Rabbâniye‟yi ve acâib-i sanat-ı İlâhiyeyi işitmiş, görmüştür der. O küçük seyahati 

hem küllî hem mahşer-i acâib bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenâb-

ı Allah‟a racî olsa, şöyle oluyor ki: Bir abdini bir seyahatta huzuruna davet edip, bir vazife ile 

tavzif etmek için, Mescid-i Haram‟dan mecma-ı enbiya olan Mescid-i Aksa‟ya gönderip, 

enbiyalarla görüştürüp, bütün enbiyaların dinlerine vâris-i mutlak olduğunu gösterdikten 

sonra, ta Sidertü‟l-Münteha‟ya, tâ Kâb-ı Kavseyn‟e kadar mülk ve melekûtunda gezdirdi.”
27

 

Bediüzzaman burada peygamberimizin (sav) gözü ve kulağı gibi aletlerini alarak bu 

seyahati gerçekleştirdiğini, yani sadece ruhanî olarak değil, bizatihi bedenen bu seyahati 

gerçekleştirdiğini vurgulamaktadır. “Cism-i Arzı semâvatta gezdirmekle semâvâtın 

sekenesine ve âlem-i ulvî ehline rüçhâniyeti ve mahbubiyeti gösterildi”
28

 diyerek bu gerçeğin 

sebebini de izah etmekte ve peygamberimizin “Habibullah” olduğunu da belirtmektedir.  

Mescid-i Aksa‟dan göklere urucunu ve “Huzur-u Kibriya”sına kabulünü ise yüce 

Allah Necm suresinde açıkça anlatmaktadır. Şöyle ki: “Bismillahirrahmanirrahim. Sabit 

duran ve hareket eden yıldızlara yemin olsun ki peygamberiniz ne şaştı ne yanıldı, ne de hak 

yoldan saptı. O kendi hevasından konuşmaz, onun sözleri ancak kendisine Allah tarafından 

vahyolunan gerçeklerdir. Size onları haber verir. Ona vahyimizi tarafımızdan üstün güçler 

verdiğimiz akıl ve dirayet sahibi kıldığımız Cebrail öğretir.  O Cebail ona ufkun yukarısında 

gerçek sureti ile görünmüştür. Sonra biz azimüşşan o peygamberi eşya, esma ve sıfat 

perdelerinden geçirerek zatımıza yaklaştırdık tâ “Kab-ı Kavseyn”e ve daha da yakınımıza 

terakki ettirdik de ona vahyedeceğimiz her şeyi vahyettik. O peygamber bu seyr-i sulûkunda 

gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. İnandığı ve size anlattığı her şeyi gördü. Şimdi onun 

gördüğü ve size haber verdiği şeyi siz mi yalan ve yok sayacaksınız? Onunla mücadele mi 

edeceksiniz? Yemin olsun ki o peygamber Cebrail‟i bir defa daha aslî suretinde “Sidretu‟l-

Müntehâ” da gördü. Ki onun yanında “Cennetü‟l-Me‟vâ” bulunmaktadır. O zaman Sidre‟yi 

Allah‟ın nuru kuşatmıştı. Orada da onun gözü ne şaştı ne de bir başka şeye kaydı. Hiçbir şey 
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onu Zatımızdan ve rızamızdan başka bir şey ile meşgul edemedi. Muhakkak ki o Rabbinin 

ayetlerinden en büyüklerini gördü.”
29

 

İsra ve Necm surelerinde isra ve miraç mucizesini bize haber veren ayetlerin kısa meal 

tercümeleri akla hiçbir şüphe bırakmayacak açıklıkta ve netlikte bu mucizeyi anlatmaktadır. 

Müfessirlere düşen husus ise ayetlerde geçen “İsra” “Ufuk-u A‟lâ” “Kab-ı Kavsyn” 

“Sidretü‟l-Müntehâ” “Cennetü‟l-Me‟vâ” gibi Kur‟ânî tabir ve ifadeleri hadislerin ışığında 

anlayacağımız şekilde bizlere açıklamak olmalıdır.  

 

 

Peygamberimizin (sav) Huzuru İlâhî’de Yaptığı Selamlama Konuşması: 

 

Peygamberimiz (sav) miracda Huzur-u İlahide “Tecell-i Zat” ile “Cemalullah”a 

mazhar olunca buradaki “Huzur ve Hitap Makamında” umum kâinatın mevcudatına halife, 

“Fahr-i Kâinat” ve “Netice-i Hilkat-i Âlem” olarak bütün varlılara vekâleten, mevcudat 

namına, ilhâm-ı İlâhî olarak “Et-Tahiyyâtü, el-Mübârekâtü, Es-Salavâtü, et-Tayyibâtü 

Lillahi” şeklinde selam verdi. Dört kelimede her bir kelime ile mahlûkatın dört temel unsuru 

olan toprak, hava, su ve nur unsurlarını ve onlardan yaratılan tüm varlıkları kast ederek 

onların ibadetlerini temsilen yüce Allah‟a takdim ederek onlar namına selam verdi.  

Şöyle ki: 

“Tahiyyat” ile toprak unsurundan yaratılan tüm insanların, hayvanların, bitkilerin 

tümünün ibadet ve tahıyyelerini, hamd ve tesbihlerini onlar namına sana takdim etti. Sonra 

“Mübârekât” ile sudan yaratılan bilhassa nutfelerden, yumurtalardan ve su damlalarından 

yaratılan tüm varlıkların lisan-ı hal ve kalleri ile olan hamd, tesbih ve tekbirlerini onlar 

namına takdim ederek selamladı. “Salavât” ile hava unsurunun sonsuz ibadetlerinin tezahürü 

olan bütün seslerin, hamd-ü senaların neşredilmesi, görüntüleri nakletmek ve binlerce, 

milyonlarca vazifeleri aynı anda yapmaktan hâsıl olan ibadetlerini onlar namına ve kendi 

hesabıma Zât-ı Zülcelâle takdim etti. “Tayyibât” ile, “Nar ve Nur” unsurundan hasıl yaratılan 

tüm varlıkların ve onlardan zuhur eden bütün ibadet, şükür ve tesbihatları, onların ifade ettiği 

tüm güzel manaları, harika güzel amelleri, ve tüm kainatta müşahede edilen “Esmâ-i 

Hüsnâ”nın güzel cilvelerini ve tecellilerini tüm nuranî varlıklar namına ve kendi hesabıma 

sana takdim ediyor ve seni selamlıyorum” buyurdu.   

 Yüce Allah bu güzel selama Kelam sıfatının azami tecellisi ile “Bütün nebiler, mürsel 

peygamberler” namına ve hesabına “Esselâmü Aleyke Eyyühe’n-Nebiyyü” buyurarak 

selamı aldı. Böylece ümmetinin de bu şekilde birbirlerine selam vermesini manevî emir ile 

ferman buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) birden bütün ümmetini düşünerek ümmeti namına “Esselâmü 

aleynâ ve alâ ibâdillahi’s-Sâlihîn” buyurmuş ve o kutsî selamı hem kendine, hem ümmetine, 

hem de kendisinden önceki peygamberlere ve salih insanlara tamim edip, küllî ve umûmî bir 

selam suretinde o selamı onlara da teşmil etmiştir.  

Bu konuşmaya şahit olan, dinleyen ve işiten Cebrail (as) ve bütün melekler tüm bu 

manaları daha şümullü olarak anladıkları için peygamberimizin (sav) ilmine, aklına ve 

Allah‟a olan yakınlığına ve kendilerinden daha üstün olduğuna iman ile bu büyük mucize 

karşısında hep birden “Eşhedü en-Lâ İlâhe İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü 

ve Rasuluhü” buyurarak şahadet getirmişlerdir.
30

 

Evet, yine Bediüzzaman‟ın ifade ve izahı ile Yüce Allah „Şakk-ı Kamer‟ mucizesi ile 

yeryüzündeki tüm insanlara peygamberimizin diğer peygamberlere üstünlüğünü gösterdiği 
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gibi, sema ehline de peygamberimizin (sav) velayetini, Allah‟a olan yakınlığını ve 

meleklerden üstünlüğünü mirac mucizesi ile göstermiş ve kabul ettirmiştir.
31

 

Daha sonra bu kutsî mükâleme “ümmetin miracı olan” namazların teşehhüdünde 

okumak vacip olmuştur. Müslümanların birbirleri ile karşılaştıkları zaman “Es-Selâmü 

Aleyküm” şeklinde selam vermek sünnet ve o selamı almak farz olmuştur.  Böylece 

selamlaşma “Şeâir-i İslam” dan olmuştur.  

