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ُسْبَحاَن الذي اَْسراى بَِعْبِدِه لَْيلاً ِمَن الَمْسِجِد الَحراِم الى الَمْسِجِد 
ِميُع الَْبِصيرُ   الاَْقصاَ الذى باََرْكناَ َحْولَُه لُِنِرَيُه ِمْن آياَتِناَ اِنُه ُهَو السَّ

Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye 
(Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek 
kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan 

münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. (İsra17/1) 
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Miraç: 



İsra:  Sözlükte  gece yürüyüşü, geceleyin yaya veya binekli 

olarak yapılan yürüyüş anlamına gelen isra , ıstılahta;  

Mirac: Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek 
anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz.  Peygamber (s.a.s)' in 

göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi 
mucizesidir.  



Mescid-i Aksâ:  

Yahudiler için Hz. Adem’in toprağının alındığı yer, Hz. 

İbrahim’in oğlu İsmail’i Kurban etmeye kalkıştığı yer,  Hz. 

Süleyman’ın Beytü’l Makdis’i inşa ettiği kutsal mekan. 

Hıristiyanlar için Hz. Zekeriya’nın Yahya ile müjdelendiği, Hz. 

Meryem’in Ruhu’l Kudüs tarafından ziyaret edildiği, Hz. 

İsa’nın Çarmıha gerilip semavata yükseldiği mekan. 

Müslümanlar için yeryüzünde kurulan ikinci mabed, ilk kıble, 

3. kutsal şehir, Miracın basamağı, Selahaddin-i Eyyubinin Fethi, 

Kanuni Sultan Süleyman'ın surlarla etrafını çevirdiği 

kutsallığın taşa kazındığı tarihsel serüveni olan şehir.  

Orası Muallak taşının bulunduğu, Hz. İsa’nın musalla taşının 

olduğu, Ağlama duvarının bulunduğu, içinde bütün dinleri temsil 

eden mabetlerin yer aldığı kutsal mekan. Aksa Camiinin, Kubbetüs 

Sahra Camiinin bulunduğu Harem-i Şerif. 

Emevi Halifesi Abdülmelik B. Mervan tarafından Kubbetü’s Sahra 

(M.691) inşa edilmiştir. Oğlu Velid’de Aksa Camiini (705) yeniden 

inşa ettirmiştir. 









MİRACI HAZIRLAYAN SEBEPLER 

MİRAC 

HAŞİMOĞUL
LARINA 3 YIL 

BOYKOT 

ERKEK 
ÇOCUKLARI
NIN VEFATI 

AMCASI EBU 
TALİBİN 
VEFATI 

EŞİ HZ. 
HATİCENİN 

VEFATI 

İŞKENCELERİ
N ARTMASI 

TAİF’TE 
TAŞLANMASI 



Miraç;  
• 3 yıl süren boykot,  
• Oğulları 4 yaşındaki Kasım ve az bir zaman sonra Abdullah'ın 

vefatları, ve efendimize As b. Vail ve Ebu Cehil vb. «Ebter» «soyu 
kesik» diyerek hakaret etmeleri 

• 41 yıl efendimizi koruyup kollayan 87 yaşındaki Amcası ve hamisi 
Ebu Talip'i ve  

• 3 gün sonra 65 yaşında 25 yıllık hayat arkadaşı Hz. Hatice’nin 
vefatı,  

• İşkencelerin öncekilerden daha dayanılmaz hale gelmesi,  
• Taif’e gitmesi ve orada 10 gün kalıp ardından taşlanarak 

kovulması,  
• Mekke'ye sığınması…  

Allah Teala’nın sabır ve tahammülü dolayısıyla  
Rasul’ünü hem teselli etmek hem de ödüllendirmek için 

gerçekleştirdiği mucizevi olaydır.  



Miraç; hicretten bir buçuk yıl kadar önce, yaklaşık Milâdî 621 
yılında, kameri takvime göre Recep ayının 27. Cuma 

Gecesinde, 52 yaşında iken vuku bulmuştur. 

