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ÖZET 

TÜRK EDEBĠYATINDA MENSUR MĠ’RÂC-NÂMELER VE MUSA 

B. AHMED ANTAKÎ’NĠN MENSUR MĠ’RÂC-NÂMESĠ 

(ĠNCELEME- METĠN) 

Kadriye ALKAN 

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hasan GÜLTEKİN 

2015, 211 sayfa 

Arapça bir sözcük olan Mi‟râc, “yukarı çıkma aleti, yukarı çıkacak yer” 

anlamına gelmektedir. Leyle-i Mi‟râc da Hz. Peygamber‟in göğe çıktığı geceyi 

ifade eder olmuştur ki bu gece Receb ayının yirmi yedinci gecesine denk gelip 

müslümanlar arasında kandil olarak anılmaktadır. Ayrıca bu kutlu gün yalnızca bir 

gece olarak anılmakla kalmamış, Hz. Peygamber‟in şefaatini kazanmak isteyen 

pek çok alim ve sufi için eserlerine konu olan önemli bir vaka haline gelmiştir. 

Anadolu‟da ilk örneklerini manzum olarak gördüğümüz mi‟râc-nâmeler 

zaman içerisinde belirgin özellikler kazanmış XV. yüzyıl ve sonrası rağbet görmüş 

manzum ya da mensur yahut çoğu karışık metinler halinde gelişimini 

sürdürmüştür. Özellikle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda hemen hemen her divan 

şairinin bir veya birkaç mi‟râciyye yazdığı görülür. Bu gelenek, XIX. yüzyılda da 

devam etmiştir. 

 Türk Edebiyatı‟nda böyle önemli bir tür uzun yıllar ihmal edilmiş ve 

toplu bir şekilde ele alınmamıştır.  Daha sonra 1987 yılında Prof. Dr. Metin Akar 

mi‟râc-nâmeleri detaylı bir şekilde incelemişse de yalnızca manzum mi‟râc-

nâmeler incelenmiş ve mensur eserler maalesef kütüphanelerimizde incelenmeyi 

bekler halde kalmışlardır. Çalışmamızda  bu kıymetli eserlerin gün yüzüne 

çıkarılması ve daha sonra çalışma yapmak isteyenlere yardımcı olması 

amaçlanmıştır. Bütün bunlarla birlikte modern yöntemler ışığında incelenecek 

Musa b. Ahmed el-Antakî‟ye ait Mi’râc-Nâme aynı zamanda bu tür üzerine 

yapılmış  olan çalışmalar arasında ilk örneklerden biri olma vasfını taşıyacaktır. 

ANAHTAR KELĠMELER: Türk Edebiyatı, Mi‟râc-nâme, Manzum 

Mi‟râc-nâmeler, Mensur Mi‟râc-nâmeler, Ahmed b. Musa Antakî Mi‟râc-nâme. 
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ABSTRACT 

PROSES OF MĠ’RÂC-NÂMES IN TURKISH LITERATURE AND 

MUSA B. AHMED ANTAKÎ’S PROSE MĠ’RÂC-NAME 

Kadriye ALKAN 

M.sc. Thesis. Department of Turkish Language and Literature 

THESIS CONSULTANT: Assoc. Prof. Hasan GÜLTEKİN 

Mi‟râc is a Arabic words, it basically means “going up tool, the place 

where you going up”. Leyle-i Mi‟râc is the night when prophet (Muhammed peace 

be upon him) raised to the heaven; also this night is the 27
th
 day of Recep Month 

and celebrated by Muslim community as candle.  Additionally this holy day is not 

just remembered for one day; to get salvation of Prophet (peace be upon him) lots 

of  islamic scholars and Sufis mentioned this event on their books. 

 We see the first example of this event as mi‟râc-nâmeler, with the XV 

century it became so popular that it dramatically involved as poetic, prose and 

mixed texts. Especially in XVII and XVIII centuries, we see that almost all of the 

Ottoman poets wrote at least one about mi‟râc-nâme. This tradition went on in 

XIX century. 

This type of literature have been neglected and haven‟t been studied 

comprehensively in this time yet. İn 1987, Prof. Dr. Metin Akar investigated 

mi‟râc-nâmeler in depth, although he just studied in poetic of mi‟râc-nâmeler; the 

proses left in our library to go moldy. In our studies we try to reveal all this 

precious work and help to the people who will want to work on the same subject. 

In addition to all, modern investigation on proses of mi‟râc-nâme will be the first 

type of study on this study field.  

KEYWORDS: Turkish Literature, Mi‟râc-nâme, Poetic Mi‟râc-nâmes 

Prose  Mi‟râc-nâmes, Ahmed b. Musa Antakî‟s Mi‟râc-nâme. 
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ÖNSÖZ 

Mi‟râc-nâmeler, Hz. Muhammed‟in en büyük mucizelerinden biri olan 

Mi‟râc hadisesini anlatan manzum ve mensur eserlere verilen genel addır. İlk 

olarak kendini  Arap Edebiyatı‟nda gösteren bu tür Araplar arasında mensur bir 

edebi tür halinde yayılmıştır. Daha sonra İran Edebiyatı‟nda ve Türk 

Edebiyatı‟nda manzum halleri görülmeye başlanmıştır. Türk Edebiyatı‟nda bir çok 

mensur mi‟râc-nâme de yazılmış olmasına rağmen türler üzerinde yapılan 

incelemeler genellikle manzum metinler üzerinde yapılmış bu durumda mensur 

eserlerin ihmal edilmesine neden olmuştur.  

Çalışmamız giriş ve iki bölüm halinde düzenlenmiştir. Giriş bölümünde 

mi‟râc ve mi‟râc-nâme  tanımları  irdelenmiş ve Kur‟an‟da mi‟râcın nasıl ele 

alındığı incelenmiştir. Birinci bölümde Arap, İran ve Türk Edebiyatı‟nda mi‟râc-

nâmelerin tarihi seyri ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde yine Metin Akar 

tarafından incelenmiş olan manzum mi‟râc-nâmeler ve diger ele alınmış mi‟râc-

nâmeler ile bizim kütüphaneleri tarayarak ulaştığımız mensur mi‟râc-nâmelerin 

tanıtımı yapılmıştır. İkinci bölümde Ankara Milli Kütüphane‟de bulduğumuz  

Musa b. Ahmed el-Antakî‟nin Mi‟râc-nâme adlı eserinde bulunan motifler 

manzum mi‟râc-nâmeler ile karşılaştırılarak, şekil ve muhtevası ise  klasik ve 

modern inceleme metodları ile incelenerek aktarılmıştır. Çalışmaların sonuna 

metnin transkripsiyonlu bir çevirisi de eklenmiştir. 

Mi‟râc-nâmeler konusunda özellikle Metin Akar‟ın “Türk Edebiyatında 

Manzum Mi‟râc-Nâmeler” eserine başvurulmuştur.  

Çalışmamıza desteklerini esirgemeyen başta TÜBİTAK‟a ve çalışmamız 

boyunca hemen her aşamasında, okunmasında, incelenmesinde ve 

değerlendirilmesinde yardımlarını esirğemeyen, engin tecrübe ve bilgisiyle bana 

yol gösteren, eksiklerimi düzelten sayın hocam Doç. Dr. Hasan GÜLTEKİN‟e 

derin bir içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine çalışmam boyunca destekleriyle hep 

yanımda olan kıymetli Zeynep Adıyahşi, Cihan Doğan ve Ebru Özlem Yılmaz‟a 

ve kahrımı çeken biricik hayat arkadaşım Yasin Hayır‟a teşekkürü bir borç bilirim. 

Kadriye ALKAN 
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1 
 

GĠRĠġ 

MĠ’RÂC  

Arapça “basamak,merdiven”,“yükselme göğe çıkma” (Parlatır,2009:1097)  

anlamına gelen ve “urûc” mastarından türemiş bir ism-i âlet olan “mi’râc” 

kelimesi (Esir, 2009:683) Büyük Türkçe Sözlük‟te “yükselme , çıkma” ve “ Hz. 

Muhammed’in göğe yükselmesi” anlamlarına verilmiştir. Özel anlamıyla mi‟râc; 

Hz. Muhammed‟in Mescid-i Harâm‟dan başlayıp Mescid-i Aksâ‟ya kadar devam 

eden ve oradan göğe ulaşan yolculuğunu ifade eden bir terimdir (Yavuz, 2005: 

132). 

“Geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma” anlamındaki “s r y” kökünden 

türeyen “isrâ” aynı zamanda Kur‟an-ı Kerim‟deki on yedinci surenin de adıdır 

(Esir, 2009;684). Mi‟râc kelimesi Kur‟an‟da geçmemekle birlikte onun çokluk 

şekli olan “me’âric” Tanrı‟ya nispet edilmiştir. Fakat Türkçe‟de mi‟râc kelimesi 

hem isrâyı hem de mi‟râcı barındırdığı için genellikle metinlerde tek başına 

kullanılmıştır (Yavuz, 2005 30:132). Türkçe‟de mi‟râc kelimesi ile yapılan 

terkipler ve bunların kullanılışı da oldukça yaygındır. Bunlar arasında mi‟râc-ı 

Nebî, mi‟râcü‟n-Nebî, mi‟râc-ı Ahmed, sahib-i mi‟râc, sahibü‟l-mi‟râc, zü‟l- 

me‟âric (Allah‟ın sıfatlarından birisi), mi‟râc-ı müminîn (namaz), leyle-i mi‟râc, 

leyletü‟l- mi‟râc, şeb-i mi‟râc ve mi‟râchan sayılabilir (Akar, 1987; 4) 

Mi‟râc ile kastedilen rastgele bir yükseliş olmayıp Hz. Peygamber‟in 

göklere yükselişi ve onun en bilinen bir mucizesinin adıdır (Akar, 1987: 3) Mi‟râc 

hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Recep ayının yirmi yedinci gecesi 

gerçekleşmiştir. İki aşaması vardır. İlkinde Resûl-i Ekrem‟in bir gece Mescid-i 

Harâm‟dan Mescid-i Aksâ‟ya yolculuk yapmıştır ki buna isrâ denir. Daha sonra  

oradan göklere yükselmesine ise mi‟râc denilmiştir (Esir,2009: 684; Yavuz. 2005; 

132)  

Hz. Peygamber‟in hayatında vukû bulan en derûnî hâl ve olaylardan biri 

olan mi‟râc (Kara,1998; 25) aynı zamanla alimler arasında çeşitli tartışmalara da 

sebep olmuştur. Kur‟an-ı Kerim‟de İsrâ ve Necm sûrelerinde yalnızca bir kısmı 

anlatılan daha detaylı ve kapsamlı kısımlarının hadislerden elde edildiği mi‟râc 

(Yavuz, 2005; 132) hadisesi özetle şöyle gerçekleşir: 
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Allah, amcasının kızı Ümmühânî’nin evinde iken Peygamber’e 

Cebraili gönderir. Yanında Burak vardır. Onu mi’râca davet eyler. 

Peygamber Burak’a biner. Burak’ın ayağı yere dokunmadan 

Mekke’den Mescid-i Aksâ’ya varırlar. Burada bütün peygamberler 

tarafından karşılanan Peygamber namaz kılar. Namazın ardından onu 

Cebrail dışarı çıkarır. Peygamber çok süslü bir merdiven ile kaşılaşır 

ve bu merdivenin bir ucu yerde bir ucu gökdedir. Kimi rivayetlere 

göre Cebrailin kanadında kimi rivayetlere göre de yine Burak’a 

peygamber göğe ulaşır. Sonra her katda ayrı ayrı peyġamberler ile 

karşılaşıp yedinci kata kadar varır. Burada melekler tavaf iderler 

oradan Sidretü’l Münteha’ya varır. Yetmiş hicabı geçtikden sonra 

yeşil bir döşek olan Refref’i görür. Onunla yetmiş hicabı geçip Arş’a 

varır. Arş’da her yerin nurla kaplandığı bir anda kimilerine göre kalp 

gözüyle ve kimilerine göre beden gözüyle Allah’ı görür. Daha sonra 

Refref ile Sidretü’l-Münteha’ya  vardı. Cebrail orada bekliyordu teker 

teker gökleri inerek Beytü’l-Mukaddes’e oradan da Burak ile tekrar 

Mekke’ye varır. Bu sırada peygamberlerin, cennet ve cehennemin 

tasvirleri yapılır (Levend, 1984; 128, 129). 