Bundan sonra peygamberimiz (sav) ile yüce Allah arasında hususî uzun bir mükâleme 

cereyan etmiştir. “Vahyedeceği her şeyi vahyetti.”
32

 Yüce Allah burada ümmeti ilgilendiren 

hususta da “Ferman-ı İlahî” olarak “Bakara Suresi son ayetleri olan “Âmenerrasülü”
33

 

şeklinde meşhur ayetlerini de doğrudan peygamberimize (sav) vahyetti ve inzal buyurdu. 

Ümmetinden şirk koşmadan iman üzere vefat edenleri de cennette “Saadet-i Ebediyeye” 

mazhar edeceğini vaad etti.  Sonra kullarına kılmaları için 50 vakit namazı emretti.
34

  

Peygamberimiz (sav) dönüşte Musa (as) ile karşılaştı.  

Musa (as) sordu: “Yüce Allah size ne emretti?”  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Elli vakit namazı emir buyurdu.”  

Musa (as) : “Rabbine dön ve bunu hafifletmesini iste. Zira ümmetin buna güç 

yetiremez. Ben bu hususta çok sıkıntı çektim.” 

Peygamberimiz (sav) hafifletmesi için yüce Allah‟a niyazda bulundu. Ta ki beş vakte 

kadar yüce Allah indirdi. Musa (as) “Ümmetin buna da güç yetiremez. Dön yine hafifletmesi 

için niyazda bulun!” diyince peygamberimiz (sav) cevap verdi: “Ben artık Rabbimden 

utanıyorum. Bir daha geri dönemem” buyurdu.
35

 

Bunun üzerine yüce Allah şöyle buyurdu: “Ya Muhammed! Bir gün ve gecede beş 

vakit namazı sizlere farz kıldım. Kim bu beş vakit namazı eda ederse ona bire on olmak üzere 

50 vakit namaz sevabı veririm. Bunun gibi her hayrına da bire on sevap yazarım; günahlarını 

ise bir olarak deftere kaydederim, tövbe ederse tövbesini kabul eder o günahını da silerim. 

Şayet bir günaha niyet etse onu işlemedikçe de ona günah yazmam” buyurdu.
36

 

 

Mirac’dan Dönüş: 

Yüce Allah Cebrail‟e (as) emretti ki peygamberimizi (sav) Cennet ve Cehennemi 

gezdirsin. Ümmetin işleyeceği amellerin cennette ne gibi semere vereceğini ve Cehennemde 

hangi amelinden dolayı ne gibi sonuçlar ile karşılaşacağını görsün ve ümmetine haber versin. 

Cebrail (as) peygamberimize (sav) sekiz mertebe cenneti ve yedi kat cehennemi 

gezdirerek oradakilerin karşılaşacakları halleri gösterdi. Sonra peygamberimize (sav) 

buyurdu: 

“Bu miracı ümmetine anlat. Yüce Allah mekândan münezzeh olmakla beraber seni 

miracda mülkünü ve melekûtunu gezdirdi, cennetini ve cehennemini sana gösterdi ki 

ümmetine bunları anlatasın” dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

“Ey kardeşim Cebrail! Bana kim inanır. Bana onların mecnun dediklerini ve 

söylediğim hiçbir şeye inanmadıklarını biliyorsun” şeklinde cevap verince; 

Cebrail (as) :  

“Seni hiç kimse tasdik etmezse Ebu Bekir (ra) seni tasdik eder. O göklerde “Sıddık” 

olarak anılmaktadır. Onun göklerdeki adı odur. Bunun için sen anlat. O sana yeter.” dedi.
37
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Sonra peygamberimizi (sav) tekrar miraca çıktığı Mescid-i Aksa‟ya getirdi. Oradan 

tekrar Burak‟a bindirdi ve Mekke yakınına bıraktı.  

 

Abdulmuttalip Oğullarının Peygamberimizi (sav) Gece Aramaları: 

Abdulmuttalip oğulları her gece peygamberimizin (sav) evinde ve Kâbe‟ye gittiği 

zaman da çevresinde nöbet tutuyorlardı. Peygamberimizin (sav) düşmanı çok olduğu için 

kabilecilik geleneği ve asabiyetin gereği olarak gençlerine nöbet görevi veriyorlardı. 

Peygamberimiz (sav) her ne kadar bunu istemese de onlar bunu asabiyetin gereği kendilerine 

vazife telakki ediyorlardı. Her gece evin etrafında nöbet tutuyorlar, evinden çıkınca da 

görünmeden takip ederek vazifelerini yapıyorlardı.  

Miraç gecesi de peygamberimizi (sav) takip ediyorlardı. Kâbe‟de Hicr mevkiinde 

ibadet ederken birden kaybolunca aramaya çıkmışlar, bulamayınca da telaşa kapıldılar. 

Peygamberimizin (sav) amcası Abbas durumdan haberdar olunca aramaya çıktı ve Zî-Tuvâ‟ya 

kadar gitti. Orada “Yâ Muhammed! Yâ Muhammed!” diye sesleniyordu.  

Peygamberimiz (sav) Mirac‟dan Beyt-i Makdis‟e dönmüş, oradan Burak‟a binerek 

tekrar Mekke‟ye dönüyordu ki sesi işitti ve “Lebbeyk” (Buyur!) dedi.  

Abbas sordu: “Yeğenim! Sen kavmini geceden beri zahmet ve sıkıntıya soktun. 

Nerede idin?” Peygamberimiz (sav) Cevap verdi:  

“Beyt-i Makdi‟se gittim.” 

“Bu gece içinde mi?” 

“Evet!” 

“Herhalde hayır için gitmişsindir?”  

“Evet, hayırdan başka bir şey için değil..” buyurdu.
38

 

Peygamberimiz (sav) oradan Ebu Talib‟in kızı Ümmehânî‟nin evine gitti. Fecirden 

biraz öncesine kadar uyudu. Sonra ev halkını uyandırdı. Sabah namazını kıldı. Ev halkı da 

beraber kıldılar. Sonra peygamberimiz (sav) buyurdu: “Ey Ümmehânî! Ben bu gece Allah‟ın 

emri ile Beytü‟l-Makdise gittim. Orada namaz kıldım. Oradan miraca çıktım. Yedi kat gökleri 

gezdim. Geldim ve sizinle beraber sabah namazını kıldım” buyurdu ve başından geçenleri 

biraz anlattı.  

Sonra gitmek için ayağa kalktı. Ümmühânî peygamberimizin (sav) ridasının eteğini 

tuttu ve: “Sakın bunu hiç kimseye anlatma! Seni yalanlarlar ve üzerler” dedi.  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: “Vallahi ben bunu herkese söyleyeceğim!” buyurdu 

ve evden çıktı. Ümmehâni Habeşli cariyesini peygamberimizin (sav) arkasından gönderdi.
39

   

 

Peygamberimiz (sav) Müşriklere Miracı Anlatıyor: 

Peygamberimiz (sav) Kâbe‟nin Hicr mevkiine vardı. Hatim denilen yerde ayakta 

durdu. Kureyş müşrikleri oradaydılar. Onlara “Ben bu gece Cebrail (as) ile Beyt-i Makdise 

gittim. Orada tüm peygamberler ile görüştüm. Oradan da Mirac merdiveni ile göklere 

yükseldim. Cennet ve cehennemi gezdim ve geldim” buyurdu.  

Kureyş müşrikleri bu söze şaştılar ve “Doğrusu biz şimdiye kadar böyle bir şey asla 

işitmedik, bu inanılmaz bir şeydir. Biz develerimizle oraya ancak birkaç ayda gidebiliyoruz. 

Sen bir gecede gidip-geldiğini söylüyorsun…” dediler.  İnanmadılar ama “Muhammed çok 

acayip şeyle söylüyor!” diyerek yaymaya başladılar.
40

 

Peygamberimiz (sav) onların yalanlamalarından ve alay etmelerinden üzülmüş bir 

şekilde bir kenara çekilip oturdu.  

Ebu Cehil durumdan haberdar olur-olmaz hemen alay etmek ve köşeye sıkıştırmak 

için koşup geldi. Alaylı bir tavırla konuşmaya başladı: 
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“Bu gece neler yaptın bakalım. Yaptığın bir şeyler var mı?” 

“Evet!” 

“Ne imiş o?!” 

“Geceleyin Beytü‟l-Makdise götürüldüm.” 

“Sonra da geldin aramızda sabahladın hâ!” 

“Evet!” 

“Bana söylediğin bu sözü şuradaki topluluğa da açıkça söyler misin?”  