Efendimiz Mekke’de,  halası Ümmü Hani’nin evinde iken veya 
Kâbe’nin çevresinde uyku ile uyanıklılık arası bir durumda 
iken Hz. Cebrail bazı meleklerle birlikte gelerek Efendimizin 

göğsünü açmışlar, kalbini zemzem ile yıkadıktan sonra 
hikmet ve iman nuru doldurmuşlardır (şerh-i sadr). 



Miraç öncesi gidilecek yerler ve görülecek harikuladelikler için de 
manevi bir hazırlık yapılması gerekir. Bundan dolayıdır ki 

efendimiz miraç yolculuğuna çıkmadan önce 
manevi bir ameliyat (Şerh’i Sadr-Göğüs Açılma) 
geçirmiş ve Kâbe’de bulunduğu sırada Cebrail (A.S.) bazı 

meleklerle birlikte gelerek Peygamberimizin göğsünü açmışlar, 
içini zemzem ile yıkadıktan sonra hikmet ve iman nuru ile 
doldurmuşlardır.  



َوأَنَا بَِمكََّة، َفَنَزَل ِجْبِريُل َفَفَرَج َصْدِري، ثُمَّ َغَسَلُه بَِماِء َزْمَزَم، ثُمَّ َجاَء بَِطْسٍت 
ِمْن َذَهٍب ُمْمَتِلٍئ ِحْكَمًة َوإِيَمانًا، َفأَْفَرَغُه ِفي َصْدِري ثُمَّ أَْطَبَقُه، ثُمَّ أََخَذ بَِيِدي 

نَْيا،  َماِء الدُّ  َفَعَرَج بِي إِلَى السَّ
"Ben Mekke’de Ka'be'nin avlusundaydım. Cibreail bana geldi göğsümü 

yardı. İçerisi iman ve hikmetle dolu olan altından bir kab getirildi. 

Kalbim (çıkarılıp su ve zemzem ile) yıkanıp içerisi İman ve Hikmet ile 

doldurulup tekrar yerine kondu. Sonra göğsüm kapatıldı. Daha sonra 

Cebrail elimden tutarak beni dünya semasına çıkardı.» (Sahih al-Bukhari 349) 



  
ي اَنَْقَض 2﴾ َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَكَۙ ﴿1اَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَكَۙ ﴿ ۪ٓ ﴾ اَلَّذ 

﴾ اِنَّ َمَع 5﴾ َفِانَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًراَۙ ﴿4﴾ َوَرَفْعَنا لََك ِذْكَرَكَۜ ﴿3َظْهَرَكَۙ ﴿
 ﴾ 8﴾ َواِلٰى َربَِّك َفاْرَغْب ﴿7﴾ َفِاَذا َفَرْغَت َفانَْصْبَۙ ﴿6الُْعْسِر ُيْسًراَۜ ﴿

"Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?  
Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?  

Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?  
Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.  

Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.  

Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve  
yalnız Rabbine yönel.»  

(İnşirah Suresi 1-8) 



Burak adlı, -bizce mahiyeti bilinmeyen/ Arapca şimşek 
anlamına gelen berk kökünden türemiştir- bir binite 

bindirerek, önce Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürmüş, 
oradan da göklere yükseltmiş “Sidretü’l-Müntehâ” denilen en 

üst makama ulaştırmıştır. 

Mescid-i Aksâ’ya “en uzak mescit” anlamındaki bu ismin 
verilmesi, Mekke’deki Mescid-i Haram’a kervanla veya yaya 

yürüyüşü ile bir aylık mesafede (1235 km. ) bulunması 
yüzündendir.  



1235 km mesafede kervanların bir ayda gidebildikleri bir 
mesafenin bir gecede kat edilmesi: Burak 

Uydu görüntüleri, jetler 200 yıl öncesi için hayaldi. 
Ses ve ışık hızı, güneşin dünyayı aydınlatma mesafesi  



Cibril sidre’tü-l münteha da kalıp Hz. Peygamber Refref adı verilen bir binekle 
yolculuğuna devam etti. Zaman ve mekandan münezzeh Allah’ın huzuruna kabul 
edildi.  