KUR’ANDA MĠ’RÂC HADĠSESĠ 

Kur‟an‟da Mi‟râc olayı açıkca geçmemekle birlikte İsrâ olayı Kur‟an‟da 

İsrâ suresiyle zikr olunmuştur. İsrâ suresi Kur‟an-ı Kerim‟in on yedinci suresidir 

(Akar,1987;7). Sery (geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma) kökünden türeyen 

İsrâ‟ Kur‟an‟da mazi sıgasıyla yer almış ve sureye ad olmuştur. Buna göre Allah, 

kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i 

Harâm‟dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ‟ya geceleyin bir seyahat 

yaptırmıştır ( Yavuz, 2005; 132). “İsrâ kelimesi bu formuyla Kur‟an-ı Kerim‟in 

tertibe göre 17. genel kabul görmüş nüzul sırasına göre ise 50. sırada bulunan  bir 

surenin ilk ayetinde yer almaktadır. Gece yolculuğuna çıkma şeklinde Hz. Lut‟a , 

ailesi ve kendine inananlarla birlikte İbn Abbas‟a göre Şam‟a doğru gece 

yürümelerinin kendilerinden istenmesi olarak 2 yerde, 3 ayrı yerde de Hz. 

Musa‟nın kavmiyle beraber Firavun‟un zulmünden kurtulmaları için Kızıl Deniz‟e 

doğru yine gece çıkmalarının vahiy yoluyla kendilerinden istendiği vurgulanır. 

Ayrıca bir ayette de Seriyyâ şeklinde. “küçük su arkı veya şerefli bir elçi” 

anlamında kullanılmıştır (Düzenli, 2001;34).” 
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İsrâ suresinin içerisinde Hz. Peygamber‟in mi‟râcı ile ilgili ayetler 

şunlardır:
1
 

Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu 

(Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini 

bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. 

Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.(1) 

Hani sana, "Muhakkak Rabbin, insanları çepeçevre 

kuşatmıştır" demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur'an'da 

lanetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile 

yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu, sadece onların büyük 

azgınlıklarını (daha da) artırdı.(60)  

Aynı zamanda mi‟râc hadisesine dair bazı ayetler Necm Suresi‟nde 

bulunmaktadır. Necm Suresi , Kur‟an-ı Kerim‟in iniş sırasına göre yirmi üçüncü, 

Arapça tertib sırasına göre ise elli üçüncü suresidir.Genel olarak Allah‟ın birliği ve 

ahireti vahiy gibi mevzuları işlemektedir. ( Akar, 1987;10) Toplamda altmış iki 

ayettir. 

Sure üç bölüm olarak ele alındığında apaçık birinci bölüm mi‟râc 

hadisesinden ve daha sonra müşriklerin bu olayı inkarından bahseder. İkinci 

bölümde ahirete inanmayanlardan, meleklerden dişi olarak bahseden ve bunların 

ilimsiz sadece tahmin üzerine hareket etmelerinden bahseder. Ve Allah‟ın kulunun  

daha anne karnındayken bile her halinden haberdar olduğunu bildirir. Üçüncü 

bölümde ise Musa‟dan ve İbrahim‟den beri var olan uyarılara uymayanlar için 

hesap gününün en son ona yapılacağına ve insanın kendi çalışmasının yalnız 

kendine fayda saylayacağı bildirilir. İnsanı güldüren yani cenneti ikram eden ve 

yine ağlatan yani cehenneme atan yine odur. İnsanı çift yaratan, ona zenginlik 

veren Ad kavmini helak eden, Nuh kavmini helak eden ve bunların yerin dibine 

sokan Odur. Kur‟an‟ında önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcı olduğunu ve Allah‟a 

secde ederek bağlılık bildirmek gerektiğini anlatır (Türkmen, 2010; 51,52,53,54) 

Mi‟râc ile alakalı olduğunu düşünülen Necm Suresi‟ndeki ayetler şunlardır: 

(1-2) “Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) 

sapmadı ve azmadı. 

                                                           
1
 Kur’an 17/1, 17/60.  
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(3) O, nefis arzusu ile konuşmaz. 

(4) (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. 

(5-7) (Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) 

öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. 

(8) Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.  

(9) (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. 

(10) Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. 

(11) Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.  

(12) (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?  

(13) Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) 

görmüştü. 

(14) Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.  

(15) Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.  

(16) O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.  

(17) Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.  

(18) Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
2
”  

MĠ’RÂC-NÂME VE MĠRACĠYENĠN TANIMI  

Mi‟râciyye, edebiyatta Hz. Peygamber‟in mi‟râc mucizesini konu alan 

manzume (Pala 2012:323), Türk dinî musikisinde Peygamberimizin mi‟râcını 

anlatan büyük şekil, klasik şiirde bir şekil ( Hayat Büyük Türk Sözlüğü trs: 864), 

mièraç konusunu işleyen eser (Parlatır 2009:1097), Hz. Muhammed‟in mi‟râc-ı 

şeriflerinden bahseden eser, Mi‟râc münasebetiyle yazılan manzume (Devellioğlu 

1970:778), Peygamber Efendimiz‟in mi‟râcından bahseden eser veya  bu 

                                                           
2
 Kur’an 53/1-18. 
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münasebetle yazılmış manzum veya mensur metinlere verilen  isim (Canım 2012: 

149) ve Hz. Muhammed‟in mi‟râcını konu alan manzum eser, mi‟râc-nâme 

(Ayverdi 2010:827) şeklinde tanımlanmıştır. Mi‟râc-nâme ise sözlüklerde kimi 

zaman mi‟râciyye ile aynı anlamda kimi zaman ise manzum veya mensur eserlerin 

bu türdeki genel adı olarak şöyle tanımlanmıştır: mi‟râc olayını anlatan manzum, 

mensur eserler ( Pala 2012:323), Hz. Muhammed‟in mi‟râcı hakkında yazılmış 

kaside ve şiir (Hayat Büyük Türk Sözlüğü trs.:864), Mi‟râc-ı nebî hakkında 

yazılmış kaside ve manzume (Sami 2010 :1373), Mi‟râc konusunu işleyen 

manzum eser (Parlatır 2009:1097). 

Mi‟râc mucizesi müslümanlar arasında neredeyse tüm medeniyetlerde 

musiki, hat, minyatür ve edebiyatta kendini kuvvetle göstermiştir (Uzun 2005:135) 

Türkler de diğer medeniyetler gibi İslamiyetin kabulü ile birlikte bu dinle ilgili 

konulara eserlerinde yer vermeye başlamışlar ve gazavat-nâmeler, hilye-i şerifler, 

na‟t, münâcâtlar gibi dini konuları işleyen müstakil eserler yazmışlardır (Canım 

2012:147). Tür, başlangıçta siretin bir bölümü olarak karşımıza çıkarken daha 

sonraları müstakil hale gelmiştir. XII. yüzyıldan itibaren manzum ve mensur pek 

çok müstakil mi‟râc-nâmeler yazılmıştır (İsen vd. 2009: 256). Bununla birlikte 

mi‟râc-nâmeler yalnızca müstakil haliyle değil mesnevi ve kasidelerin içinde de 

varlığını uzun süre sürdürmüştür. Dinî-tasavvufî konulardan aşk konulu 

mesnevilere kadar pek çok mesnevi içinde ayrıca kasidelerin bilhassa nesip 

bölümünde  mi‟râc konusu işlenmiştir. Şairler na‟t türünde yazdıkları kasidelerde 

Hz. Peygamber‟i överken mucizelerinden bahseder ve diğer peygamberlerden 

onun bu yönden üstün olduğunu anlatırlar. Bu mucizelerden önemli bir mucizede 

mi‟râc mucizesidir (Esir 2009:689)  

Manzum mi‟râc-nâmelerin çoğu kaside ve mesnevi nazım şekliyle kaleme 

alınmış olup ( Canım 2012:150) şu ana kadar tespit edilmiş müstakil manzum 

mi‟râc-nâmelerin beyit sayılarının 102 ila 1855 arasında olduğu tespit edilmiştir 

(Akar 1987:321). Bununla birlikte müstakil mensur mi‟râc-nâmeler içinde 125 

yaprağa kadar eserler tespit edilmiştir. (Akar  1987: 107) 

Mi‟râc-nâmelerin başlıkları genellikle mi‟râc-nâme veya mi‟râciyye 

olmakla birlikte Hz. Muhammed‟i öven ve saygı bildiren ifadelerin bulunduğu 

uzun başlıkları da görmek mümkündür. İçerik olarak genellikle mi‟râc-nâmelerde 

anlatılanlar benzer şekildedir. Yazarlar eserin hacmine ve arzularına göre 

hadiseleri sıralayarak ve seçerek anlatırlar. Ancak özellikle tek tek gök 
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tabakalarında yaşananları,Cebrail, Burak ve Refref üzerindeki seyahatleri ihmal 

etmezler. Bazı eserlerde bu seyahatler sırasında Zühre, Merih ve Müşteri gibi 

çeşitli yıldızlarla ilgili teşbih, mecaz ve kelime oyunlarına da yer verilir. 

Mi‟râciyyelerin giriş kısmında Ümmühânî‟nin evinde başlayan bir gece tasviri 

yapılacağı gibi doğrudan hadiselerde anlatılabilir. Kur‟an-ı Kerim kaynaklı bir 

mucize olan Mi‟râc‟ta Kur‟an ve hadis eş doğrultuda ele alınır. Bu sebepten 

içerisinde diğer türlerde de karşılaşabildiğimiz ayet ve hadislere göndermeler 

vardır. Bu ayetler özellikle yukarıda da bahsettiğimiz Necm ve İsrâ Sureleri‟dir 

(Aça vd.2011:383) 

Türk Edebiyatı içinde bilinen ilk mi‟râc-nâme Ahmed Yesevi‟nin 3. 

halifesi Hakim Ata‟ya aittir. Hakim Ata‟nın hikmeti ve özellikle hayatı hakkında 

anlatılan menkıbeler Kuzey Türkleri arasında çok yaygındır. Fakat Yesevi kadar 

halk arasında eserleri yaygınlık kazanmamıştır. Mi‟râc-nâme, Hakim Ata Kitabı 

isimli eserinin 1901 tarihli Kazan baskısında yer almıştır. Metinde bazı vezin 

bozuklukları ve ifade bozuklukları görülmekle birlikte ( Canım 2012:151) eser 

bilinen ilk eser olması bakımından önemlidir. 