“Olur, söylerim” diyince Ebu Cehil onları çağırdı: 

“Ey Kaab ve Lüey oğulları cemaatı gelin!” diyince onların hepsi koşuşarak geldiler ve 

peygamberimiz (sav) ile Ebu Cehil‟in etrafını sardılar.  

Ebu Cehil peygamberimize (sav) “Haydi bana söylediğin şeyi onlara da söyle!” dedi. 

Peygamberimiz (sav): “Ben bu gece Beytu‟l-Makdise götürüldüm” buyurdu. 

“Sonra da sabahleyin buraya döndünüz öyle mi?” dediler. 

Peygamberimiz (sav): “Evet!” buyurdu. 

Onlar şaşkınlıklarından ve inkârlarından kimisi elini ısırdı, kimisi de ellerini başlarına 

koydular.
41

 Bazıları da hemen müslümanların yanlarına koştular. Kendilerine göre 

peygamberimizin (sav) bir açığını bulmuşlardı. Böyle imkânsız bir olayı iddia eden ve buna 

inanan insan saçmalıyordu. Amaçları peygamberlik iddia eden Muhammed‟in (sav) artık 

saçmalamaya başladığını söyleyerek müslümanların imandan vazgeçirmekti.  

Ebu Bekir (ra) ın yanına gidenler sözlerine şöyle başladılar:  

“Yâ Ebâ Bekir! İşittin mi senin arkadaşın güya bu gece Beytu‟l-Makdise varmış ve 

orada namaz kılarak dönmüş” dediler.  

Hz. Ebu Bekir (ra) hiç tereddüt etmeden cevap verdi: “Vallahi o bunu söylemişse 

kesinlikle doğrudur. O sadıktır; asla yalan söylemez” buyurdu.
42

 Sonra devam etti: “Bunda 

şaşılacak ne var? Ben onun bundan daha uzakta olan göklerden haber aldığına inanıyor, 

melekler ile görüştüğünü kabul ediyorum ve doğru buluyorum” dedi.
43

  

Müşrikler yüz bulamayarak döndüler. Hz. Ebu Bekir (ra) peygamberimizin (sav) zor 

durumda olduğunu düşünerek hemen peygamberimizin (sav) yanına koştu ve “Yâ Resulallah! 

Bu gece Beytu‟l-Makdise gidip geldiğin doğru mu?” dedi. 

Peygamberimiz (sav) “Evet!” buyurunca, “Tasdik ederim ki sen doğru söylüyorsun” 

dedi. Peygamberimiz (sav) de “Yâ Ebâ Bekir! Sen „Sıddık‟sın” buyurdu.
44

  

Bu durumu gören müşrikler peygamberimiz (sav)  ile çekişmeye başladılar. Sorular 

sorarak bunaltmayı amaçladılar. Sordular: “Bize söyle bakalım, Beytu‟l-Makdis‟in kaç kapısı 

var? Kaç penceresi var?”  

Peygamberimiz (sav) bu sorular çok bunaldı. Hemen Cebrail (as) gözünün önündeki 

perdeyi kaldırdı. Peygamberimiz (sav) Beytu‟l-Makdisi karşısında gördü. Onların sorduğu her 

soruya ona bakarak cevap vermeye başladı. Müşrikler “Doğru söylüyor. Vallahi, tarifi ve 

tavsifi doğrudur” dediler.
45

  

Bu defa müşrikler “Bizim Şam‟dan gelecek olan bir kervanımız var. Ona rastladın mı? 

Şimdi hangi mevkidedir? Ne zaman buraya gelecek? Ondan bize haber ver de sana inanalım” 

dediler.  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: “Evet, ben yolda bir kafileye rastladım. Onlar bir 

vadide develerini kaybetmiş arıyorlardı. Ben devenin yerini onlara gösterdim. Şimdi o kafile 

önlerine boz ve siyah renkli bir deveyi katarak Beyzâ‟dan Tenim yokuşundan inmektedirler. 

İterseniz onlara sorabilirsiniz” buyurdu.  
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Müşrikler hemen denilen yere koştular. Gerçekten de önlerine boz bir deveyi katmış 

olarak geldiklerini gördüler. Yanlarına gelince sordular: “Sizin deveniz kaybolmuş muydu?” 

onlar dediler: “Evet! Bir vadide devemiz ürktü, gece olduğu için göremiyor ve arıyorduk. Bizi 

çağıran bir ses işittik gittik. Deveyi orada bulduk” dediler.  

Kureyş müşrikleri tüm bu haberlerin doğru olduğunu gördükleri halde inatlarından 

vazgeçerek doğruluğunu “Mirac” olayına inanmadılar. Ancak peygamberimiz (sav) hakkında 

Velid bin Muğire‟nin dediğini dediler: “Bu apaçık bir sihirdir.”
46

 

 

Cebrail (as) ın Peygamberimize (sav) İmam Olup Beş Vakit Namazın Vakitlerini 

Tayin Etmesi: 

 

Cebrail (as) Mirac gecesinin sabahında inerek beş vakit namazın vakitlerini tayin 

etmek için iki gün üst üste namaz kıldırdı.  

Birinci günü fecirden sonra sabah namazını, güneşin zevalinden sonra gölge atmaya 

başlayınca öğleyi, bir şeyin gölgesi bir mislini geçince ikindi namazını, iftar vaktinde akşam 

namazını, akşamın şafağı kaybolunca yatsı namazını kıldırdı. Sonra “Bu beş vakit namazın ilk 

vakitleridir” buyurdu.  

İkinci günü ortalık ağarınca sabah namazını, her şeyin gölgesi bir misli olunca öğle 

namazını, her şeyin gölgesi iki mislini geçince ikindiyi, ortalık kararınca akşam namazını, 

gecenin üçte biri geçince yatsı namazını kıldırdı. Sonra “Yâ Muhammed! Bu senden önceki 

peygamberlerin namaz ve ibadet vaktidir. Bu ikisinin ortası senin ve ümmetinin namaz 

vaktidir” dedi.
47

 

Sonra yüce Allah bu beş vakit namazı emrede ayetlerini inzal buyurdu. “Ayakta iken, 

otururken ve yatarken, hangi halde bulunursanız bulunun, Allah‟ı anmaya devam edin. 

Tehlikeden emin olduğunuz zaman ise namazınızı gereği gibi kılın. Şüphesiz namaz mü‟minler 

üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır.”
48

  

Namaz vakitlerini tayin eden ayette ise yüce Allah şöyle buyurdu: “Akşama 

erdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah‟ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hepsinin 

hamd-ü senâsı, övgüsü ve minneti Allah‟a mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğleye 

erişince de Allah‟ı tesbih ederek namaz kılın.”
49

 

 

Peygamberimiz (sav) Sahabelerine Miracı Anlatıyor: 

Akşam olunca peygamberimizin (sav) evi sahabeler ile doldu. Hepsi peygamberimizin 

miracın tebrik etmeye ve anlatacağı şeyleri can-u gönülden dinlemeye gelmişlerdi. 

Peygamberimiz (sav) onlar ile yatsı namazını kıldı. Namazdan sonra Bakara Suresi‟nin son 

ayetleri olan “Amenerrasulü” yü okudu. Sahabeler ilk defa yatsı namazını kılıyor, ilk olarak 

bu ayetleri dinliyor ve ayetlerde geçen duayı içtenlikle yapıyorlardı.  

Peygamberimiz (sav) namaz bitince önce okuduğu bu ayetleri “Vahiy kâtiplerine” 

yazdırdı. Yazdırdığı ayetlerde yüce Allah mealen şöyle buyuruyordu: 

“Bismillahirrahmanirrahim.  
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Peygamber kendisine inzal edilen Kur‟anın Allah tarafından olduğunu tasdik ederek 

ona iman etti. Müminler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah‟ın birliğine, 

meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerin hepsine iman ettiler. Onlar: „Biz Allah‟ın 

peygamberlerinden hiçbirisini ayırmayız. Birinin peygamberliğine inandığımız gibi hepsinin 

de Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğine inanırız‟ derler. Onlar 

peygamberin Allah tarafından getirdiği Kur‟anı dinledikleri zaman „İşittik, iman ettik. Ey 

Rabbimiz! Emrine uyduk. Senin af ve mağfiretine muhtacız ve senden bunu isteriz. Ey 

Rabbimiz! Senin huzurundan başka gideceğimiz bir yerimiz yoktur. Sonuçta senin huzurunda 

toplanacağız‟ derler.  