Allah Teala bana: Konuş ya Muhammed! Buyurdu. Ben hayretten 
dona kaldım. Sonra Allah benim kalbime ilham etti. Bende: 
                                “Bütün tazim ve dualar, Dil, beden ve mal ile 
yapılan bütün ibadetler Allah'adır” dedim.  
Bunun üzerine Allah:                                                    “Ey Peygamber ! 
Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun” buyurdu. 
-Bende mukabele olarak:                                           “Selam, bizlere ve 
Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun” dedim. 
-Bu manzarayı duyan cibril:  
 “Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim 
ki; Muhammed O'nun kulu ve peygamberidir” diyerek  şehadette 
bulundu. 
işte namazlarda oturuş anında okuduğumuz, diz çöküp kemal-i 
edeple huzura yöneldiğimizde arzettiğimiz tahiyyat duası bu şuur ile 
yerine getirilmelidir. 



َمَرْرُت لَْيَلَة الِْمْعَراِج بَِقْوٍم لَُهْم أْظَفاٌر ِمْن نَُحاٍس َيْخِمُشوَن بَِها 
َن يالَّذِ ِء آلؤُ هَ : َيا ِجْبِريُل؟ َفَقالَ ِء آلهؤُ َمْن : َفُقْلتُ . ُوُجوَهُهمْ 

 .َيأكُلُوَن لُُحوَم النَّاِس َوَيَقُعوَن ِفى أْعَراِضِهمْ 
  
 Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu 
vesselâm) buyurdular ki: 
"Mîrac gecesinde,  bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. 
Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı. 

"Ey Cebrâil! Bunlar da kim?" diye sordum: 

"Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve  
ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir."  

(Ebû Dâvud, Edeb 40) 



Cehennemde Azap Gören 5 sınıf kimseyi görmüştür: 
--Sonra  bir kavm gördüm ki dudakları deve dudağı gibi ki memurlar dudaklarını 

kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlar, aşağılarından çıkıyor,  

-Yâ Cibrîl, bunlar kimler? dedim, 

-Yetimlerin mallarını zulmen yiyenler dedi. 

- Bir kavim var ki derinlerinden sırım kesiliyor ve ağızlarına tıkılıyor ve yediğiniz 

gibi yiyiniz deniliyor ve bu onlara en iğrenç bir şey oluyor.  

-Yâ Cibrîl, bunlar kimler? Dedim,  

-Bunlar koğucular, fitneciler ki insanların etlerini yerler, ırz ve namuslarına 

taarruz ederler dedi.  

-Sonra baktım bir kavim var ki önlerine en güzelinden kebaplar var, etraflarında 

da leşler, onlar o güzel etleri bırakıp bu leşleri yemeğe başladılar,  

-Bunlar kim? Ya Cebrail, dedim, bunlar zinakârlar dedi. Allahın helâl kıldığını 

bırakırlar da haram kıldığını yerler, 

-Sonra baktım bir kavim var ki karınları evler gibi, bunlar Âli Fir'avnın yolu 

üzerinde bulunuyor. Âli Fir'avn bunları ayaklarile çiğniyorlar,  

-Ya Cibrîl, dedim bunlar kimler? Dedi ki bunlar karınlarında riba yiyenler  
(Buhari Salat -1, Enbiya-5 ,Menakibül Ensar 42 , Müslim İman 263-264) 



Mirac gecesinde ateşten makasla kendi 

dudaklarını kesenleri görüp, kim 

olduklarını sordum.  

"İlmi ile amel etmeyen din adamlarıdır" 

dendi. [Buhari, Müslim]  



Mirac’ın esrar dolu sahneleri Necm Suresinde bizlere anlatılmaktadır 

﴾ اِْن 3﴾ َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهٰوىَۜ ﴿2﴾ َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغٰوۚى ﴿1َوالنَّْجِم اَِذا َهٰوىَۙ ﴿
يُد الُْقٰوىَۙ ﴿4ُهَو اِلَّا َوْحٌي ُيوٰحىَۙ ﴿ ٍةَۜ َفاْسَتٰوىَۙ ﴿5﴾ َعلََّمُه َشد  ﴾ َوُهَو بِاْلاُفُِق 6﴾ ُذو ِمرَّ