Kimi zamanlar mi‟râc gecesi kutsal sayıldığı için bu gecelerde bestelenmiş 

mirâciyeler okunmuştur. Bu bakımdan özellikle bestelenmeye uygun eserler 

yalnızca metin olarak kalmamış cami ve tekyelerde bestelenip okunmuştur. Bu 

şiirleri okuyan kişiler mi‟râchân olarak anılır. (Mermer vd. 2008:285)  

Kaynaklarda mi‟râc-nâme okuma geleneği genellikle XVIII. yüzyılda 

Nâyî Osman Dede‟nin mi‟râc-nâmesi ile başlangıç kabul edilir. Fakat bu tarih, ilk 

mi‟râc-nâmenin XII. yüzyılda daha sonraki müstakil mi‟râc-nâmelerin XV. 

yüzyılda yazılıp okunmaya başladığı dikkate alınırsa çok geç bir tarihtir. Nitekim 

Yazıcızade Mehmed‟in ilk zamanlardan itibaren yazmış olduğu 

Muhammediyye‟sinin çeşitli toplantılarda okunduğu bilinirken mi‟râc gecelerinde 

de bazı mi‟râc okunuduğunu düşünmek mümkündür (Uzun 2005: 137). Fakat yine 

de bu mi‟râc-nâmeler içinde bu amaçla yazılmış ve en bilinen eser yine Nâyî 

Osman Dede‟nin mi‟râc-nâmesidir. Nâyî Osman Dede‟nin mi‟râc-nâmesinin 

okunma merasimi şu şekilde olmuştur: Mi‟râc gecesi yatsı namazından sonra 

mi‟râchânlar mihraba yakın bir yerde, bir kürsü etrafında toplanırlar, onların 

çevresinse zâkirler ve hafızlar bulunur. Merasimi başlatan bir  mi‟râchânın 

işaretiyle hafız İsrâ suresinden bir aşir okur. Onun ardından bahre çıkan iki 

mi‟râchân eseri okumaya başlar. Mi‟râchânların sayısı yeterli ise ikişer ikişer 
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bahre çıkarlar bu sırada bu merasimi dinleyenlere ve okuyanlara şekerli soğuk süt 

ikram edilir. Eserin bu şekilde tamamlanması birkaç saati almaktadır. (Akar 1987: 

84) 

Edebiyat ve musiki ile birlikte mi‟râc resimde de işlenmiş bir mucizedir. 

İslamda resmin yasak olması dolayısıyla minyatürler içinde kendini gösteren 

mi‟râc ilk olarak XIII. asırdan kalma Topkapı Sarayı Müzesi‟nde bulunan bir 

cönkte karşımıza çıkar.Bu türün en eskisi ve en güzeli olması bakımında ayrı bir 

hususiyette sahip olan eserde Hz. Peygamber‟in karlı dağları aşarken bir tasviri ve 

melekler ile birinci gökte bulunan horozun da tasvirleri vardır. Ressamın Ahmed 

Musa olduğu düşünülmektedir (Akar 1987:76). Ayrıca mi‟râc mevzunun , eserin 

muhtevası ile ilgili olmasa bile,  Nizamî‟nin Leyla vü Mecnun, Heft-Peyker ve 

İskender-nâmesi‟nde Sadî‟nin Bostan‟ında yer alması ve diğer başka mesnevilerde 

de yer alması bu mevzuunun sevilen ve kabul gören bir mevzu olduğunu gösterir 

(Tekin 2001:344). 

El yazması metinlerde XIX. yüzyıla kadar varlığını devam ettiren mi‟râca 

dair minyatürler birçok eserde yer almasına rağmen konusu mi‟râc olan bazı 

metinlerde görülmemiştir. Bu bahsedilen eserlerde yaşanılan durumda metin 

yazarının sufi gelenekten gelmemesi ya da nakkaşın mi‟râc mevzunu ihmal etmiş 

olması göz konusu olabilir (Tekin 2001: 344). 

Bütün bunlarla birlikte edebiyat terimi olarak mi‟râc her ne kadar yalnız 

Hz.Muhammed‟in Recep ayının 27‟si gecesi yaşadığı mucizenin işlendiği metinler 

olarak geçse de diğer peygamberlerin mi‟râcı ya da „urûcu bir çok yazma eserde 

ve kaynakta karşımıza çıkmaktadır. 
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1. MĠ’RÂC-NÂMELERĠN TARĠHĠ SEYRĠ 

1.1. Arap Edebiyatında Mi’râc-nâme 

Arap Edebiyatı‟nda yazılan mi‟râc-nâmeler edebi nitelikte olmaktan çok 

daha ziyade dini ilimler açışından ele alınmış eserlerdir. Ancak Ka‟b b. Züheyr‟in 

Kasidetü‟l Bürdesi içinde yer alan mi‟râcla ilgili on bir beyiti ve Hz. Muhammed‟e 

ile ilgili manzume yazanların yazdıkları bir kaç metin istisnadır. (Uzun 2005: 135) 

Bu zamana kadar yapılan araştırmalar sonucu Arap Edebiyatı‟nda yazılan 

bütün mi‟râc-nâmelerin mensur olduğu bilgisine ulaşılmış olmakla birlikte ( Akar 

1987:92)  

Arap Edebiyatı‟nda Necmüddin Muhammed b. Ahmed Gaitî‟nin eserinin 

en meşhur eser olduğu ve kendisinden sonraki eserlere kaynaklık ettiği 

söylenebilir (Kaya 2014: 680) Bununla birlikte Arap Edebiyatı‟ndaki ilk mi‟râc-

nâme İmam Gazzalî tarafından yazılmıştır. Metin Akar geniş araştırmaları 

sonucunda kütüphanelerdeki Arap dili ile mi‟râc yazan isimleri ve bu eserleri 

şöyle sıralamıştır: İmam Gazzalî, Ma‟âricü‟l- Kuds fi Medârici Mârifeti‟n- Nefs, 

Mi‟râcü‟s-Sâlikîn; Abdülkâdir Geylânî, Mi‟râc Latifü‟l- Ma‟ân‟i, Siracü‟l Vehhâc 

fi Leyleti‟l- Mi‟râc; Muhyiddin-i Arabî, Fütühât-ı Mekkiye, Kitabü‟l Esrâ ilâ 

Makami‟l-Esrâ, Şeçeretü‟l- Kevn; Necmüddin El-Gaytî , El-Mi‟râcü‟l- Müştakîn 

ve Minhâcü‟l- Ârifîn; Ahmedî Hâzâ Kitab Aleyhi‟l- İbtihâc ve fi Kıssati‟l- Mi‟râc; 

Ebü‟l- Berekât Seydi Ahmed Ed-Dıdır, Hâşiye Kıssatü‟l- Mi‟râc; Nasirüddin 

Ebü‟l Berekât Es- Suverdî, Mi‟râcü‟s-Sâlikîn ila Makami‟l Emin; İbn Abbas, 

Mi‟râc; İnbi Nureddin Filibevî, Hâzâ Risâle fi Mi‟râci‟n-Nebî; İsmail İbni 

Mehmed Mi‟râcü‟n-Nebî, Musa İbni Hüseyin El- İznikî, Mi‟râc; Mustafa Ahmed 

Er-Rufâî, El- İsrâ ve‟l- Mi‟râc; Mecdüddin El- Aykî, Mi‟râcü‟l- Vusul fi Şerhi 

Minhâci‟l- Usul; Seyyid Seyfullah, Mi‟râcü‟l- Mü‟mimîn ve müellifleri tespit 

edilememiş bazı eserler; Mi‟râcü‟n- Nebî, Fi Bahsî Mi‟râc, Kitabu Leyletü‟l 

Mi‟râc vd. ( Akar 1987:91-92) 

Konusu bakımından diğer mi‟râc-nâmelerden ayrılan Risâletü‟l- Gufrân, 

Ebü‟l Alâ Maarrî‟nin manevi alemlere yolculuğunu anlatan edebi değeri yüksek 

eseridir. Eser iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda önce göğe yolculuk 

cennet, cennetin nimetleri ve huriler ardından Cehennem ve azabları anlatılır. 

Ardından Arap dünyasının önemli şairleri ile karşılaşılır. Bu şairlerler şiir ve nahv 
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üzerine sohbetler eden Ebü‟l Alâ hem onların şiirlerinden örnekler verir hem de 

kendi üstünlüğünü göstermeye çalışır. Burada Cahiliye devrinde yaşamış bazı 

şairleri cennette görünce meraklanıp onların nasıl cenette alındığını sorar ve 

onlardan Allah‟ın çok affedici olduğu cevabını alır. Eserin adının Risâletü‟l- 

Gufrân olmasının temel sebebi de zaten Allah‟ın ne kadar bağışlayıcı olduğunu 

göstermek ve çağdaşları olan Allah‟ın rahmeti konusunda kısıtlayıcı alimlere 

cevap vermekdir. (Eren 2008:127) 

1.2. Ġran Edebiyatında Mi’râc-nâme 

Arap Edebiyatı‟nın aksine İran Edebiyatı‟nda çok sayıda manzum mi‟râc-

nâme mevcuttur. Bunların içinde müstakilen yazılanlarının yanı sıra mesnevilerin 

içinde yer alanları da mevcuttur. (Akar 1987:93) 

Kütüphane araştırmaları sonucunda Metin Akar tespit edebildiği Farsça 

yazar ve eserleri şöyle sıralar: 671 beyitlik en hacimli Mi‟râc-nâme, Nizamî‟nin 

Hamse‟si, Attar‟ın İlâhi-nâme ile Esrâr-nâme‟si Molla Camiî‟nin Mirkadü‟l 

Akâid‟inde, Hüseyin Vaiz‟in Lubb-ı Lubâb-ı Mânevi‟sinde, Hacı Mansur‟un 

Nebî-nâme‟sinde mi‟râciyyeler görülür (Akar 1987:94) Türk Edebiyatı‟nda başta 

mensur eserlerde yalnızca bir tema olarak karşımıza çıkan ve Fars edebiyatında da 

çoğunlukla manzum olan mi‟râciyyeler XV. yüzyılda Attar‟in mi‟râciyyesi ile 

müstakil bir eser olarak karşımıza çıkmaya başlar (Aça 2011: 383). 

Farsça tespit edilen mensur mi‟râc-nâmeler arasından şunları sayabiliriz: 

Kâşânî‟nin Mi‟râcü‟s-Saâde‟si, Nurbahş Muhammed‟in Risâle-i Mi‟râciyye‟si 

Emir Hüseynî‟nin Mi‟râc-ı Şeyh Bayezid‟ı ve müellifleri ve isimleri bilinmeyen 

Süleymaniye Kütüphanesi‟nde yer alan iki eser vardır. İbn Sinâ‟nın da mi‟râc-

nâme yazdığı bilinmektedir. Risâle-i Mi‟râciyye ya da Mi‟râc-nâme ismiyle 

bilinen ve bir dostunun isteği ile yazmış olduğu bu eser Farsçadır. İbn Sinâ bu 

eserinde Mi‟râc‟ın bedensel değil manevi ve ruhî olduğunu ispat etmeye 

çalışmıştır(Safâ 2002:69). 

1.3. Farklı Coğrafyalarda Mi’râc-nâmeler 

Arapça, Farsça‟dan başka Hintçe ve Malay dillerinde de mi‟râcla alakalı 

eserlerin yazıldığı bilinmektedir. Ortaçağ Avrupa edebiyatlarından İslam 

sûfilerinin etkisi olduğu aşikardır. Bu tesirin etkisini Dante‟nin İlahi 

Komedya‟sında görülür. Metin Akar‟a göre Migüel Asin İlahi Komedya‟da 
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Muhyiddin-i Arabî etkisi görmüş ve bunu ispat etmiştir (Akar 1987:95). Fakat A. 

Cüneyt Eren Risâletü‟l- Gufrân üzerine incelemeleri sırasında İlahi Komedya‟nın 

giriş kısmında Risâletü‟l- Gufrân etkisinin görüldüğünü tesbit etmiştir (Eren 

2008:127). Her iki durum içinde açık olan inkar edilemez tesirin gerçekliğidir. 