Allah kimseye gücünün üzerinde bir teklifte bulunarak mükellef tutmaz. Vermediği şeyi 

isteyerek onları sorumlu tutmaz. Allah‟ın kendilerine ihsan ettiği şeylerden kazandıkları 

hayırlar kendilerine aittir ve kendi lehlerinedir. Allah‟ın kendilerine verdiği nimetleri yerli 

yerinde kullanmamaktan ve şükrünü eda etmemekten kaynaklanan günahları da kendi 

aleyhlerinedir.  

Yine onlar Allah‟ın huzurunda şöyle dua ederler: 

Ey Rabbimiz! Unutur veya hata eder de bir kusur işlersek bizi onunla muaheze etme! 

Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin ağır vazifeler ve kaldıramayacağımız musibetleri 

bize verme! Ey rabbimiz! Bizim kaldıramayacağımız, tahammülünden takat 

getiremeyeceğimiz şeyleri bize tahmil edip yükleme! Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize 

merhamet et. Bizim dostumuz ve yardımcımız, Rabbimiz ve Mevlâ‟mız sensin. Kâfirlere ve 

senin kudretini inkâr edenlere karşı bize nusret ver ve bize yardım et!”
50

 –Âmin!- 

  

Peygamberimiz (sav) okuduğu bu ayetleri pür dikkat dinleyen sahabelerine dönerek: 

“Kim bu iki ayeti yatsı namazından sonra okursa onun için yeterlidir. Yüce Allah bana bu 

ayetleri arşın altındaki bir hazineden vermiştir. Bunun benzerini bir başkasına vermiş 

değildir.”
51

 “Kim bu ayetleri dua amacı ile yatsı namazından sonra okursa gece sabaha kadar 

namaz ve ibadet sevabını kazanır”
52

 buyurdular.  

Daha sonra peygamberimiz (sav) başından geçenleri anlattı. Cebrail (as)ın gelişini, 

Burak ile Beytu‟l-Makdis‟e gidişini ve oradan Miraca çıkışını anlattı. Sahabeler 

Peygamberimizi (sav) pür dikkat dinliyorlardı.  

Hz. Ebu Bekir (ra) sordu:  

“Ey Allah‟ın Resulü! Yüce Allah‟ın mülkünü ve melekûtunu, cennet ve cehennemini 

gezdin ve huzuruna vardın. Biz kullarına ne getirdin?  Ümmetine ne gibi müjdelerle ve 

hediyelerle döndün?” 

Peygamberimiz (sav) dişleri görülecek şekilde tebessüm ederek güldü ve şöyle 

buyurdu: “Sizlere pek çok müjde ve beşaretler getirdim. Evvelâ, tüm ibadetlerin fihristesi, 

bütün gök ehli meleklerin ibadet şekli ve tüm mahlûkatın ibadetlerinin hülasası olan beş vakit 

namazı yüce Allah sizlere hediye etti. Kim bu beş vakit namazı kılarsa onun bütün büyük ve 

küçük günahlarını affedeceğini ve cennette saadet-i ebediyeye mazhar edeceğini vaat etti. 

Bununla cehennemden ebediyen kurtulacağınızın müjdesini getirdim.  

İkinci olarak ümmetimden Allah‟a hiçbir şeyi şirk koşmadan yaşayarak ölenlerin 

büyük günahlarının bağışlanacağı ve şefaatimle affa mazhar olup cehennemden kurtulacağı 

müjdesini getirdim. 
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Üçüncü olarak yüce Allah bana size okumuş olduğum “Amenerrasulü” ile başlayan iki 

dua ayetini hediye olarak size getirdim. Kim bu iki ayeti her gün akşam yatmadan okursa ona 

yeterlidir” buyurdu.
53

 

Hz. Ali (ra) sordu: “Ya Resulallah! Yüce Allah size ne tavsiyelerde bulundu bize 

bildir ki biz de onlara uyalım” dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Yüce Allah ile pek çok konuda sohbetim oldu. 

Sordum: “Ya Rab! Katında en üstün amel hangisidir?” 

Yüce Allah: “Habibim! Katımda tevekkül edip yalnız bana güvenmekten ve 

taksimatıma razı olmaktan üstün bir amel yoktur. Rasulüm! Benim sevgim, benim rızam için 

birbirini sevenler ve insanlar arasında sevgi ve muhabbet oluşturup birbirine bağlayanlar 

içindir. Gerçekten benim rızamı isteyenler ise, insanlar arasında beni zikredip anarak beni 

tanıtan ve nimetlerimi sayarak benim sevgimi kalplere yerleştirmek için çalışan ve bu uğurda 

açlık ve sıkıntıya tahammül edendir.  

Rasülüm! Mahlûkatın en zahidi olmak istersen, kalbini dünyadan ve dünya 

sevgisinden boşalt. Kalbinden dünyayı terk et ve bütün kalbinle ahirete yönel” buyurdu.  

Sordum: “Ya Rab! Dünyadan yüz çevirip ahirete yönelmek ne demektir?” 

Buyurdu ki: “Dünya nimetlerinin azına kanaat edip, zamanın çoğunu benim zikrimle 

geçirmen ve dinim için çalışarak insanların bana olan imanını artırmaya ve banim kudretimi 

tefekkür edip, hikmetimle alken ve ilmen meşgul olmak ve benim fikrim için çalışmaktır.”  

Sordum: “Dünya ehli kimdir? Ahiret ehli kimdir?” 

Yüce Allah buyurdu: “Dünya ehli her yönü ile dünyaya yönelmiş, bütün arzusu mal ve 

mülk olan, aile efradını ona yönelten ve dünya için öfkelenen, aza razı olmayan, kötülüğü 

dokunduğu kimseden özür dilemeyen, mazeret kabul etmeyen, ibadete tembel, günah 

işlemeye hevesli, eceli yaklaştığı halde uzun dünyevî emeller peşinde koşan, nefis muhasebesi 

yaparak kendini hesaba çekmeyen, nimete şükretmez, belaya sabretmez, herkesi hor gören, 

büyüğe saygısı olmayan, küçüklere acımayan, nefislerinin arzusuna uyanlar nazarında akıllı, 

geçek akıllılar katında cahil olan kimselerdir.  

Ahiret ehline gelince: Güler yüzlü, hayâ sahibi, kötülüğü ve başkalarına zararı az, 

iyiliği ve faydası çok, sözü ölçülü, nefis muhasebesi yapan, gönülleri daima uyanık, benim 

aşkımla gözleri yaşlı, dili zikrimle, gönlü fikrimle meşgul olan, nimetlerin öncesinde besmele 

ile başlayan, sonunda şükür ile bitiren kimsedir. İşte katımda yüksek mevki sahibi kimseler 

bunlardır. Ben de onların dualarını kabul eder, ne isterlerse veririm. Bunlar benden gayrı şeye 

gönül bağlamazlar. Az ile yetinirler. Süslü elbiseler ve dünyevî makam ve mevkiler 

istemezler, kendilerini ölülerden bilirler. Bunların nazarında dünya ve ahiret eşittir. Ben de 

onlara cennet ve saadet-i ebediye gibi nimetler veririm.”
54

 

Sahabeler can kulağı ile dinlediler ve peygamberimize (sav) dediler: 

“Yâ Resulallah! Dua buyurun da yüce Allah‟ın vasfettiği ve kendilerinden razı olduğu 

bu iyi insanlardan olalım.” 

Peygamberimiz (sav) dua ettiler. Yüce Allah da onları Kur‟an-ı Keriminde övdü. 

 

Peygamberimiz (sav) Sahabelerine Cennet ve Cehennemi Anlatıyor: 

Sahabeler dediler: “Yâ Resulallah! „Cenneti ve Cehennemi gezdim‟ buyurdun. Bize 

onlardan bahseder misin?” 

Peygamberimiz (sav) tebessüm ederek buyurdular:  

“Yüce Allah Cebrail‟e (as) emir buyurdular ki beni cennette gezdirsin ve ümmetim 

için neler hazırlandığını görsün. Cebrail (as) beni cennete götürdü. Cennet hazini “Rıdvan” 

bana cenneti gezdirdi ve cennetin nimetlerini gösterdi. O kadar nimetler gördüm ki eğer bütün 

ömrümü onları anlatmaya ayırsam bitiremem.   