﴾7اْلاَْعلٰىَۜ ﴿  

“Battığı zaman yıldıza andolsun ki, 
 

 Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün 
yaratılışlı biri (Cebrail) öğretti. Sonra en yüksek ufukta iken asıl şekliyle 
doğruldu. ” (Necm, 53/1-7) 



Mirac’ın esrar dolu sahneleri Necm Suresinde bizlere anlatılmaktadır 

﴾ ١٠﴿َفاَْوٰحى اِلٰى َعْبِدٖه َما اَْوٰحى ﴾ ٩﴿َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن اَْو اَْدنٰى ﴾ ٨ثُمَّ َدنَا َفَتَدلّٰى ﴿
﴾ َولََقْد َراُٰه نَْزلًَة اُْخٰرى ١٢﴾ اََفُتَماُرونَُه َعلٰى َما َيٰرى ﴿١١﴿َما َكَذَب الُْفٰؤاُد َما َراٰى 

ْدَرَة َما ١٥﴾ ِعْنَدَها َجنَُّة الَْماْٰوى ﴿١٤﴾ ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمْنَتٰهى ﴿١٣﴿ ﴾ اِْذ َيْغَشى السِّ
﴾١٨﴿لََقْد َراٰى ِمْن اَٰياِت َربِِّه الُْكْبٰرى ﴾ ١٧﴾ َما َزاَغ الَْبَصُر َوَما َطٰغى ﴿١٦َيْغٰشى ﴿  

“Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki 
yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi. 
(Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile 
tartışacak mısınız? Andolsun onu, Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında önceden bir defa 
daha görmüştü. Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır. Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. 
Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir 
kısmını gördü.” (Necm, 53/8-18) 



Peygamber Efendimiz Kureyş'e bildirdi:  
"--Ben bu gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksà'ya götürüldüm." 
dedi. Hayret etmek ve kabul etmemekten kimi el çırpıyor, kimi elini 

başına koyuyordu. İman etmiş olanlardan bazıları dönüp dinden çıktı. 

Birtakım erkekler Ebû Bekir’e koştular. Efendimizin İsra’ya dair verdiği 
haberi ona naklettiler.  

Ebu Bekir; “Eğer o, bunu söylediyse şüphesiz doğrudur” dedi. Onlar: 

” dedi. 
Bunun üzerine kendisine Sıddık unvanı verildi. 



Mirac bir İmtihandır. Tıpkı Hz. Peygamber`in Mirac`ının hem kendisi hem 
de etrafındakiler için bir sınav olduğu gibi.  

Mirac, sınav özelliği sayesinde kazandırır "sıddîkları".  
Her mirac bir `insan eleği`dir; sadıkı kâzipten, dostu düşmandan ayırır. 

 

"Gülden Terazi Yaparlar 
Gül İle Gülü Tartarlar 

Gül Alırlar Gül Satarlar 
Çarşı Pazarı Güldür Gül"  



Dediler ki: "--Söyle bakalım Kudüs nasıl?.. Kaç tane kapısı var, kaç tane 
penceresi var?.. Pencerelerinin üstünde ne var, altında ne var?.." 

َبْتِنى قَُرْيٌش قُْمُت في الِْحْجِر َفَجلَّى اللُّه لِى َبْيَت الَْمْقِدِس َفَطِفْقُت  ا َكذَّ لَمَّ
 .أُْخِبُرُهْم َعْن آَياتِِه َوأنَا أنُْظُر إلَْيهِ 

Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu 
vesselâm) buyurdular ki:"Kureyş beni tekzib ettiği vakit, Hıcr'da 
doğruldum. Allah Teala hazretleri  Beytu'l-Makdis'i bana tecelli ettirdi. 
Ben onlara onun alâmetlerini birer birer haber vermeye başladım. Ben 
Beytu'l-Makdis'e  bakıyor hem de haber veriyordum." [Buharî,   Tefsir, İsra 3; (V / 224)   

Müslim, İman 276, (I/156) 



Geldikleri yoldan geri dönerlerken gece kervan gördüler.  