Ayrıca XVIII. ve XIX. yüzyılda Litvanya Tatarları arasında da sözlü ve 

yazılı mi‟râc-nâme geleneğinin yaygınlığı görülür. Arap harfleriyle ve Beyaz Rus, 

Leh dillerinde yazılmış Galina Mişkiniene tarafından incelenen bir mi‟râc-nâmede 

konusu ve etkileri bakımından dikkat çekicidir. Litvanya Tatarları arasında Evliya 

Kontey efsanesinin oluşmasına neden olan eser içerisinde  İslam kültürünün izleri 

ile birlikte Hristiyan kültürünün izlerini diger taraftanda Türk kültürünün izlerini 

barındırır.( Mişkiniene 2011: 225-237) 

1.4. Türk Edebiyatında Mi’râc-nâme 

Türk Edebiyatı‟nda mi‟râc hadisesi bir tema ya da bölüm olarak başta na‟t, 

siyer ve mu‟cizat türü eserlerde karşımıza çıkar. Kimi zamanda müstakil 

mesnevilerde bölümler halinde karşımıza çıkmıştır (Aça 2011:383). Bir motif 

olarak ilk defa Satuk Buğra Han Destanı‟nda görülen daha sonra Çağatay 

sahasında Hakim Ata‟nın yazdığı düşünülen 122 beyitlik Mi‟râc-nâmetü‟l-hazret 

isimli  Türk Edebiyatı‟nın ilk mi’râc-nâmesi sayılır. Anadolu sahasında ilk kez 

Ahmedî‟nin yazmış olduğu Tahkîk-i Mi‟râc-ı Resul adlı eser bu türün ilk  müstakil 

eseri karşımıza çıkar. Yine XV. yüzyıl yazarlarından İbrahim Bey‟in hazırlamış 

olduğu 275 beyitlik Mi‟râc-nâme‟si Anadolu sahasında yazılmış ilk manzum 

mi‟râc-nâmelerden birisidir. Fakat Anadolu sahası içinde en eski manzum mi‟râc-

nâme Hayati Develi tarafından tedkik edilmiş olan anonim bir mi‟râc-nâmedir 

(Esir 2009: 689) 

Mesnevilerin içinde yer alan mi‟râc-nâmeler içinde Ahmedî‟nin Çemşîd u 

Hurşîd‟i Fuzûlî‟nin Leyla vü Mecnun‟u, Ali Şir Nevaî‟nin Hamse‟si en 

bilinenleridir (Esir 2009:690).  Anadolu sahasında mesnevisinde mi‟râc bölümüne 

yer veren ilk isim XIV. yüzyıl şairi Âşık Paşa‟dır. Garib-nâme‟sinde iki ayrı yerde 

mi‟râcı işleyen Âşık Paşa mi‟râcının birinde Kur‟an ayetlerini temel alması ikinci 

bölümde yalnızca hadisleri kaynak alarak metnini oluşturması diger mesnevilerden 

onu ayırması yönünden de önem taşır (Esir 1987:697). Bununla birlikte su 

mesnevilerde mi‟râciyyeler tespit edilmiştir: Mürîdî‟nin Pend-i Ricâl, İslâmî‟nin 

Mesnevi‟si, Hayâlî‟nin Ravzâtü‟l-envâr‟ı, Antepli İbrahim ibn-i Bâlî‟nin Hikmet-
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nâme‟si, Edirneli Nazmî‟nin Pend-nâme‟si, Cinânî‟nin  Cilâü‟l- kulûb‟u, 

Gelibolulu Âlî‟nin Riyazü‟s-Salîkîn‟i Nevi-zâde Atâyî‟nin Sohbetü‟l- Ebkâr‟ı, 

Abdullâh-ı Bosnevî‟nin Şerh-i Cezire-i Mesnevi‟si, Vuslatî Ali Bey‟in Gaza-

nâme-i Çehrin‟i Lamiî Çelebî‟nin Ferhâd ile Şirîn‟i ve Vamık u Azrâ‟sı, Manisalı 

Camiî‟nin Muhabbet-nâme‟si, Lârendeli Hamdî‟nin Leylâ ve Mecnûn‟u, Şeyh 

Galib‟in Hüsn ü Aşk‟ı, Keçeçi-zâde İzzet Molla‟nın Mihnet-Keşân‟ı içinde 

mi‟râciyye barındırır (Esir 2009: 704). 

Mürettep divanlarda ise yapılan araştırmalar sonucundan bilhassa XVI. 

yüzyıl itibariyle mi‟râcların bölüm veya tema halinde ele alındığı görülür. Bu 

gelenek XIX. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş olsa da XVII ve XVIII. 

yüzyıllarda yazılan kadar edebi deger sahip mi‟râclar yazılmamıştır. Akar yaptığı 

incelemele sonucunda ilk defa Lamiî Çelebî‟nin divanında mi‟râciyyeye 

rastladığını belirtmekle birlikte (Akar 1987:130) Esir, Cemâlî‟nin çok uzun 

olmamakla birlikte bir kaç beyitte olsa divanında yer verdiğini belirtir (Esir 

2009:690). 

1.4.1. Müstakil Manzum Mi’râc-nâmeler 

1.4.1.1. Mi’râc-nâme 

Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli Bölümü. nr. 3756, yk. 64a-75b 

12 yaprak, harekeli nesih, (Selçuk nesihine çok benzer) başlık hiç yok. Yer 

yer takıbe konmuş. Her satırda 15 beyit ve 15 satır vardır. Cetvelsiz ve 

tezhibsizdir. Muhtemelen aharlı, filigranlı, su yollu avrupa kağıdı, kenarları ve sırtı 

kahverengi deri.Şemse, zencirek ve köşebent yok. 

Başı:  Tañrı adıyla tutalum her işi 

       Tâ göñüllerden gidere teşvişi 

 

Sonu:  Nice virevüz bu ümmetden haber 

        Kim bulardur kamulardan mu‟teber 

Eserin hiçbir yerinde adı, müellifi ve müstensihinin ismi,telif ve istinsah 

tarihleri bulunmamıştır. Başka bir nüshası da tespit edilememiştir. 
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Aruzun remel bahrinden “Fâ‟ilâtün Fâ‟ilâtün Fâ‟ilün” kalıbı ile mesnevi 

nazım şeklinde 341 beyit olarak yazılmıştır. 

Allah adının medhiyle başlayan eserlerde mi‟râcın bütün motiflerinin 

detaylı bir anlatımı bulunmaz. Şair ilk 34 beyitte kısaca gökte görülen altı katı 

kısaca özetlemiştir. Yedinci kat ve orada görülenler eserde daha detaylı bir şekilde 

anlatılmıştır. Bu mi‟râciyyede mi‟râcda yaşanılanlardan daha çok mi‟râc gecesinde 

farz edilen şeyler üzerine durulmuştur. Namaz, namazın önemi, Berat ve Kadir 

geceleri, cuma gününün önemi, kabirde sorulacak sorular, hac ve zekatın kıymeti 

gibi konular ile devam edip cehennemde kimlerin yanmayacağını belirterek biter. 

Kelimelerin imlası eserin daha eski bir nüshadan istinsah edildiğini 

düşündürür nitelikte olup tamu, biter, sovuk, tanlamak, taşragı, kiçirek, soravuz 

vb. kelimeler Eski Türkiye Türkçesi devrinden izler taşır. Metin Akar bu eserin 

tarihi bakımdan belki de tespit edilmiş en eski mi‟râciyye örneği olabileceğini 

belirtir. Eserde genellikle halk dili kullanılmıştır. Yabancı terkip çok azdır. ifade 

tarzı samimidir. 

Kafiye seçmekte titiz davranmayan müellifin bu eserinde aynı zamanda 

aruz kusurları da tespit edilmiştir (Akar 1987:155,156,157). 

1.4.1.2. Kitâb-ı Mi’râc-nâme 

Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli Bölümü, nr. 3756 

 Başı: Evvel Allah adıyla yâd idelüm 

  Işkını göñülden bünyâd idelüm 

 Sonu: Receb ayı hurmeti-y-çün yâ Kerim 

  Cümlemüze rahmet eyle yâ Rahîm 

Bu eserin aynı zamanda Topkapı‟da Süleymaniye nüshasına göre çok daha 

eksik bir nüshası daha bulunmuştur. Bu nüshada eserin adı Kitâb-ı Mi‟râc olarak 

geçtiği için eserin adı olarak bu kullanılmıştır. 

Beyit sayısı 678 olup aruzun remel bahrinden “Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilâtün 

Fâ‟ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Devrinin diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserde de 

aruz kusurları göze çarpar. 
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Mesnevi nazım şekliyle yazılmış olup içinde başka nazım şekilleri 

barındırmaz ve mensur kısımları da yoktur. 

Müellif dört beyitlik bir tevhidle eserine başlayıp kaynak olarak İbni 

Abbâs‟ın rivÀyetlerini gösterir: 

 Abni Abbâs kavlidür iş bu kelâm 

 Sahâbelerden rivâyet ve‟s-selâm 

 Ol gice Mi‟râca aġdı Mustafâ 

 Kim nice geldi úatına ol safâ 

 Her ne kim gördi Hazretde gördi ol Resûl 

 Ol gice Mi‟râca kim aġdı revân 

Diğer büyük mi‟râciyyelerde rastlanan pek çok motife bu mièraciyyede de 

rastlanılır. Fakat diğerlerinin aksine çok farklı ve değişik görüşlerde 

barındırmaktadır. Bunlar kısaca şunlardır: Peygamber Kudüs‟e giderken Tur 

dağında iner ve burada karşılaştığı peygamberler kendi ümmetlerinin sapık 

fikirlerini redd iderler. Yine Hz. Muhammed‟in nebilere imam olup namaz 

kıldırma hadisesi, Kudüs‟de değil Tur dağında gerçekleşir. Müellif bütün göğün 

katlarını detaylı bir şekilde anlatmıştır. Özellikle yedinci kat gökte yaşanılanları 

çok daha detaylı anlattığı görülür. Başka mi‟râc-nâmelerde göğün birinci katında 

karşımıza çıkan Hz. Adem bu eserde dördüncü katta bulunur.  

Eserin sonunda dört halifenin mi‟râcı tasdiki ve Ebu Cehl‟in inkarı kısaca 

anlatılmış, mi‟râcda emr olunan ibadetlerin önemine değinilmiş ve af ile eser 

bitmiştir (Akar 1987:157,158,159). 

Bu eser Akar‟dan daha sonra Hayati Develi tarafından tekrar ele alınmış 

olup, Develi eserin iki nüshasını da tespit etmiş ve bu dört nüshadan  Lalei nr.3756 

ve İ.Ü.TDE böl. Seminer Ktp.‟de bulunan nüshaları incelemiştir. Bu iki nüsha 

arasında motif bakımından çok farklılık olmamakla birlikte hacimce İ.Ü TDE böl. 

Seminet Ktp.‟de bulunan daha kısadır. Fakat aynı zamanda bu nüsha  

diğerlerinden dil yönüyle de farklılıklar göstermekte ve ağızların tarihini izlemeye 
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yardımcı olmaktadır (Develi 1998:81-85). Nitekim Hayati Develi bu nüshayı dil 

açısında da çok detaylı bir inceleme ile  ortaya çıkarmıştır.  

1.4.1.3. ġeyyâd Hamza Mi’râc-nâme 

Gülten Feşel Güzelışık tarafından hakkında bir yüksek lisans tezi 

hazırlanmış olan eser mesnevi nazım şekli ile yazılmıştır. İstinsah tarihi ve 

müstensih ile ilgili bi bilginin yer almadığı çalışmaya göre eser içinde yazarın 

keyfiyyetine göre bazı aruz değişiklikleri görülmüştür. Eserin genel olarak aruzun 

“Fâ‟ilâtün, fâ‟ilâtün, fâ‟ilün” veznidir. 

Eser baştan sonu mesnevi nazım şekliyle yazılmış olup başka şekil ve tür 

görülmez. Mesnevi nazım şekliyle kafiyelenen eserin bazı yerlerinde redifin kafiye 

olarak kullanıldığı görülür. 545 beyitten oluşan eserin 8 beyitinde aruz 

bozuklukları görülür. 

XIV. yüzyılda yaşadığı belgelerle ispat edilen Şeyyâd Hamza‟nın 

(Güzelışık:1996:5) bu eserinde de  dönemin halk Türkçe‟sini görmek mümkündür. 