                                                 
53

 Müslim, İman, 1:157; Tirmizi, Sünen, 5: 393–394; Müsned-i Ahmed, 1:422; Nesai, Sünen, 1:224 
54

 Yazıcızâde Mehmet Bîcan, Envâru‟l-Âşıkîn, (Çelik Yay. İst –Tarihsiz ) 1: 262 



Bana ümmetim için hazırlanmış sekiz cennet gösterdiler. Bunların dördü bağ bostan 

olup “Firdevs, Cennetü‟l-Me‟vâ, Cennetü‟l-Adn ve Cennetü‟n-Naîm” idi. Dördü de saraylarla 

müzeyyen, bağ ve bahçelerle muhat olan “Dâru‟s-Selâm, Daru‟l-Celâl, Dâru‟l-Karar ve 

Dâru‟l-Huld” idi. Hepsinin damı Arşu‟r-Rahman idi.   

Bana yalnız “Adn” cennetindeki köşkleri gösterdiler. Gökyüzündeki yıldızların 

sayısından çoktu. Her köşk yer ile gök arası büyüklüğünde olup, çoğu benim ashabıma aitti.  

Hz. Ebu Bekir (ra) dönerek buyurdu: “Ya Ebâ Bekir! Senin köşkünü gördüm. Kızıl 

altındandı. Senin için hazırlanan nimetleri müşahede ettim.  

Hz. Ebu Bekir (ra): “Yâ Resulallah! O köşk de o köşkün sahibi de senin için feda 

olsun” dedi.  

Peygamberimiz (sav) sonra Hz. Ömer‟e (ra) döndü ve: “Yâ Ömer! Senin köşkünü de 

gördüm. Yakuttandı. O köşkte çok huriler vardı. Senin gayretini ve kıskançlığını bildiğimden 

içine girmedim” buyurdu.  

Hz. Ömer (ra) ağladı ve “Yâ Resulallah senden mi kıskanacağım!?” dedi.  

Sonra peygamberimiz (sav) Hz. Ali‟ye (ra) döndü ve: “Yâ Ali, senin suretini dördüncü 

kat semada gördüm. Cebrail‟a (as) sordum. O da dedi ki: “Yâ Resulallah melekler Hz. Ali‟yi 

görmeye müştak oldular. Allah onun suretinde bir melek yarattı. Melekler onu ziyaret 

ediyorlar”
55

 dedi.  

Peygamberimiz (sav) anlatmaya devam etti: 

“Orada inciden, yakuttan, zebercedden köşkler ve inciden kubbeler gördüm. Cennetin 

toprağını da misk gibi kokar buldum.
56

 Sonra ban bir ırmak gösterildi ki etrafında kubbeler ve 

çadırlar dizili idi. Suyu baldan tatlı ve rengi kardan ak idi. Cebrail‟e (as) „Bu nedir?” diye 

sordum. O da: „Bu sana Allah‟ın hazırladığı “Kevser Irmağı” dır buyurdu.
57

 

Sonra peygamberimiz (sav) buyurdu: 

“Cebrail (as) beni Cehennem Malik‟ine götürdü. Yüzü hiç gülmüyordu. “Bana 

Cehennemi göstermez misiniz?” dedim. Malik cehennem örtüsünü açtı.
58

 Gördüm ki 

cehennem simsiyah ve kapkaranlıktı. Hiçbir ışığı yoktu. Yedi kat olup yedi ayrı kapısı 

mevcuttu. Her cehennemin 70 bin dağı, her dağın ateşten 70 bin tepesi, her birinde de ateşli 

70 bin bölgesi vardı. Her bölgede 70 bin dere ve her derede de 70 bin yılan ve akrep 

bulunmaktaydı.
59

  

Ve peygamberimiz (sav) devam etti: “Vallahi, Allah‟a yemin ederim ki ashabım! 

Sizler benim gördüğümü görmüş olsaydınız az güler çok ağlardınız.
60

 Yine ashabım ben 

Cebrail‟i (as) Allah korkusundan ve saygısından eskimiş deve çulu gibi solgun,
61

 Mikail‟i (as)  

de gülmeyi unutan biri gibi üzgün gördüm. Cebrail‟e (as) sordum:  

“Neden Mikail‟i (as) hiç güler görmüyorum?”  

Cebrail (as) bana cevap verdi: 

“Cehennem yaratılalı Mikail hiç gülmedi. 

Sordum: 

“Sizde de cehenneme girme korkusu var mı?” 

Cevap verdi: 

“Evet! Bizim önümüzde de Şeytan‟ın lânetlenmesi hadisesi ve Harut ile Marut‟un 

cezalandırılması örneği vardır” buyurdu.
62
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Cehennem Maliki bana cehennemin tabakalarını da gösterdi.  

Yedinci tabaka: En alt tabakaydı. Adına “Hâviye” derler, azabı çok ziyade idi. 

Sordum, Firavun, Karun ve Hâmân ile beraber münafıklar burada azap görecekler denildi.  

Altıncı tabakaya “Cahîm” adı verilmektedir. Müşrikler burada azap göreceklerdir. 

Beşinci tabakaya “Sakar” denir. Budistler ve Mecusiler burada bulunacaktır. 

Dördüncü tabaka “Lezâ” dır. İblis ve onun tabileri burada azap göreceklerdir. 

Üçüncü tabaka “Hutame” dir. Yahudiler buraya gireceklerdir. 

İkinci tabakaya “Saîr” denir. Nasara burada azaba uğrayacaklardır. 

Birinci tabaka “Cehennem” dir. En üst tabakadır. Burada ümmetimin büyük günah 

işleyenleri azap göreceklerdir.  

Cehennem bana gösterildi. Ateşten yetmiş bin derya vardı. Her bir derya yer ve göğü 

içine alırdı. Zebanileri o derece dehşetli idi ki, dünya onun ayağının topuğuna ulaşamaz. 

Cebrail‟e (as) “Cehennem kimler içindir?” diye sordum. Bana “Ümmetinin günahkârları 

içindir. Ya Resulallah! Onlara nasihat et, ta ki kendilerini bu korkunç yerden korusunlar. 

Kendilerini azaba sürükleyecek şeylerden sakınsınlar, günah işledikleri zaman da günahlarına 

tövbe etsinler. O gün asilere asla merhamet olunmaz” dedi.
63

  

Peygamberimiz (sav) ağladı. Bunun üzerine sahabeler de ağladılar.  

Bir müddet sonra peygamberimiz (sav) başını kaldırdı ve “Allah bana şefaat yetkisi 

verdi. Zerre kadar imanı olan şefaatimle Cehennemden kurtulacak ve cehennem boş 

kalacaktır. Bunun üzerine yüce Allah cehennemi ateş ile doldurarak diğerlerinin üzerine 

kapatacaktır”
64

 buyurdu.  

Gece hayli ilerlemişti. Sahabeler peygamberimizin (sav) sohbetinden o derece 

müstefid oldular, kalpleri iman ve ahiret duygusu ile doldu ki kendilerini cennette ve 

cehennemde yaşıyorlarmış gibi hissediyorlardı. Kalpleri ilim ve hikmetle, cehennem korkusu, 

cennete girme arzusu ve ümidi ile lebâ-leb dolu olarak evlerine döndüler.  

 

 

İSRA SURESİ NAZİL OLUYOR: 

Daha sonraki günlerde yüce Allah İsra Suresinin bir kısım ayetlerini daha nazil 

buyurdu. Allah-u Taalâ Kur‟an-ı Kerimini ayet ayet, sure sure inzal ediyordu ki insanların 

Kur‟anı öğrenme, anlama ve uygulama konusunda sıkıntı çekmesinler. Kur‟an-ı Kerim bir 

anda nazil olmuş olsaydı insanlar onu öğrenmede, anlamada ve uygulamada zorlanırlardı. Hz. 

Aişe (ra) bunun için: “Kur‟an topta bir anda nazil olmuş olsaydı biz onunla amel etmekte 

zorlanırdık” demiştir.  

Kur‟an-ı Kerim insan fıtratına ve psikolojisine uygun olarak gerek ibadetlerde, gerekse 

kötü alışkanlıkların yasaklanmasında “Tedricilik Metodu”nu takip etmiştir. Din bir eğitim 

müessesesi idi ve Kur‟an alıştıra alıştıra ve öğrete öğrete insanları eğitiyordu. 

İsra suresinin emir ve tavsiyeleri ihtiva eden ayetleri de bu suretle inzal edilmiştir. 

Yüce Allah bu surede nazil olan ayetlerde mealen şöyle buyurmaktadır: 

 

“Bismillahirrahmanirrahim 

Gerçekten bu Kur‟an insanları yolun en doğrusuna iletir. Salih amel işleyerek iyi 

şeyler yapan müminlere de çok büyük mükâfatı hak ettiklerini müjdeler. Ahirete inanmayanlar 

için ise pek acı bir azap hazırladığımızı haber verir. Ne var ki insan acizliğinden ve 

cahilliğinden hayra dua ettiği gibi şerre ve kendi aleyhine de dua eder. Çünkü insan çok 

acelecidir. 
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Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil, iki ayet olarak yarattık. Biz 

gündüzü rızkınız için aydınlık yaptık ki Rabbinizin fazlından rızkınızı arayasınız, yılların 

sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi size tafsilli bir şekilde açıklamışızdır. 