Peygamberimiz (s.a.v.) de onlara yolda gördüğü Kervandan haber 

verdi. «Revha» da idi. Bir deve yitirmişler arıyorlardı, yüklerinde bir su 

kadehi vardı. Susadım onu alıp su içtim ve yine yerine koydum, 

geldiklerinde sorun bakalım kadehte suyu bulmuşlar mı? Kureyşliler 

hemen kafileleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar. Gelenleri 

aynen Peygamberimizin (s.a.v.) haber verdiği gibi gördüler, ama 

iman nasip olmadı.  



Geldikleri yoldan geri dönerlerken gece kervan gördüler.  

''Biz sana Şam'dan gelmekte olan develerimizi soracağız; bize onlardan 
haber ver'' dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi: ''Evet, falan 
kimselerin kervanına rastladım.  
'Revha' isimli mevkide idi. Bir deve yitirmişler, onu arıyorlardı. Yükleri 
arasında bir su kabı vardı. Susadım, o kabı alıp su içtim ve kabı yerine 
koydum. Geldiklerinde sorun bakalım, suyu bulabilmişler mi''  
O anda kervan, Peygamberimize gösterildi. O da, kervanın kemiyet ve 
keyfiyetine dair haber verdi ve şöyle buyurdu: ''İçlerinden 'Cemel-i 
Evrak' (yani karam tırak beyaz bir deve) önde olarak, falan gün 
güneşin doğmasıyla beraber gelecekler:''  
Peygamberimizin haber vermiş olduğu o gün; müşrikler sabahın erken 
saatlerinde ''Seniyye'' tepesine doğru çıktılar. Güneş ne zaman doğacak 
da Muhammet (s.a.v.)'i yalancı çıkaracağız diye, bekliyorlardı.  
Derken; içlerinden birisi, ''Güneş doğdu'' diye haykırdı. Tam o sırada bir 
diğeri de, ''İşte kervan geliyor, önlerinde Cemel-i Evrak, tıpkı söylediği 
gibi'' diye bağırdı. Bu da ayrı bir mucize olmuştu. Hal böyle iken, 
müşrikler yine iman etmediler. ''Bu açık bir sihirdir'' dediler.  



َوَما َيَزاُل َعْبِدى َيَتَقرَُّب إِلَىَّ بِالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَُّه ، َفِإَذا أَْحَبْبُتُه  …إِنَّ اللََّه َقاَل » 
كُْنُت َسْمَعُه الَِّذى َيْسَمُع بِِه ، َوَبَصَرُه الَِّذى ُيْبِصُر بِِه ، َوَيَدُه الَِّتى َيْبُطُش بَِها َوِرْجَلُه 

 …الَِّتى َيْمِشى بَِها ، َوإِْن َسأَلَِنى لأُْعِطَينَُّه ، َولَِئِن اْسَتَعاَذنِى لأُِعيَذنَُّه 

Ebû Hureyre (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) şöyle buyurdu: "Allah şöyle buyurdu: 

Her kim beni tanıyan ve ihlâs ile bana ibâdet eden bir kuluma düşmanlık ederse, ben de 

ona harb ilân ederim. Kulum bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan 

bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. 

Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevince de Nihayet ben onun gören gözü, 

işiten kulağı, söyleyen dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum (ve bu organlarıyle 

meydana gelmesini arzu ettiği bütün dileklerini veririm). Diliyle de her ne isterse 

muhakkak onları da kendisine ihsan ederim. Bana sığınmak isteyince de 

muhakkak kulumu sığındırır, korurum. …” 



  

Abdullah b. Mesud (R.A.) anlatıyor: 
“…Miraçta Hz. Peygamber (a.s.m)’e şu üç şey verildi:   

Beş vakit namaz verildi,  
Bakara Suresinin son kısmı (Amenerresul) verildi  

”  
(Müslim, İman, 279). 