Fakat müstensih 16. yüzyılda  eserin istinsah etmiş olacağından eserde bazı 

kelimeler düz harekelendirilmiştir. Fakat yine de eserin tamamına müdahele 

etmediğinden bazı eklerin orijinalliği korunmuştur. 

 Başı: Nâle kıl iy bülbül olma teñ-dil 

  Yumşan âhı ger degül-sen señ-dil 

 Sonu: Huş helâl olsun nekim su kıldı nûş 

  Hem tamam olsun bu kıssa bunda ûş (Güzelışık 1996: 27,31, 82.) 

1.4.1.4. Abdülvâsî Çelebî Mi’râc-nâme-i Seyyidü’l-BeĢer Hazret-i Resulullâh 

Aleyhi Efdali’s-salavât 

Afyon İl Halk Kütüphanesi, Gedik Ahmed Paşa Bölümü nr. 34(63 A-776). 

14 yaprak olan eserin telif tarihi 817/1414‟dür. Müstensihi Mustafa İbni Mahmûd 

El- Müezzin olan eserin istinsah tarihi ise 1054/1644‟dür. Yer yer harekeli nesihle 

yazılan eserde cedve ve tezhib yoktur. 

 Başı: Cemi‟-i enbiyânuñ pişvâsı 
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  Be-külli etkıyânuñ muktedâsı 

 Sonu: Sekiz yüz on yidi olmışdı târîh 

  Kim andan nazm oldı bu tevârîh 

Bu eser hakkında en detaylı çalışmayı Metin Akar gerçekleştirmiştir. Bu 

eserin ilk zamanlar Abdülvâsî Çelebi‟nin Halîl-nâme isimli mesnevisinin bir 

parçası olduğu iddia edilmiş fakat ilk defa Vasfi Mahir Kocatürk ve Amil 

Çelebioğlu tarafından bu eserin müstakil bir eser olduğunu yazmıştır. Akar ise 

incelemerinin ardından bu eserin bir mesnevinin başında yer almadığını ve bir 

müstakil mi‟râc-nâmede bulunan neredeyse bütün motifleri içerdiğini belirtip eseri 

müstakil bir mi‟râc-nâme olarak incelemiştir (Akar 1987: 161,162). 

1.4.1.5. Ahmedî Mi’râc-Nâme 

Ahmedî‟nin bu müstakil manzum Mi‟râc-nâmesi‟nden ilk bahseden isim 

Yaşar Akdoğan olur. Süleymaniye Kütüphanesi Şazeli Tekkesi 110 no‟lu Türkçe 

yazma İskender-nâmesinin  içinde 808/ 1405-1406 tarihli 497 beyitlik Mi‟râc-

nâme bulunur.Daha öncesinde 615 beyitlik bir mevlid yer alan nüshada Mi‟râc-

nâme ve ardından İskender-nâme‟nin başlanğıcı vardır. Bu durumda pek çok ilim 

adamı mi‟râcı burada İskender-nâme‟nin bir bölümü olarak düşünmüşlerdir. 

 Başı: Hamd idelüm k‟adıdur anuñ Kerim 

  Halıku Allâhu Rahmânü‟r-Rahîm 

 

 Sonu: Barmaguñ akdinde işbu ıkd-ı dür 

  Dört yüz dane-y-le toksan danedür 

 

Aruzun remel bahrinden “Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilün” yazılmış eser bu 

hususiyetleri doğrultusunda Türk Edebiyatı‟nda bilinen ilk mi‟râc-nâme olma 

önemine sahiptir. Ayrıca Eski Türkiye Türkçesi dili yönünden incelenecek 

kıymetli bir eserdir(Akdoğan 1989: 267,268,269,308). 
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1.4.1.6. Ârif, Mi’râcü’n-Nebî 

Süleymaniye Kütüphanesi,İbrahim Efendi Bölümü nr.355 

Telif tarihi 841/1437 olan eserin müstensihi Abdüllâtif İbni 

Muhammet‟dir. İstinsah tarihi belirlenememiştir. 63 yaprak olan eser harekeli 

nesih ile yazılmıştır. Her sayfada 15 beyit vardır.Cildi tamir görmüş fakat daha 

sonra yeniden parçalanmış koyu kahverengi kalın deridir. Mıklepli ortada beyzî 

şemse ve iç içe yaldız baskılı cedvel vardır. 

 Başı: Girü göñlüm bahri uş taşdi i yar 

  „âlemi başdan baş‟itdi sebze-zâr 

 Sonu: Gice gündüz rûhına vir biñ selâm 

  Tâ ki râzi ola ol Rabbü‟l-enâm 

Bu mi‟râciyye şu ana kadar tespit edilen en kapsamlı ve en 

hacimli mi‟râciyyedir. 

Eserde toplam 1745 beyit olmakla birlikte metnin içinde geçen, 

 Dercdür bu dürce iy mu‟teber 

 Biñ sekiz yüz elli biş dâne güher 

beyitinden de anlaşılacağı üzere eser içine 110 beyit noksandır (Akar 

1987:164,165) 

Eser üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlanmış olup bu tezde eserin biri 

Süleymaniye Kütüphanesi‟nde bir diğeri de Ankara Millet Kütüphanesi‟nde olmak 

üzere iki nüshası bulunmuştur. Fakat bu tezde Süleymaniye Kütüphanesi‟ndeki 

nüsha incelenmiştir. Mi‟râc-ı Nebi‟de bütün başlıklar, ayetler ve hadisler orijinal 

metinde kırmızı renkte yazılmıştır. Eserin tüm bölümlerinde müellifin diğer 

mesnevilerinde de olduğu gibi aruzun remel bahrinden “Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilâtün, 

Fâ‟ilün” kalıbı kullanılmıştır. Döneminin dğier mesnevilerinde de görebildğimiz 

çeşitli aruz kusurları bu eserde de mevcut olmakla birlikte müstensih eserde bazı 

düzeltme yollarına gitmişse de tam başarılı olamamıştır. (Hacıhaliloğlu 2006 :5,6 ) 
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Gönül denizinin çoştuğunu,tatlı sözler söyleyeceğini ve bu dünyanın boş 

olduğunu ifade eden beyitlerle mi‟râciyyeye başlar. Baş tarafı eksik olan bir 

na‟tten sonra sebeb-i te‟lif kısmı vardır. Bu eseri yazmaktaki makdasını müellif 

şöyle açıklar: 

 Diyelüm kim ol nebîler serveri 

 Diñle maksudı uşbu yidi çemberi 

 

 Nice buldı kurb-ı “ev-ednâ”ya yol 

Nicesi Hazret anı kıldı kabûl 

 

İdelüm bir bir bu ahvâli beyân 

Ol şeh‟üñ Mi‟râcı sırrın hoş „ayân 

 

Ol Resûl‟üñ mevlidi hatm oldı çün 

Başladuk Mi‟râcına iy zü-fünûn 

Ayrıca Ârif‟in mi‟râciyyesinde orijinal motifler de boldur. Hz. 

Muhammed‟in Arş altında vitir namazı kılması,Cehennem‟de Amine Hatun ile 

oğlunu karşılaştırılması, Cennet‟de torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‟in 

köşklerinin Hz. Muhammed‟e gösterilmesi gibi değişik motifler vardır. Eser 

içerisinde özellikle Cennet ve içindeki hurileri detaylı anlatmayan müellif 

isteyenlerin Mürşidü‟l Ubbâd isimli esere bakmalarını tavsiye etmiştir: 

Hûr-ı Cennet vasfını kıldum yâr 

Mürşidü‟l- Ubbâd içinde âşîkâr 

Eserini iki ana bölümden oluşturan Ârif birinci kısımda zahirî mi‟râcı 

ikinci kısımda ise sırrî mi‟râcı anlatmıştır. Arapça ve Kur‟an, hadis ilimlerine 
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vakıf olan müellifin bu bilgi derinliği özellikle ikinci bölümde kendsini daha çok 

gösterir. 

Bu eser manzum mi‟râciyyeler içerisinde gerek içerdiği motifler gerekse 

Ârif‟in kendine has üslubu ve tasavvufi açıdan mi‟râcı ele alışı bakımından 

kıymetli bir eser olarak kabul görmüştür (Akar 1987:164-170). 

1.4.1.7. ġeyh Ġsmail Hakkı Bursavî Mi’râciyye 

Türkiye‟de pek çok kütüphanede nüshası bulunan bu eserin Bursa Eski 

Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi‟nde bulununan nüshası ile TSMK Emanet 

Hazinesi‟nde bulunan nüshası müellifin kendi hattıyla yazılmış olması bakımından 

önem taşır (Yurtsever 2001:108) Bir başka müellif hattıyla yazılmış nüsha ise 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi‟nde yer alan nüshadır. Bu nüsha 22 yaprak ve 

her sayfada 15 beyitten oluşur.  Tezhib ve cedvel mevcut değildir. 

 Başı: Gel beru ey bülbül-i bâg-ı safâ 

  Nâle-perdâz-ı gülistân-ı vefâ 

 Sonu :Bu durur dilhâhımuz yâ Mustafâ 

  Olalum bâ-cümle ümmet der-safâ 

Bu eserde mi‟râcın motifleri çok detaylı verilmemiş verilenlerde bir kaç 

beyitte geçiştirilmiştir. Daha çok terimler, mekanlar üzerine duran İsmail Hakkı 

bunların tasavvufi açıklamalarına yer vermiştir. Üslûbu sanatlı olan müellif aruz 

ve kafiye konusunda oldukça başarılıdır. Farsça isim ve sıfat tamlamalarına 

sıklıkla yer vermesi eserin anlaşılmasını zorlaştırsa da bu kadar çok nüshasının 

tespit edilmesi onun sevilen ve begenilen bir eser olduğunu gösterir. 

1.4.1.8. Ġbrahim Bey  Mi’râc-nâme 

Musa Duman tarafından yapılan incelemeler sonucunda XV. yüzyıl şairi 

olduğu tahmin edilen İbrahim Bey‟in Mi‟râc-nâme‟si de bilinen ilk manzum 

mi‟râc-nâmelerden birisidir. 

Mi‟râc-nâme‟nin bilinen tek müstakil nüshası İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminer Kitaplığı‟nda bulunmaktadır. 13 yaprak ve her 
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sayfada 11 beyitten oluşmaktadır. Toplamda 271 beyitdir. MeFâ‟ilün, meFâ‟ilün 

feéûlün vezniyle yazılmıştır. 

Bu nüsha ile birlikte iki nüsha daha tespit edilmiştir. Bunlar İbrahim 

Bey‟in manzumelerinin bulunduğu yazmalardır. Bu üç nüshada da istinsah kaydı 

bulunmamaktadır. 

Başı:  Ezelden ilerü ol ferd-i mutlak 

 Ki vahdet kapusın kılmışdı muglak 

Sonu: Diyenler bu du‟â hakkında âmîn 

 Cihân âfetlerinden olalar emîn 

Diğer şiirlerinde olduğu gibi İbrahim Bey bu eserinde de sade bir dil 

kullanmıştır. Yaygın olarak kullanılan dini terimlerin dışında Arapça Farsça 

kelimelerin kullanımı çok azdır. Eserde Türkçe unsurlar bakımından zenginlik 

görülür (Duman 1998:171,172,178,202). 

1.4.1.9. Nâyî Osman Dede Mirâcü’n-Nebî ‘Aleyhi’s-selâm 

Matbu nüshalarda bu isimle geçiyor olmasına rağmen incelenen yazma 

nüshalarda mi‟râciyye olarak geçmektedir.Mesnevi nazım şekliyle yazılmış aruzun  

“Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilün” kalıbıyla yazılmıştır. 