Biz her insanın amelini boynuna dolarız. Kıyamette de onu bir kitapta yazılı olarak 

eline veririz ve „Oku kitabını! Bu gün hesap görücü olarak nefsin sana yeterlidir‟ deriz.  

Hidayet üzerinde ve doğru yolda olan kendi lehinde bir yol bulmuştur. Doğru yoldan 

sapan da kendi aleyhine sapmıştır. Hiçbir günahkâr bir başkasının günahını yüklenmez. 

Peygamber göndermedikçe biz bir kavmi mükellef tutacak ve azap edecek değiliz. Biz bir 

beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın ileri gelenlerine Hakka boyun eğmelerini 

emrederiz. Onlar itaatten çıkarlarsa bizim azap vaadimiz onlar üzerine hak olur. Sonra da o 

beldeyi kökünden helâk ederiz. Nuh‟dan sonra da biz nice beldeler helâk ettik. Kullarının 

günahlarından haberdar olarak Allah yeter. 

Rabbin sizlere şunları emreti: Ondan başkasına ibadet etmeyin. Anne-babaya da 

iyilikte bulunun. Onlardan birisi veya ikisi de ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın 

„Öf!” bile demeyin. Onları azarlamayın ve güzel söz söyleyin. Onlara merhamet ve tevazu 

kanadını gererek deyiniz ki: „Ey Rabbim! Nasıl onlar beni küçüklüğümde besleyip büyüttüler 

ise, sen de onlara öylece merhamet buyur.‟ 

Allah sizin içinizde olan ve kalbinizden geçeni muhakkak ki bilir. Sizler Salih ve iyi 

kimseler olursanız muhakkak ki Allah kendisine samimiyetle yönelenleri bağışlar. Akrabaya, 

yoksula ve yolda kaşmış olanlara hakkını verin. Malını da israf ederek saçıp savurma. 

Muhakkak ki müsrifler şeytanın kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. 

Verecek bir şeyin yoksa hiç olmazsa fakire güzel söz söyle. Elini boynuna bağlayıp cimrilik 

etme; malını büsbütün de harcama ki sonunda kınanıp açıkta kalmayasın. Şüphesiz Rabbin 

olan Allah dilediğine bol rızık verir; dilediğinin de rızkını daraltır ve geçimini zorlaştırır. O 

kullarının her halinden haberdardır ve o onların gerçek durumunu görür.  

Fakirlik korkusu ve geçim endişesi ile çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizleri de 

rızıklandıran biziz. Onları öldürmek gerçekten Allah katında büyük bir günahtır. Zinaya da 

asla yaklaşmayın. Şüphesiz o çok çirkin ve kötü bir şey, pek fena bir yoldur. Allah‟ın 

öldürmesini yasakladığı cana da haksız yere kıymayın. Biz kim mazlum olarak öldürülürse biz 

onun velisine diyet ve kısas hakkını verdik. O da bu hakkını istemede aşırıya kaçmasın ve 

haddini aşmasın. Çünkü o bu hakla zaten bir yardıma mazhar olmuştur.  

Rüştüne erişene kadar yetimin malını da yemekten koruyun. Ahitlerinizi de yerine 

getirin. Muhakkak ki yaptığınız ahitlerinizden dolayı bir mesuliyet vardır. Ölçtüğünüz zaman 

ölçüyü tam yapınız. Tartıyı da doğru terazi ile yapmalısınız. Bu sonuçta sizin için daha 

hayırlıdır.  

Bilmediğin bir şeyin peşine de takılıp gitme. Kulak, kalp ve göz bunların hepsi 

muhakkak yaptıklarından sorumlu tutulacaklardır. Yeryüzünde büyüklük taslayarak da 

yürüme! Sen bu halinle ne yeri yarabilir ve ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.  

Bütün bunlar Allah‟ın sana vahyettiği hikmetler ve Rabbinin katında çirkin sayılan 

günahlardır. Allah ile beraber başka ilahlar da edinme ki rahmetten merhum bırakılarak 

cehenneme atılmayasın.”
65

   

Peygamberimiz (sav) nazil olan ayetleri sahabelerine okudu. Vahiy kâtiplerine 

yazdırdı, okuyup öğrenmelerini ve yakın uzak tüm mü‟minlere ulaştırmalarını istedi. 

Sahabeler bunun için evlerine dağıldılar.  

 

 

KUR’AN MÜŞRİKLERE MEYDAN OKUYOR: 
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Allah‟ın ayetleri nazil olup okundukça inanmayan müşrikler de ister istemez 

dinliyorlardı. Kur‟anı peygamberimizin uydurduğunu zannederek kendileri de buna benzer 

şeyler yapmayı deniyorlardı. “Bu Kur‟anı Muhammed kendisi uyduruyor. Biz de buna benzer 

şeyler söyleyebiliriz” diyorlardı. Ancak her defasında gülünç durumlara düşüyor ve yine 

kendileri gibi inanmayanlar tarafından alay konusu oluyorlardı.  

Yahudilerden Tevrat‟ı ve Hıristiyanlardan İncil‟i alıyorlar okuyorlar ve “Muhammed 

de bunun gibi konuşuyor” diyorlardı. Mekke‟ye ticaret veya Hac amacı ile gelenlerin ellerinde 

de geçmiş peygamberlere ait mecmualar vardı. Bunlardaki hikmetli sözleri de zaman zaman 

okuyarak öğreniyorlardı.  

Süveyde bin Samit Mekke‟ye ticaret ve Umre amacı ile gelen Medine‟li Evs Kabilesi 

Amr bin Avfoğullarından birisi idi. Kendisi yaşlı, bilgili ve şairdi. Kavmi ve kabilesi içinde 

itibarı vardı. Medine‟de soyu ve bilgisinden dolayı kendisine “Kâmil” lakabı verilmişti. 

Mekke‟ye gelince peygamberimiz (sav) ile görüştü. Peygamberimiz (sav) onu Allah‟ın 

birliğine imana davet etti.  

Süveyde: “Herhalde benim yanımda bulunanın benzeri sende de vardır” dedi. 

Peygamberimiz (sav) sordu: “Senin yanında ne var?” 

Süveyde: “İçinde Lokman‟ın hikmetlerinin yazılı olduğu bir mecmua.”  

Peygamberimiz (sav): “Onu bana okur musun?” buyurdu. 

Süveyde açtı ve bir kısım hikmetli sözler okudu. 

Peygamberimiz (sav): “Şüphesiz bunlar güzel sözlerdir. Fakat benim yanımda bulunan 

Allah‟ın bana inzal buyurduğu Kur‟an şüphesiz hepsinden üstündür. O hidayet nurudur ve 

şüphesiz Allah‟ın kelamıdır” buyurdu. Sonra Kur‟andan ayetler okudu ve Süveyd‟i tekrara 

imana davet etti.  

Süveyd: “Şüphesiz bu da güzel bir sözdür” dedi ve ne Allah‟ın kelamı olduğunu kabul 

etti ve ne de reddetti. Peygamberimizden (sav) ayrıldı ve Medine‟ye döndü. Çok geçmeden de 

Hazreçliler tarafından öldürüldü.
66

 Kabilelerinden bazıları onun Müslüman olduğunu 

söylerler.
67

  

Müşrikler peygamberimizi köşeye sıkıştırmak amacı ile mucizeler istiyor ve çeşitli 

isteklerde bulunuyorlardı. Kimisi “Yerden bizim için bir pınar akıtmadıkça sana 

inanmayız.”
68

 Kimisi “Hurma ve üzüm bahçelerin olsun ve içinde gürül gürül ırmaklar akıt da 

sana inanalım.”
69

 Kimisi de “Altından bir eve sahip olduğunu görür de göğe merdivenle 

çıktığını görürsek o zaman senin peygamber olduğuna inanırız”
70

 diyorlardı. 

Bütün bu istekler defalarca peygamberimize söylendiği için peygamberimiz (sav) çok 

üzülüyordu. Üzülmesi bu gibi şeylere sahip olmamasından değil, bilakis Kureyşlilerin ve 

ümmetinin Allah‟ın birliğine ve ahirete olan inançsızlığı sebebiyle ahirette çekecekleri azap 

yüzündendi. Peygamberimiz (sav) ne düşünüyor, onlar ne istiyorlardı? 