  
1. Beş Vakit Namaz Bu gece farz kılındı 

2. Bakara Suresinin son 2 ayeti Nazil oldu 

3. Şirk Koşmayanların Affedileceği Müjdesi 

4. İsra suresi ve içerdiği ahlaki prensipler 

MİRAC’IN SONUÇLARI 

5. Tahiyyat Duası  



5 vakit namaz özel bir şekilde farz kılınmıştır. Halbuki Oruç, 
Zekat Cibril vasıtasıyla yer yüzünde iken farz kılınmıştır. Allah 

peygamberini özel olarak huzuruna çağırıp NAMAZI bizzat 
bire-bir tevdi etmiştir.  

1. Beş Vakit Namaz Bu gece farz kılındı 

MİRAC’IN SONUÇLARI 



“Geldim Allah’ım emrindeyim, işte huzurundayım, seni 
unutmadım , hep seninleyim”  

Namaz müminler için bir göz aydınlığıdır. Müminlerin günahlarını silen 
onları fuhşiyata düşmekten koruyan bir ibadettir namaz. Namaz, kulu 

Allah’a yaklaştıran, müminin miracıdır.  

Efendimiz(sav)  َلوُة ِمْعراَُج الُْمْؤِمِنيَن     اَلصَّ
“Namaz Müminin Miracıdır” demiştir.  

5 vakit namazını hakkıyla kılan günde 5 defa miracı 
yaşamaktadır.  



Sen ki, Mi'râc eyleyüb ettin niyâz,   
Ümmetin mi'râcını kıldım namaz. 
Her kaçan kim bu namazı kılalar      

Cümle gök ehli sevâbın alalar. 
Çünki her türlü ibâdet bundadır,       

Hakk'a kurbiyyetle vuslat bundadır.  
Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif 



َلا ه اَٰمَن الرَُّسوُل بَِما اُنِْزَل اِلَْيِه ِمْن َربِّه َوالُْمْؤِمُنوَن كُلٌّ اَٰمَن بِاللِّٰه َوَملِٰئَكِته َوكُُتِبه َوُرُسلِ 
ُق َبْيَن اََحٍد ِمْن ُرُسِله َوَقالُوا َسِمْعَنا َواََطْعَنا ُغْفَرانََك َربََّنا َواِلَْيَك الَْمصيرُ   نَُفرِّ

Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de 
(iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, 

peygamberlerine iman ettiler. «Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri 
arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! 

Dönüş sanadır» dediler.  
 

2. Bakara Suresinin son 2 ayeti Nazil oldu 



Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin 
kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! 
Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma.  
Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük 
yükleme.  
Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi 
bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize 
yardım et!  

َلا ُيَكلُِّف اللُّٰه نَْفًسا اِلَّا ُوْسَعَها لََها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربََّنا َلا تُٰؤاِخْذنَا اِْن 
 َلانَسيَنا اَْو اَْخَطاْنَا َربََّنا َوَلا َتْحِمْل َعَلْيَنا اِْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا وَ 
ْلَنا َما َلا َطاَقَة لََنا بِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا اَنَْت َمْولٰیَنا َفانُْصْرنَا َعَلى  تَُحمِّ

 الَْقْوِم الَْكاِفرينَ 



Peygamber'e tâbi olanlardan, Allah'a şirk koşanlar dışındakilerin 
affedilebileceklerinin vâd edilmiş olmasıdır. 

3. Şirk Koşmayanların Affedileceği Müjdesi 



اللَّٰه َلا َيْغِفُر اَْن ُيْشَرَك بِٖه َوَيْغِفُر َما ُدوَن ٰذلَِك لَِمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك بِاللِّٰه َفَقِد اِنَّ 
  اْفَتٰرى اِْثًما َعٖظيًما

"Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bunun 
dışında kalan (günahlar)ı ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk 

koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur." (Nisa, 48) 

İnsan bilerek ya da bilmeyerek günah işleyebilir. İşlenen günahlardan dolayı pişmanlık 
duymak ve Allah'tan af dilemek, bir daha günah işlememeye azmetmek kaydıyla, Allah 

Teâlâ işlenen günahları affedebilir. Nitekim bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle 
buyurulmaktadır: 