 

 Başı: Evvel Allâh adını yâd eyleriz 

  Dil dil olmuş kalbi dil-şâd eyleriz 

 Sonu: Ahmed ü ashâb u cümle mü‟minîn 

  Rahmetü‟llâhu „aleyim ecmâ‟în 

Giriş bölümü, Allah yadınıyla başlar, Hz. Muhammed‟in övgüsü ile 

devam eder. Mi‟râc‟ın ana hatlarını kalın çizgilerle değinir. Özellikle Burak motifi 

çok detaylı bir biçimde anlatılır. Eser dokuz beyitlik hâtime ile son bulur. Eser 
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hacimsiz olup daha ziyade bestelenmek için yazıldığından tam anlamıyla mesnevi 

tertibine riayet edilmemiştir. 

Eserin pek çok kütüphanede nüshası bulunmakla birlikte bu nüshalar 

arasında hacimce farklar dikkat çekmektedir. Mi‟râchânların okumalarına göre 

metinleri istinsah ettikleri ihtimali düşünülmektedir. 

Mi‟râciyye sanat açısından çok lirik olamamakla birlikte aruz 

kusurlarından da uzaktır. Tasavvufi konulardan uzak olan eserde edebi sanatlara 

ve yabancı terkiplere çok yer verilmemiştir (Akar 1987:173,174) 

1.4.1.10. Süleyman Nahifî, Mi’râcü’n-Nebî 

Süleymaniye Kütüphanesi nr. 323, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi‟nde  nüshaları bulunan eser 29 yapraktır. Müstensihi ve istinsah tarihi 

tam olarak bilinmeyen eserin istinsah tarinin XIX. asır olduğu düşünülmektedir 

 Başı: Bismi‟llâhi‟r-rahmâni‟r-rahîm 

  Ayet-i kübrâ-i Kitâb-ı Kerim 

 Sonu: İtmedi ol Seyyid-i „Âlî-güher 

  Hadd-i „ubudiyyeti kat‟a güzer 

Mesnevi nazım şekli ve aruzun remel bahrinden “Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilâtün, 

Fâ‟ilün” kalıbı ile yazılmıştır. Besmelenin faziletleri ile konuya giren şair tavhid 

ve na‟tten sonra eserine başlar. Bu eser için bütün kaynakları okuduğunu belirten 

şair işini kolaylaştırması için Allaha dua eder. 

Bu mi‟râc-nâmede, mi‟râcın bütün motiflerine değinen şair bütün 

bunlarsan sonra rivayetlerde bulunuduğu bütün râvilerin adlarını sıralar. Daha 

sonra bu eseri yazma gücünü kendisine verdiği için Allah‟a şükreder. 

Bu mi‟râc-nâmenin diğerlerinden en önemli farkı filozofları eleştirmesi ve 

Mi‟râc vesilesi ile hoşuna gitmeyen konularda kendi fikirlerini bildirmeye 

çalışmasıdır. Aklın acizliği durumunda nakle kıymet verilmesi gerektiği ve 

mi‟râcın bir inanç ölçüsü olduğunu bildirmiştir: 
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 Hikmet odur şer‟e muvâfık ola 

 Emr-i İlâhi‟ye mutâbık ola 

 Yohsa degüldür hikem-i felsefi 

 Hakdan ola bâtıl ile muhtefî 

Eser içerisinde en sağlam kaynak sayılan Kur‟an ayetlerinin incelemesi ve 

diğer deliller hadisleri inceleyerek detaylı bir çalışma sunması bakımından hem 

ilmi hem sanatsal bir eser ortaya çıkarmıştır. Eserde yalnızca adı bir yerde geçen 

müellif Nahifi aruza hakim bir şair olup dili son derece iyi kullanmıştır. Dili bugün 

bile  kolaylıkla anlaşılabilir nitelikte olup Arapça ve Farsça tamlamalardan 

çoğunlukla uzaktır. Lirizim daha çok peygamberi övdüğü kısımlarda 

görülmektedir. Kafiyeleri daha çok Arapça ve Farsça kelimelerden yapmıştır 

(Akar 1987:175,176,177,178). 

1.4.1.11.  Mecîdî   Hâzâ Mi’râciyye-i Risâlet- Penâh ‘Aleyhi’s-selâm 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi T.Y. 4009 numaralı kayıtta 97 yaprak 

olan eser harekesiz nesih ile yazılmıştır. Mecîdî‟nin mi‟râciyyesi 289 beyitten 

oluşur. Aruzun “Mefâ‟ilün mefâ‟ilün fe‟ilün”  kalıbı ile yazılmıştır. Eserin 

tamamında aynı kalıp kullanılmıştır. Nazım şekli mesnevidir. 

Mi‟râciyye uzun bir tevhidle başlar daha sonra on beyitlik bir na‟t gelir. 

Altmış beşinci beyit ile birlikte mi‟râc konusuna başlayan yazar en önemli birkaç 

olayı birkaç beyitte anlatıktan sonra  daha çok “Kabe kavseyn”, “Rûyetu‟llâh”, 

yaratılış sebebi ve Hz. Muhammed‟in yaratılış felsefesindeki yerinine çok daha 

uzun yer verir. Bu bakımdan eser daha çok tasavvufa göre mi‟râcı ele alan orta 

uzunlukta bir eserdir. 

Telif tarihi belli olmamakla birlikte XVIII. asırda yazılmış olması 

muhtemeldir ayrıca müellif adına da ancak şu beyitten ulaşılabilinmiştir: 

Mecîdî bendeni hem yâ İlâhi 

Egerçi çok durur anuñ günâhi 
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Bazen kendi anlatıyormuş gibi bazen de Hz. Peygamber konuşuyormuş 

gibi anlatan şairin dili de kimi zaman basit bir Türkçe kimi zaman süslü bir Türkçe 

olarak karşımıza çıkar. Arkaik kelimeler az, Arapça ve Farsça tamlamalar fazla 

değildir (Akar 1987:179,180,181). 

1.4.1.12. Hafız Ömer YeniĢehir-i Fenârî Mi’râciyye 

İstanbul Üniversitesi ve Millet Kütüphanesi Mnz. 1375‟de iki nüshası 

bulunan eser 13 yaprak ve harekeli nesihdir (Akar 1987:181). Bunlarla birlikte 

yapılan araştırmalar sonucunda Milli Kütüphane‟de iki nüshası daha bulunmuştur. 

Müellifi hakkında bilgilerin kısıtlı olduğu eserin sekizinci beyitinde adı geçer: 

Bu „Ömer muhtâca ihvândan du‟â 

Fatîhâ ihdâ iden  rahmet bula 

Müellifin adında geçen Yenişehr-i Fenâri ya da Fener bugün 

Yunanistan‟ın orta bölgesinde Teselya ovasında yer alan ve Larissa olarak bilinen 

yerdir. Aynı zamanda müellifin Şehzâde Sultan Mehmed‟in hatibi olduğuna dair 

kayıtlarda bulunmaktadır.  

Mi‟râciyye‟nin yazılış tarihi eserin 312. beyitinde “ġurre” kelimesi ile 

verilmiştir. Ebced hesabı ile karşılığı hicri 1205‟tir. Eserin yazılış tarihi bu beyite 

göre miladi 1791‟dir. 

Geldi Mi‟râciyye nazma fî Receb 

Gurre târîhdir ana itme „aceb 

Bütünüyle manzum olan eser mesnevi nazım şekli ile yazılmıştır. Eserde 

aruzun remel bahrinden “Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilün” kalıbı ile yazılmıştır. Eserin 

içerisinde herhangi bir sıralama yapılmamış olmakla birlikte  başlangıçta kısa bir 

mukaddime  daha sonra İsrâ ve Mi‟râc‟ın anlatımı, mi‟râcda yaşanılan olaylar ve  

hatime vardır. Klasik bir mesnevinin giriş kısmına göre  eksiklikler mevcuttur. 

Eserin dili diğer pek çok mi‟râciyyede olduğu gibi sade ve anlaşılırdır. 

Şair aruzu kullanmada ve kafiyede pek başarılı değildir. Mi‟râciyye‟nin ahenkli bir 

dili vardır. Kelime, hece ve ses tekrarlarıyla ahenge katkı sağlamıştır. 
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 Başı: Allâh adın diyelim hoş evvela 

  Birdir ol kim şübhe yok ma‟lûm ola 

 Sonu: Eyle magfûr cürmümüzü kıl sâlimin 

  Hamdü‟lillâh şükr-i Rabbi‟l-âlemîn 

Eser diğer mesneviler gibi hacimli olmamakla birlikte bestelenmek için 

yazılmış izlenimi vermektedir. Bununla birlikte eserde bazı farklı motiflerde 

görülmektedir. Allah tarafından Hz. Muhammed‟e gönderilen kadehlerde bal ve 

şarap bulunması bunlardandır. Burada yalnızca iki kadeh vardır(Kaya 2014: 683-

714). Bu eseri Akar ilim alemine tanıttıkdan sonra detaylı bir çalışma Hasan Kaya 

tarafından yapılmıştır. 

1.4.1.13. Abdülbakî Ârif Mi’râciyye 

Birçok kütüphanede nüshası bulunan bu eser Metin Akar ve Hüseyin Ayan 

tarafından incelenmiştir.  Metin Akar Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi nr.186 

bulmuş olduğu 11 yaprak talik yazı ile yazılmış metni incelemiştir. Bu Mi‟râciyye 

316 beyittir. Diğer nüshaların kendi aralarında çeşitli farklılıkların olmasının 

nedeni ya müstensihlerin kendi zevklerine göre istinsah etmeleri ya da bu eserlerin 

bestelenmek üzere istinsah edilmiş olabileceği ihtimalleridir. Bu eserin 

bestelenmek için yazıldığına dair birkaç ipucu tespit edilmiştir. Eserin bir 

nüshasında “ Eyyüb Ensârî türbesinde okunur oldur” ibaresine rastlanması yine 

başka bir nüshada mısra başlarında makam işaretlerinin yer alması ve Şairinde 

zamanının bestekârlarından olması bu eserin bestelenmek için yazıldığı görüşüne 

kuvvet kazandırmıştır. 

Eserin çeşitli kısımlarında farklı farklı aruz kalıplarının  kullanılmış olması 

esere canlılık sağlamıştır. Ayrıca eserin beş yerinde mensur kısımlar 

bulunmaktadır. Burada çeşitli konuların sebeblerini açıklayan şair eserin manzum 

kısmını mesnevi nazım şekli ile kaleme almıştır. Eserde telif tarihiyle ilgili bir 

kayda rastlanmamıştır. 

 Başı: Sad hamd o kadîm kâr-sâza 

  Ol sâni‟-i âsumân-tırâza 
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 Sonu: Ne kadar yog ise istihkâkı 

  Mazhar-ı lutf ola „Abdü‟l-bâkî 

Mi‟râciyye‟nin en başarılı yönü üslubudur. Şair az sözle gayet sanatlı bir 

metin yazmış ve tekrarlara düşmemiştir. Eserin dili anlaşılmak açısından biraz ağır 

olup aynı zamanda çokça Arapça ve Farsça terkipler barındırmaktadır (Akar 1987: 

184,185,186,187,188) 

Ayan ise Süleymaniye Kütüphanesi‟nde bulduğu bir mi‟râciyye mecmuası 

içerisinde bu eser rastlar. Bu nüsha 315 beyitten meydana gelmekle birlikte diğer 

nüshalar gibi manzum ve mensur karışık haldedir. Ayrıca Hüseyin Ayan‟a göre 

Abdü‟l-bâkî Arif‟in eserinin dilini ağır bulmak pek doğru değildir. Üstelik şairin 

bu eserinden hareketle en zor fıkıh ve kelam meseleleri bile kolaylıkla kavranabilir 

(Ayan: 1986: 1,2,3) 

1.4.1.14. Seyyidî  Der- Beyân-ı Kıssa-i Mi’râc 

Ankara Cebeci Halk Kütüphanesi nr. 1061‟ de bulunan ve 4 yapraktan 

oluşan eser güzel olmayan bir talik yazı ile yazılmıştır. 