Zira peygamberimiz (sav) “Resûlü’s-Sakaleyn” yani, hem insanları hem de cinlerin 

peygamberi olduğu gibi Miraç merdiveni ile yükseldiği semalarda bulunan meleklere de 

nübüvvetini göstererek onların da kendisi ile övündüğü “Fahr-i Kâinat” unvanını almıştı. 

Yüce Allah meleklerine ve tüm varlıklara peygamberimiz (sav) ile övünüyordu. Miraçda 

kendisine de “Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım”
71

 demişti.  

Müşriklerin bu gibi akıl almaz isteklerinden dolayı peygamberimizin (sav) 

üzülmemesi için Yüce Allah Cebrail‟i (as) peygamberimize (sav) göndererek şöyle buyurdu: 
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“Resulüme söyle, eğer istiyorsa Mekke‟nin Bathâ vadisini onun için altın ve mücevherlerle 

doldurayım.”  

Peygamberimiz (sav) “Hayır ya Rabbi! İstemem! Ben isterim ki senin için ben bir gün 

tok olayımda sana şükredeyim, bir gün aç kalayım da sabredeyim”
72

 buyurdular. Bu cevabı 

yüce Allah meleklerine haber verdi. Onlar da bu durumuna hayran kaldılar.  

Müşriklerin ve mü‟minlerin kendisine “Neden dünyalık istemiyorsun?” diye sormaları 

üzerine peygamberimiz (sav) şöyle cevap veriyordu: “Ben de sizin gibi bir insanım ve 

Allah‟ın aciz bir kuluyum. Ancak Allah bana vahyederek benim size Cenneti müjdelememi ve 

cehennem ile sizleri korkutmamı emir ve ferman buyurdular. Böylece beni “Beşîr ve Nezîr” 

yaptı. Benim de cehennemden korkmaya ve sakınmaya, cennete girmek için de Allah‟ın 

rızasını kazanacak amelleri işlemeye ihtiyacım vardır. Cehennemden sakınmakta sizden ileri 

olmadığım gibi, cennete girme konusunda da sizlerden geri kalmamalıyım”
73

 diyordu.  

Peygamberimizin (sav) dünyalık istememsi ve dünyaya değer vermemesi ve kendisine 

verilen sıkıntılara katlanmasının altında insanların dikkatini daha başka şeylere çekme arzusu 

vardı. Bu da insanın manevi yönü ve kabiliyetlerinin inkişafı meselesiydi. İnsana Allah 

tarafından verilen binlerce kabiliyet ve manevi duygular vardı. Bu kabiliyetlerin gelişerek 

inkişaf etmesi ve insanın maneviyatta ilerlemesi ancak dünyada çekilen sıkıntılar ve verilen 

mücadeleler ile mümkündü. Maddi zenginlik ve refah kabiliyetlerin inkişafını engellediği 

gibi, manevi pek çok duygunun da sönmesine ve hatta ölmesine sebepti. Adalet, sabır, sebat, 

hayırhahlık, cesaret, şecaat, tahammül, hoşgörü, insaf vb. yüzlerce güzel ahlak ancak çeşitli 

mücadeleler sonucu inkişaf ederek cennete layık hale gelebilirdi. İnsandaki binlerce kabiliyet 

ve duygunun inkişafı da ancak ibadetlerle mümkündü. 

Yüce Allah bu hususlara dikkati çeken ve peygamberimizin (sav) bu düşüncelerini 

öven, müşriklerin kendisine yapacaklarını haber vererek hazırlıklı olmasını ihtar eden 

ayetlerini inzal buyurdu: 

 

“Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Ey Resulüm! Yakında seni yurdundan çıkarmak için rahatsız edecekler. Onlar seni 

çıkarırlarsa senin ardından onlar da orada pek az bir zaman kalacaklardır. Peygamberlerini 

aralarından çıkaran kavimleri helâk etmek senden evvel gönderdiğimiz peygamberler için de 

cari olan kanunumuzdur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.
74

 

Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar namazlarını dosdoğru kıl. Sabah 

namazını da öyle kıl. Muhakkak ki sabah namazı şahitlidir.
75

 Ey Resulüm! Gece vakti de 

uyanıp sadece sana has bir ibadet olan teheccüt namazını da kıl. Umulur ki Rabbin seni 

“Makam-ı Mahmuda” şefaat makamına yükseltir.  

Ey Resulüm de ki: Hak geldi bâtıl zâil oldu. Muhakkak ki zeval bulmak batılın 

şe‟nidir. Yok olmak batıl olmanın gereğidir. Biz Kur‟anı mü‟minler için bir şifa, bir rahmet 

olarak inzal buyurduk. Zalimler ve münkirler için ise o Kur‟an hüsrandan başka bir şey 

getirmez.  

Ey Resulüm de ki: Herkes kendi seciye ve karakterine göre amel işler. Rabbin kimin 

doğru yolda olduğunu en iyi bilendir.  
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Ey Resulüm de ki: Yemin olsun ki bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler, 

birbirlerine yardım da etseler bu Kur‟anın bir mislini ve benzerini asla getiremezler.”
76

  

Peygamberimiz (sav) bu ayetleri müşriklere okuyunca müşrikler Kur‟ana nazire 

getirme konusunda bir yarışa başladılar. Çünkü Kur‟an müşriklere meydan okuyor ve 

benzerini getiremeyeceklerini söylüyordu.  

Çünkü Kur‟an diyordu ki: “Ey İns ve Cin! Eğer Kur‟anın kelâm-ı ilâhî olduğundan 

şüpheniz varsa, bir insan sözü olduğunu vehmediyorsanız, haydi, işte meydan geliniz… Siz 

dahi ona “Muhammedü‟l-Emin” dediğiniz zat gibi okumak yazmak bilmez, kıraat ve kitabet 

görmemiş bir ümmiden bu Kur‟an gibi bir kitap getiriniz. Bunu yapamazsınız; haydi ümmi 

olmasın; en meşhur bir edip, bir âlim olsun. Bunu da yapamazsınız… Haydi, bir tek olmasın; 

bütün edipleriniz, beliğleriniz, hatipleriniz ve şairleriniz bir araya gelsinler, bütün geçmiş 

beliğlerin eserlerini ve bütün gelecek ediplerin yardımlarını ve ilahlarınızın himmetlerini de 

beraber alınız, bütün kuvvetinizle çalışınız ve şu Kur‟ana bir nazire yapınız!”
77

  

Bu şekilde onların damarlarına dokunduğu için Kur‟ana nazire yapmaya başladılar. 

Müseyleme-i Kezzab “Karia Suresine” nazire yapmak için “El fîlü, me‟l-fîlü, ve mâ edrâke 

me‟l-filü. Filün hortumun tavilü” gibi nazireler yazdılar ve edipleri kendilerine güldürdüler. 

Kıyametin dehşetini ve azametini anlatan Karia Suresine filin büyüklüğü ile nazire yapmak 

elbette gülünç olmayı netice verecekti. Kâbe duvarına şiirleri asılan meşhur Lebid‟in kızı 

babasının kasidesini Kâbe‟den indirerek “Kur‟ana karşı bunun bir kıymeti kalmadı!”
78

 demek 

durumunda kalmıştır.  

Yüce Allah müşrikleri köşeye sıkıştırmak için daha sonra nazil olan ayetlerde şöyle 

buyurdu: “Kur‟anı Muhammed‟in kendisi uydurdu diyorsanız, haydi, madem Kur‟anın 

tamamına bir nazire getiremiyorsunuz ve asla getiremezsiniz. Allah‟tan başka yardıma 

çağıracağınız kimler varsa hepsini toplayın ve manasız saçma-sapan “Müftereyat” nevinden 

de olsa yalan ve batıl hikâyelerden düzme ve uydurma Kur‟anın belağatına benzer on sure 

getiriniz.  

Eğer onlar bu davetimize cevap veremezlerse bilin ki o Kur‟an beşer kelâmı değildir;  

Allah‟ın sonsuz ilmi ile inzal edilmiştir. O Allah‟tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. 

Artık gerçeği görerek hakka teslim olmazlar mı? 

Dünya hayatını isteyenlere ve dünyaya değer verenlere biz amellerinin karşılığını 

dünyada tamamen öderiz. Ahirette ise onlara ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada 

yaptıklarının hepsi de boşa gitmiştir.”
79

 

Mekke‟de böyle bir yarış başlamışken herkesin dikkatleri Kur‟ana çevrilmişti. 