YEDİ KAT GÖKLERİ SEYRAN EYLEYEN 
KÜRSÜNÜN ÜSTÜNDE CEVLAN EYLEYEN 
MİRAÇ’DA HAK’TAN ÜMMETİNİ DİLEYEN 
ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED 

YUNUS EMRE 



a. Mirac  imtihandır;  

b. Mirac tasdiktir;  

c. Mirac tesellidir; 

d. Mirac iltifattır; 

e. Mirac namazdır; 

f. Mirac hicrettir; 

g. Mirac keşiftir: 

h. Mirac hedeftir; 



   Yüce Allah, bu büyük olayın İsrâ bölümünden 
bahseden "İsrâ" Sûresinde, Hz. Peygamber'in 
şahsında bütün insanlığa ahlâk ve fazilet 
prensiplerini bildirmiştir ki, bu esaslar, fert ve 
toplumun huzuru için son derece önemlidir.  

İsra Suresi Ve İçerdiği Ahlaki Prensipler 



﴾١٠َفاَْوٰحى اِلٰى َعْبِدٖه َما اَْوٰحى ﴿  
«Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.» (Necm 10) 

1. Allah”a Ortak Koşmamak,yalnız O”na İnanıp Yalnız O”na İbadet Etmek 
2. Ana Babaya İyilik Hürmet Ve İteat Etmek 
3. Hısımlara Yoksullara ,Yolda Kalmışlara Haklarını Vermek Onları Yedirmek 

İçirmek  
4. Cimrilik Yapmamak Müsrif Ve Savurgan Da Olmamak, 
5. Açlık Korkusu Ve Geçim  Kaygısı İle Çocukları Öldürmemek, 
6. Zinaya Yaklaşmamak Ve Her Türlü Gayri Meşru İlişkiden Uzak Durmak 
7. Cana Kıymamak  
8. Yetimlerin Malına El Uzatmamak 
9. Verilen Sözü,yapılan    Sözleşmeyi Yerine Getirmek 
10. Ölçerken Ve Tartarken Eksik Ve Noksanlık Yapmamak 
11. Kesin Olarak Bilinmeyen Şeylerin Ardına Düşmemek 
12. Kibirlenmemek Ve    Gururlanmamak 

İsra suresinde belirtilen bu 12 emir  
Tur Dağında Rabbiyle buluşan Hz. Musa'ya verilen 10 emrin  

daha kapsamlı, mükemmel ve cihan şümul halidir. 



  

Bu sayılan prensipler;  
• Fert ve toplumun manevî huzuru,  

• İyilik ve güzelliklerin kaynağı  

• Ve ahlâkî seviyenin yükselmesi için 
gerekli olan  

• Evrensel prensiplerdir. 



 َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما كُنُتمْ  
"Her nerede olursanız O sizinle beraberdir." 

(Hadîd sûresi, 57/4)  

  إِنَّ اللَه َمَع الَِّذيَن اتََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ  
"Şüphesiz Allah, takvâya sarılanlar ve ihsan şuuruyla 

iyiliği ve güzelliği takip edenlerle beraberdir."  
(Nahl sûresi, 16/128)  

َمِعَي َربِّي َسَيْهِدينِ إِنَّ    
"Şüphesiz beraberimdedir Rabbim ve bana yol gösterecektir."  

(Şuarâ sûresi, 26/62)  

  إِنَّ اللَه َمَعَنا 
"Şüphesiz Allah bizimle beraberdir."  

(Tevbe sûresi, 9/40)  



  َمْن َعَرَف نَْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَّه 
"Kendi benliğinin sırlarına vâkıf olan Rabbinin esrarına da vâkıftır.» 

  َرِضيُت َواْرَض َعنِّي
«Ben razı oldum Sen de razı ol» 
"Hâfız, eğer daimî huzur istiyorsan, O'ndan gafil ve gâib olma!  

Eğer sevdiğine visal arzusu duyuyorsan, dünyayı da, dünya ehlini 
de bir kenara at.»  