 Eser toplamda 143 beyit olup aruzun remel bahrinden “Fe‟ilâtün, 

fe‟ilâtün, fe‟ilün” kalıbı ile yazılmıştır. Nazım şekli mesnevidir. 

 

 Başı: Şeb-i esrâda mübârek Mi‟râc 

  Siyer-i Ahmed‟edür ol ser-tâc 

 Son: Kevser‟inden kana kana içelüm 

  Berk-ı hâtif gibi cisri geçelüm 

Mi‟râcın hemen hemen bütün unsurlarına değinen müellifin Arapça ve 

Farsça‟ya olan hakimiyeti şu beyitlerden anlaşılmaktadır: 

 Kâle men ma‟ake yâ Cebre‟il 

 Goft u Ahmed-i Muhtâr sen bil 



 

25 
 

 “Ve reahnâhu mekânen” didi Hak 

 Didi şânında “ve mâ-erselnâk” 

Seyyidi‟nin üslubu fazla sanatlı değildir. Tekrarlara düşmemekle birlikte 

kafiye konusunda da fazla zengin sayılmaz. Türkçe kelimeleri Türkçe ile yabancı 

asıllı kelimeleri ise yabancı kelimelerle kafiyelendirmiştir. Bu mi‟râciyye daha çok 

türünün küçük ve orta güzellikte bir örneğidir (Akar 1987:189,190). 

1.4.1.15. Muhammed Fevzi Kudsiyyü’s-Sirâc Fî Nazmi’l- Mi’râc 

181 beyitten meydana gelen eserin nazım şekli mesnevidir. Aruzun remel 

bahrinden “Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilâtün, fâ‟ilün” kalıbı ile yazılmıştır. Klasik mesnevi 

tertibinin dışında yazılmış olan eser tevhid ve na‟t bölümlerini barındırmaz 

 Başı: Başladım maksûda bismillâh ile 

  Tâ irem matlûba hamdi‟llâh ile 

 Sonu: Çünki sen Vehhâb ü lütfuñ bi-hisâb 

  Biz didik âmîn sen kıl müstecâb 

Eserin sebeb-i telifinde müellif bu eseri yazmasında temel gayenin mi‟râc 

yazan kişiye Allah‟ın ferahlık vereceği ve kalbini nurlandıracağı inancı olduğunu 

bildirir. Mi‟râciyyeler okunduğunda kendisinin eserininde okunmasını ve 

kendisine bir fatiha armağan edilmesini arzular. 

Eserde mi‟râc hadisesine dair farklı motilerde göze çarpar. Daha önceki 

metinlerde Hz. Muhammed‟i mi‟râca çağırmaya  Cebrail tek gelirken Muhammed 

Fevzi eserinde davet için Mikâil, İsrafil, Azrail ve Cebrail‟in geldiğini bildirir. 

Ayrıca yolculuğa çıkıldığında yalnızca Kudüs‟e uğranmaz, yol boyunca dini 

öneme sahip pek çok noktaya uğrarlar. Medine, Tur, Beytü‟l-Lahm bu inilen 

yerlerdendir. 

C.S. Revnakoğlu, bir araştırmasında Muhammed Fevzi‟nin bu eserinin 

zamanında bestelendiğini ancak daha sonra bestesinin unutulduğundan bahseder. 

Metninde de eserin okuduğuna dair izler bulunmuştur: 
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Ya‟ni cem‟iyyet idüp de „âşk ile 

Bahs-i Mi‟râcı okutsa şevk ile 

Yine eserin bazı kısımlarına sonradan eklenen ilahi ve na‟tler metnin 

bestelenip okunuğu sırada metne eklenen kısımlar olduğu düşünülmektedir. 

Eser didaktik bir amaçla kaleme alındığı için her beyitinde lirizm yoktur. 

Ancak metnin bütünü incelendiğinde şair başarılıdır. Aruz kusuru yok denecek 

kadar azdır. Arapça çok olmamakla birlikte Farsça terkiplere sıklıkla yer vermiştir. 

Beyitlerinin kiminde sanatlı bir üslub kimi zaman sade bir üslub kullanmış az 

sözle çok şey anlatmıştır ( Akar 2987: 191-196). 

1.4.1.16. Erzurumlu Osman Sirâceddin Hayâl-i Bâl 

Eserin yazma bir nüshası bulunmayıp İstanbul‟da 1305 (1887-1888) 

yılında Bâb-ı Âlî civarında Mahmud Bey Matbaası‟nda basılmış bir nüshası 

mevcutttur. Tamamı 47 sayfa olan bu eserde şair aruzun değişik kalılarınıe 

eserinde kullanarak eserine canlılık kazandırmıştır. 

Eserin giriş kısmıda bulunan mevlidin ve diğer şiirlerin ardından okunacak 

Kur‟an-ı Kerim‟den hasıl olan sevabı başta Hz. Muhammed olmak üzere diğer 

peygamberlere ve din büyüklerine gönderdiğini beyan eden bir mensur Türkçe dua 

kısmı bulunmaktadır. Bu söyleyiş aynı zamanda eserin bestelenip okunuduğunun 

göstergesidir. Eserin asıl mi‟râciyye kısmı 20-47 sayfaları arasında yer almaktadır. 

Eser mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış olup toplam 405 beyittir. 

Aruzun “Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilün”  kalıbı ile yazılmıştır. Genel hatlarıyla 

mi‟râciyye üç kısımdan oluşmaktadır. Her bölümün sonunda tekrar ettiği bir  

nakarat beyiti ve Arapça “ meféûlü, Fâ‟ilâtün, meféûlü, Fâ‟ilâtün”  kalıbıyla 

yazılmış 12 beyitlik bir münacat yer alır. 

Eserde daha çok Arapça-Farsça kelimelerle oluşturulmuş kafiyeler 

bulunur. Şair eserinin bazı yerlerinde ise kusur sayılabilecek tasarruflarda 

bulunmuş, kafiyeye yer vermemiştir. Vezin ve kafiyeden sonra eserde ahengi 

sağlayan unsur ses tekrarlarıdır. 

Klasik dönem edebî mahsullerimizin ekserisinde bulunduğu üzere şair 

eserine besmele ve hamdele ile başlar: 
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Nâm-ı Hakk‟ı ibtidâ zikr idelim 

Sâniyen hamd ü senâ şükr idelim 

Ey göñül eyle salât ile selâm 

Tâ ola ol hâl ile hatm-i kelâm 

Eserin ilk bölümünde besmele, hamdele, salvele ve ardından Cebrail‟in 

Hz. Muhammed‟i yolculuğa çıkarması ve birinci göğe kadar olan yolculuğu konu 

edilmiştir. İkinci kısımda birinci gökten başlayıp yedinci göğe kadar devam eder 

ve Allah ile Hz. Muhammed‟in konuşmalarına kadar devam eder. Üçüncü 

bölümde Allah‟ın huzurundan ayrılan Hz. Muhammed Cebrail ile dönüş yolunda 

cenneti ve cehennemi gezer buradakilerin halini izlerler. daha sonra yeniden 

Ümmühanî‟nin evine dönen Hz. Muhammed hala yatağını sıcak bulur. 

Eserinin sonunda kendisinden önce yaşayanlar için bir Fatiha talebinde 

bulunan Sirâcî daha önceki  şiirlerinde mahlası Sirâcî‟i kullanırken mi‟râciyyede 

adı Osman‟ı da kullanılır. Anne ve babasına dua talebinde de bulunan Sirâcî 

eserinin sonunda anne ve babasınında adlarını anar: 

İsmim „Osman‟dır bilinsin hâtime 

Vâlideynimdir „Aliyy ü Fâtıma( Ekinci 2013: 659-665) 

 

1.4.1.17. Hâkim Mehmed Efendi Mi’râciyye 

Vakanüvis Hâkim Mehmed Efendi‟nin müstead nazım şekli ile yazdığı 

türünün diğerlerinden nazım şekli bakımından farklılık gösteren bu eseri toplamda  

124 beyittir. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü nr.4477‟de 

kayıtlı olan bu eser aruzun “Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilâtün, Fâ‟ilün” kalıbıyla yazılmıştır. 

Kafiye şekli ise AbAb, CxAb, DxAb... şeklinde devam etmektedir. 

 Başı: Emr ü fermân eyler ise Hâlık-ı cân-âferin 

  Feyz-i lutfından baña 
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  Nazm olunmak üzre Mi‟râc-ı resulü‟l-mürselîn 

  Ola matbû‟u‟l-edâ 

 

 Sonu: Ol resûle âline ashâbına olsun selâm 

  Hâkimâ subh u mesâ 

  Hâhım ümmîd-i şefâ‟ât yâ şefiâ‟l-müznibîn 

  Yâ resûl-i müctebâ 

Hâkim Mehmed Efendi‟nin müstezadı daha önce yazılmış müstezadlar 

içinde farklı bir konuyu ele alması bakımından önemlidir. Aynı zamanda eser 124 

beyitle bugüne kadar  müstezadlar içinde en hacimli müstezad olma özelliğini 

taşımaktadır. Bu eseri diğerlerinden ayıran en önemli özellik şekilde kendini 

göstermektedir. Muhteva bakımından diğer eserlerde görülen birçok motif bu 

eserde de görülmektedir (Erdoğan 2009: 75,92). 

1.4.1.18. Recep Vahyi, Minhâcü’l- Mi’râc 

Minhâcü‟l-Mi‟râc gerek vezin gerekse nazım şekli olarak oldukça 

zenginlik gösterir.Toplam 542 beyit olan eserde her bölümd efarklı bir aruz kalıbı 

ve nazım şekli kullanılmıştır. Şair eserine tevhid ile başlar burada çapraz 

kafiyelendirilmiş  on iki dörtlük bulunmaktadır. Sonra Leyle-i Regâib başlığı 

altında müsemmenine benzer fakat karma kafiyeli bir şekil daha mevcuttur. Daha 

sonra Mevlidü‟n-Nebi başlığı ile müseddes-i mütekerrir nazım şekli ile yazılan 

kısımın ardından  esas bölüm olan Mi‟râcü‟n-Nebi başlar. Bu kısım mesnevi 

nazım şekli ile yazılmıştır. Eser  sultan II. Abdülhamid‟i öven yirmi beyitlik 

mesnevi tarzında yazılmış kaside ile son bulur. 

 Başı: Allah „Azîm ü Kibriyâ‟dır 

  Kimdir iden „âlemeyni işrâk 
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 Sonu: Sen ki „ayn-ı „adl iseñ hükm eyle keyfe mâyeşâ 

  Askerim en soñ kelâmum Pâdişâhum çok yaşa 

Eser Tanzimat döneminin getirmiş olduğu değişiklik ve yenilik izlerini 

gösterir. Münâcât ve kasidenin yeri klasik mesnevi tertibine uymamıştır. Ayrıca 

eserde orijinal motiflerde görmek mümkündür. Arşdan sonra Hz. Muhammed‟in 

yanına gelerek Arş gibi konuşan ve adı Nûr olan “tevfîk-i ilâhi” mevcuttur. Hz. 

Muhammed‟in ilahi huzura kabul edilişi de farklıdır. Mekan olmadığı için 

ilerlemeyemeyen Hz. Muhammed‟i  huzura bir cazibe çeker. 

Eserin şairinin ismi bir kaç yerde geçmektedir. Eserin içinde geçen 

gazellerde mahlası Vahyî olarak karşımıza çıkar. Kitâbın başında da müellifin adı 

“Erkân-ı Harbiye Kolağalarından Receb Vahyî” olarak geçer. Sultan II. 

Abdülhamid‟e yazdığı şiirden de anlaşılacağı üzere kendisi askerdir. 

Eserde yer yer sade yer yer de sanatlı bir üslûp görülmektedir. Hadiseleri 

bazen özetleyerek kendisi anlatmış bazen de kahramanların ağzından nakl etmiştir. 