Kur‟ana nazire yapacaklarını iddia eden edipler ve şairler Kur‟anı okuyor ve onun i‟cazını 

görme fırsatını elde ediyorlardı. Hatta bedevi bir edip “Fesd‟a bimâ tü‟mer”
80

 (Emrolunduğun 

şeyi en mükemmel bir şekilde en kâmil bir manada anlat) ayetini okuyunca secdeye kapandı. 

Ona dediler “Müslüman mı oldun?” O dedi: “Hayır! Ben bu ayetin belağatına secde ettim.”
81

   

Sonra Kur‟an müşrikleri biraz daha köşeye sıkıştırmak için son olarak şöyle meydan 

okudu: “Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki takva 

mertebesine erişesiniz. O rabbiniz size yeryüzünü döşek, gökyüzünü binanıza dam yapmıştır. 

Gökyüzünden size su indirip onunla türlü türlü mahsulleri ve meyveleri sizin için rızık olmak 

üzere çıkarsın. Öyle ise bile bile Allah‟a şirk koşmayın.  

Eğer kulumuz Muhammed‟e inzal ettiğimiz Kur‟an‟ın Allah kelamı olduğundan bir 

şüpheniz varsa onun benzeri bir sure getiriniz. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah‟tan başka 
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bütün yardımcılarınızı da çağırınız. Eğer bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, o 

zaman yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi sakının.”
82

  

Böylece yüce Allah “Ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette 

helâket ve zilleti kabul ediniz” diye iddia ettiği halde o asrın muannid beliğleri bir tek surenin 

mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp, uzun olan can ve mallarını tehlikeye 

atan muharebe yolunu seçmeleri ispat etmektedir ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir.
83

  

Kur‟an-ı Mucizu‟l-Beyan önce “Kur‟anın bir benzerini getiriniz” diye başladı meydan 

okumaya, sonra on surenin benzerini getiriniz diye devam etti. Bunu da yapamazsınız haydi 

bir suresine nazire getiriniz. “Bu da çoktur; haydi kısa bir suresine bir nazire getiriniz” diye 

meydan okumasını sürdürdü. Bunu da yapamazsınız ve yapamayacaksınız. Hem de bu kadar 

muhtaç olduğunuz halde… Çünkü haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve 

şerefiniz, can ve malınız, dünya ve ahiretiniz buna nazire getirmekle kurtulabilir. Yoksa 

dünyada haysiyetsiz, nâmussuz, dinsiz, şerefsiz, zillet içinde can ve malınız helâkette 

mahvolup, ahirette de cehennemde haps-i ebedî ile mahkum ve taptığınız taştan putlarınız ile 

beraber ateşe odunluk edeceksiniz.  

Hem madem sekiz mertebe aczinizi anladınız; elbette sekiz defa Kur‟anın dahi mucize 

olduğunu bilmekliğiniz lâzımdır. Ya iman edersiniz veyahut susunuz, cehenneme gidiniz!”
84

 

diyordu.    

    

Yüce Allah “Mü’minun Suresini” İnzal Buyurarak Müminlere Beş Vakit 

Namazın Önemini Öğretiyor:  

Yüce Allah cennete ehil ve layık olan kullarının vasıflarını anlatan Mü‟minun Suresini 

inzal buyurdu. Hz. Ömer (ra) anlatıyor. Bir gün peygamberimiz (sav) ile beraber oturuyorduk. 

Birden arı uğultusu gibi sesler duymaya başladık. Biz vahiy halini arı uğultusu gibi sesten 

anlıyorduk. Anladık ki peygamberimize vahiy gelmekte. Huşu ile bekledik. Peygamberimiz 

(sav) de bir müddet terleyerek huşu ile başını eğdi. Derken başını kaldırdı kıbleye döndü ve 

dua etti. Sonra gelen ayetleri bize okudu. Nazil olan ayetlerde yüce Allah mealan şöyle 

buyuruyordu: 

“Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Mü‟minler kurtuluşa ermişler ve umduklarına kavuşmuşlardır. Onlar namazlarını 

Allah‟tan korkarak hürmet ve tevazu içinde, tadil-i erkân ile kılarlar. Dünya ve ahirette 

kendilerine fayda vermeyen boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar nâil oldukları her türlü 

nimetin zekâtını verir, o nimetlerden başkalarının da faydalanmasını sağlarlar. Onlar 

namuslarını, iffetlerini korurlar, izzet ve şerefle yaşarlar. Kim de helal sınırını aşarak bundan 

ötesine geçmek isterse haddini aşmış olur.  

Yine o müminler Allah‟a ve kullarına karşı emanetlerinin ve mesuliyetlerinin gereğini 

yerine getirirler ve verdikleri sözlerinde dururlar. Yine onlar namazlarını devamlı olarak 

vaktinde ve şartlarına riayet ederek kılarlar. İşte cennete varis olacak ve cennete girecek 

olanlar onlardır. İşte onlar Firdevs Cennetinin varisleridirler ve orada ebedi kalacaklardır.  

Yemin olsun ki biz insanı çamurun özünden yarattık. Sonra onu sağlam ve korunmuş 

olan ana rahmine bir damla su şeklinde yerleştirdik. Sonra o su damlasını pıhtılaşmış bir kan 

parçası haline getirdik. Ondan et parçası yaptı ve o ete kemiklere dönüştürdük ve o kemiğe et 

giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratılış ile inşa ettik. Hâlikıyet mertebesinin en yücesinde 

olan Allah‟ın şanı ne yücedir.  

Sonra sizler muhakkak ki ölecek, kıyametten sonra da tekrar dirilip Allah‟a hesap 

vereceksiniz. Sizi böyle mükemmel bir şekilde yoktan yaratan elbette tekrar diriltmeye 

kadirdir.”
85
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Peygamberimiz (sav) vahyi önce kâtiplerine yazdırdı. Sonra şöyle buyurdu:  

“Yüce Allah bana bir sure inzal buyurdu. Kim bu surenin ilk on ayetinin hükmünü 

yerine getirirse kesinlikle cennete girer.” Sonra şöyle dua etti: “Allahım! Bizi azaltma, çoğalt. 

Bizi şerefli kıl, küçük düşürme! Bize ihsan ve ikram et; mahrum etme! Bizi üstün kıl, mağlup 

etme! Ya Rab! Bizi hoşnut et ve bizden razı ol!”
86

  

Sahabelerden biri sordu:  

“Ya Resulallah! Allah‟ın en çok hoşuna giden en faziletli ve sevabı en fazla olan amel 

hangisidir?”  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler:  

“Allah‟ın en çok hoşuna giden, en faziletli amel ve ibadet namaz kılmaktır.”  

Sahabe sordu: 

“Sonra hangisidir, ya Resulallah?”  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: 

“Sonra namazı vaktinde kılmaktır” buyurdu.  

Sahabi tekrar sordu: 

“Sonra hangisidir?”  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

“Sonra anne-babaya iyilik yapmaktır” buyurdular.
87

 

Peygamberimiz (sav) daha sonra şöyle buyurdular: “Biriniz Allah‟tan cenneti istediği 

zaman Firdevs cennetini istesin. Çünkü Firdevs Cenneti cennetlerin ortası ve en yükseğidir. 

Cennetin nehirleri oradan çıkar. Onun üstü Arşu‟r-Rahmandır.”
88

  

Daha sonra peygamberimiz (sav) beş vakit namaz kılmanın önemini sahabelerine 

anlattı ve şöyle devam etti: “Allah beş vakit namazı kullarına farz kıldı. Kim bu beş vakit 

namazı eksiksiz kılarsa Allah onu cennetine almayı vaat ve ahdetmiştir. Bu beş vakit namazı 

kılmayan için böyle bir ahdi yoktur. Dilerse affeder, dilerse azap eder.”
89

 

“Beş vakit namaz birinizin evinin önünden akan bir nehre benzer. Bir kişi günde beş 

defa bu nehirde yıkanırsa onda kirden eser kalır mı? İşte beş vakit namaz kılanın durumu da 

böyledir. Onun da günahlarından eser kalmaz.
90

 Namaz büyük günahlardan kaçındığınız 

müddetçe küçük günahlara kefarettir.”
91

 

Bir Sahabi sordu: 

“Ya Resulallah! Namazda huşu ne demektir?” 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

“Bedeninle ve elbisenle oynamamak ve gözlerini secde yerinden ayırmamaktır. Kalbin 

huşu içinde olması da bedenin sükûn içinde olmasına bağlıdır”
92

 buyurdular. 
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