(Şirazi) 

  َوالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ ُحبًّا للهِ 
«İman edenlerin Allah'a olan sevgileri 
çok daha sağlam ve daha güçlüdür» 



İmtihan rüyada olmaz, uyanıkken olur.  
Peygamber efendimizin anlattığı rüya olsaydı, 

hiç kimse tuhaf karşılamaz, kâfirler, hep birlikte 
isyan etmez,  

Müslüman görünen münafıklar, böyle şey 
olmaz demezlerdi.  

Onları Müslüman sananlar da, bunları mürted 
oldu zannettiler.  

Onun için bazı kitaplarda, (Mirac olayı, bir çok 
kişinin mürted olmasına sebep oldu) diye yazar.  

İnançları sarsan bir olay olmasaydı, Hazret-i 
Ebu Bekir de, inkâr fırtınası içinde, Resulullahın 

miracını tasdik etmezdi. 



Hamîdullah: "Benim acizane görüşüme göre 

miracın açıklanıp anlatılması, Allah'ın 

kullandığı aynı şekil tavsif ve anlatımlarla 

yapılması gerekir.  

Kur'an ve hadislerle verilen açıklamalara 

inanmak ve bunlarda, ahiret aleminin ele 

alındığı ve insan hayal gücünün hissedebileceği 

ve fakat ifade edemeyeceği konulardan 

bahsedildiği daima hatırlarda tutulmalıdır.  

Mühim olan bir insanın Allah'a doğru 

yücelişi, yükselişidir... bunun nasıllığı ve 

nerede cereyan ettiği değildir. (Muahammed Hamidullah, İslam 

Peygamberi, C.1, S.133, par. 249) 



• Hz. Ebubekir Efendimiz bu hadise kendisine 

aktarıldığı zaman “O ne demişse doğrudur” diyerek 

Sıddık unvanını almıştır. Efendimizden bizlere 

aktarılanlar için Hz. Ebubekir gibi tasdik içinde 

olalım. 

• O’nun ümmeti olarak Miraçta kendisine 

verilenlere tabi olmakla bizlerde kendi miracımızı 

gerçekleştirebiliriz. 

• Miraç olayı bize Yüce Allah’ın desteğinin her zaman 

inananların üzerinde olduğunun en önemli ispatıdır. 

Miraç hadisesiyle Allah-u Teala kulunun destekçisi 

olduğunu ve kendisinin desteğinin en büyük destek 

olduğu vurgulanmıştır 



  

GECEYİ NASIL DEĞERLENDİRELİM.  

1- DUA EDELİM : Kendimize, ailemize, çocuklarımıza, milletimize, 
mü’minlere dua edelim. Ana-baba duası alalım. 

2- TEVBE EDELİM : Büyük küçük bütün günahlarımızın bağışlanması için 
tevbe edelim. 

3- KUR’AN OKUYALIM : Kendimiz ve mevtalarımızın ruhu için Kur’an ve 
meali okuyalım. 

4- NAMAZ KILALIM : Kaza veya nafile namaz kılalım. 

5- TESBİH ÇEKELİM : Zikir kelimelerini söyleyelim.  

6- SELAT GETİRELİM : Peygamberimize salavat getirelim. 

7- ZİYARET YAPALIM : Dost, yakın ve komşularımıza tebrik ziyareti 
yapalım. Şehit ailelerini ve hastaları ziyaret edelim. 

8- İKRAM-YARDIM YAPALIM: Yoksul, yetim ve öğrencilere maddi yardım 
yapalım. Çocukları sevindirelim. 

9- TEBRİKLEŞELİM : Birbirimizin kandilini tebrik edelim. Dargınları 
barıştıralım. 

10- MUHASEBE YAPALIM: Ömrümüzün muhasebesini yapalım. Bundan 
sonra iyi bir mü’min olmaya, düzenli namaz kılmaya, günahlardan 
sakınmaya Rabbimize söz verelim.  



  

Miraç, maddi alemden manevi aleme yolculuktur. 
Miraç, elinden geleni yaptıktan sonra tükenme 
noktasında Allah'ın yardımıdır. 
Miraç, çekilen sıkıntılara sabretmenin mükafatıdır. 
Miraç, hakikate yolculuktur. 