Eserinde sık sık na‟tlar söylemesi onun heycanlı bir Hz. Muhammed aşığı 

olduğunun göstergesidir (Akar 1987:196-202). 

1.4.1.19. Said PaĢa  Mi’râciyye 

Said Paşa, Diyarbakır‟da dünyaya gelmiştir. Tarihçi, devlet adamı ve 

şairdir. Yine kendi gibi şair olan Süleyman Nazîf ile şair Faik Ali Ozansoy‟un 

babasıdır. Çeşitli görevler için gittiği şehirlerden olan Mardin‟de vefat etmiştir. 

Tanzimatın ilk nesillerinden olan Said Paşa özellikle bu ilk isimlerin 

eserlerini sıklıkla okumuş Namık Kemal‟den övgü ile bahsetmiş bir şairdir. Bu 

devirde görülen Aguste Comte ile başlayan pozivist felsefe ve din aleyhdarı 

görüşlerden de haberdâr olan Paşa muhtemelen eserini de bu görüşlere karşı olarak 

yazmıştır. Eserin bölümleri incelendiğinde bu durum apaçık görülmektedir. Birinci 

kısımda bazı inkar emarelerinin görüldüğü Hz.Muhammed‟in mucizeleri ve  

İslamiyyetin övgüsü vardır. İkinci bölümde mi‟râc hadisesi anlatılmıştır. üçüncü 

bölümde ise pozitivist bir mantık ve rasyonel bir tavırla zamanındaki insanlara ve 

inkarcılara mi‟râc hadisesini ispat etmeye çalıştığı beyitler bulunmaktadır. 
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Said Paşa‟nin Mi‟râciyyesi‟nin diğer eserlerden en önemli farklı 

muhtevada kendini  göstermektedir. Dil ve şekil bakımından çok farklı olmayan 

mi‟râciyye kaside nazım şekli ile yazılmış olup aruzun “mefâ‟ilün, mefâ‟ilün, 

mefâ‟ilün, mefâ‟ilün” kalıbı ile yazılmıştır. Çok hacimli bir eser olmayıp toplam 

119 beyittir. 

 Başı: N‟ola kadri olursa hâmemin beyne‟l-enâm a‟lâ 

  Ede bi‟l-iftihâr evsâf-ı fahrü‟l-âlemi imlâ 

 Sonu: Hemîşe tâ ki eflâk olıcak encüm ile memlü 

  Habîb‟in rûhuna benden ola teslîm-i lâ-yuhsâ ( Erdoğan 1999:163-

185). 

1.4.1.20. Diğer Müstakil Mi’râc-nâmeler 

Çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiş mi‟râciyyelerin dışında 

kütüphanelerimizde varlığına rastlanılamamış eserler bulunmaktadır. Bunlar 

İsfendiyâr Bey oğlu Hızır Bey adına yazılmış müellifi bilinmeyen bir Mi‟râc-

nâme,Şeyh İlâhî-i Nakşibendî‟nin Manzûme-i Mi‟râciyye‟si, Simkeşzâde Feyzî 

Hasan Efendi‟nin Mi‟râc-nâme‟si, Nûri Muhammed Efendi‟nin  Risâle-i Mi‟râc‟ı, 

Fatma Kamile Hanım‟ın Mi‟râciyye‟si,  Hüseyin Bursâvî‟nin Mi‟râciyye‟si, 

Cemâleddin-i Vahdet‟in Mi‟râciyye‟si, Kavukçu Mehmed Efendi‟nin 

Mi‟râciyye‟si, Erzurumlu Şeyh Osman Sirâcüddin Sirâcî‟nin Manzume-i Mi‟râcı 

ile Beylerbeyi Arap Sadî Bey‟in Mi‟râciyye‟sidir (Akar 1987: 203,204) 
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1.4.2. Müstakil Mensur Mi’râc-nâmeler 

Tablo1.1. Risâle-i Mi‟râciyye  

Eserin Bulunduğun Şehir İstanbul 

Kütüphanenin Adı Marmara Üniversitesi , Fen- Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi 

Kütüphanenin Bölümü  

Demirbaş Numarası Y. 3/3 

Eserin Adı Risâle-i Mi‟râciyye 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı  

Telif Tarihi  

Müstensih Adı  

İstinsah Tarihi XVIII. Yüzyıl 

Eserin Ebadı  

Baskı Tarihi, Basımevi  

Yaprak ve Satır Bilgisi 101a-119a  14 satır 

Mürekkebi  

Yazı Cinsi  

Cilt Bilgisi  

Kağıt Bilgisi  

Eserin Başı “ Yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh yâ Muhammed leyle-i Mi’râce yâ 

Muhammed radıyallâhu anhu” 

Eserin Sonu “Ve her kim bunı okıya bize Tañrı te’Àla ana rahmet kıla Fâtihâ ehsan 

ede. Vallâhu a’lem bi’s-savâb” 

Açıklamalar Eserin istinsah tarihi kütüphane kayıtlarında XVIII. yüzyıl verilmiş 

olmakla birlikte eser üzerine kapsamlı bir çalışma yapan Sır dil 

açısından eseri inceleyip eserin bu yüzyıldan çok daha önce kaleme 

alındığını tespit etmiştir. Bu eser daha çok Eski Türkiye Türkçesi diye 

adlandırılan dönemin dil hususiyetlerini taşımaktadır. Arap ve Uygur 

imlasının birlikte kullanılması, kelimelerdeki ünlülerin yazılmasında 

bazen harf bazen hareke bazende hem harf hem hareke kullanılması, 

daha çok XIV ve XV. yüzyıl Anadou sahası metinlerinde sık görülen 

bengilde-,devşir, keleci, kutlula-, tamu, sagrak, uçmak, ,yegrek gibi 

sözcüklere yer verilmesi ve metninde genel olarak Arapça- Farsça 

tamlamaların kullanımının nadir olması gibi neden bu düşünceyi 

kuvvetlendirir. 

Eserin anlatımında kimi zaman konu bütünlüğünün bozulduğu 

görülmektedir. Bunun başlıca nedeni müstensihin eser istinsah ederken 

gerekli özeni göstermemesi ya da  orijinal nüshaya ulaşamamış olması 

olabilir. 

Eserde diğer eserlerde bulunan genel olarak birçok motif 

bulunmaktadır. Fakat diğerlerinden farklı olarak bu eserde  namazın 

farz kılınışı bölümü işlenmemiştir. Eserin konusunun mi‟râc olması 

dolayısıyla İslami itikatla ilgili pek çok sözcük kullanılmıştır (Sır 2013: 

2261-2268). Ayrıca eserde bu seyahat srasında uğranılan pek çok 

mekanın ismi verilmiştir. Bu mekan adları daha sonra yine Sır 

tarafından incelenip açıklanmıştır(Sır 2014:1). 
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Tablo1.2. Risâle-i Mi‟râcü‟n-Nebî 

Eserin Bulunduğun Şehir İstanbul 

Kütüphanenin Adı Süleymaniye Kütüphanesi 

Kütüphanenin Bölümü Hacı Mahmud Efendi 

Demirbaş Numarası 01810 

Eserin Adı Risâle-i Mi‟râcü‟n-Nebî 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı  

Telif Tarihi  

Müstensih Adı  

İstinsah Tarihi  

Eserin Ebadı 205* 145, 150*90mm 

Baskı Tarihi, Basımevi  

Yaprak ve Satır Bilgisi 87 yaprak 15 satır 

Mürekkebi  Eser içinde yer alan ayetler, hadisler ve bölüm başlıkları için 

sürh 

Yazı Cinsi Nesih 

Cilt Bilgisi  

Kağıt Bilgisi  

Eserin Başı “ Óamd ü åenÀ vü şükr-i bî- nihÀ ol zÀt-ı yektÀ olan cenÀb-ı 

Óaøret mevlÀ celle ve ‘alÀ óaøretlerine olsun ki bu  ‘Àlemleri 

ve cem’i maólûúÀtı ‘ademden vücûda getürüp  òalú  eyledi.” 

Eserin Sonu  

Açıklamalar Eserin girişinde tezhipli serlevha   bulunmaktadır. Bu 

kısımda eserin adı olan “ Haza risâle-i Mi’râcü’n-Nebî 

Salla’llÀhu  „Aleyhi ve Sellem” yazılıdır. Alt başlığında 

besmele yer alır. Eserde hamdele ardından salvele karşımıza 

çıkar. Sayfanın etrafını çevreleyen kahverengi kalın cedvel 

bulunur. Eserde sayfaların kontrolünü sağlayan râbıta 

kelimeler kullanılmıştır. Bunlar cedvelin dışında verilmiştir. 

Eserde Arapça  olan kelimeler kırmızı çizgiler ile gösterilmiş 

olup hareke kullanılmamıştır. Eserin sonunda bir hatime 

bulunmakla birlikte eser moksandır. Bundan sonra manzum 

parçaların yer aldığı 2 yapraklık bir kısım vardır. Bu kısımın 

sonunda 1227 tarihi bildirilir. Fakar bu tarih muhtemelen 

manzum kısımla ilgilidir.  
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Tablo1.3. Mi‟râc-ı Muhammed 

Eserin Bulunduğun Şehir İstanbul 

Kütüphanenin Adı Süleymaniye Kütüphanesi 

Kütüphanenin Bölümü Özel 

Demirbaş Numarası 00601 

Eserin Adı Mi‟râc-ı Muhammed 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı  

Telif Tarihi  

Müstensih Adı  

İstinsah Tarihi 17 Cemaziyelevvel  1167/1753 

Eserin Ebadı 214*145  165*95 

Baskı Tarihi, Basımevi  

Yaprak ve Satır Bilgisi 1b-54a yaprakları arası   13 satır 

Mürekkebi  Dikkat çekmek istediği yerler  ve başlıklar sürh 

Yazı Cinsi Harekeli  Nesih 

Cilt Bilgisi Miklepli  Mukavva  Cilt 

Kağıt Bilgisi --- 

Eserin Başı  

Eserin Sonu  

Açıklamalar Eserin başlangıcında serlevha olmayıp kırmızı mürekkeple 

“Haza Kitâb-ı Mi’râc-ı Muhammed MuãùafÀ ãalla’llÀhu 

‘aleyhi  ve sellem” yazılmıştır. Daha sonra siyah 

mürekkep ile besmele verilmiştir. Eserin girişine  İsrâ 

Suresi‟nin birinci ayeti alınmış ve bu ayetin manası İbni 

Abbâs‟dan rivayet edilmiştir. Eserde cedvelde bulunmaz 

rabıta kelimeler sol alttadır.  
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Tablo1.4. Tercemetü‟s-salat  Mi‟râcü‟l- Arifin 

Eserin Bulunduğun Şehir İstanbul 

Kütüphanenin Adı Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanenin Bölümü  

Demirbaş Numarası E.H. 1308 

Eserin Adı Tercemetü‟s-salat  Mi‟râcü‟l- Arifin 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı --- 

Telif Tarihi --- 

Mütercimi Adı Şeyhülislam Dürrîzâde Mustafa Efendi 

Tercüme  Tarihi XVIII. asır 

Eserin Ebadı 13*7  6*6 

Baskı Tarihi, Basımevi  

Yaprak ve Satır Bilgisi 6b-11a yaprakları   17 satır 

Mürekkebi  

Yazı Cinsi Talık  

Cilt Bilgisi Şemseli , zencirekli, cetvelli, yeşil deri ciltli 

Kağıt Bilgisi Beyaz renkli, filigranlı avrupa kağıdı 

Eserin Başı “Hakîkat -i salÀt nedir duhûli ile’s-salÀt ve hurûcı mine’s-

salÀt ne vechiledir beyÀn buyrula...” 

Eserin Sonu “... diyü ol vakitde redd-i selÀm iderler” 

Açıklamalar  Bu mi‟râc-nâme aynı isimli Arapça bir eserin tercümesidir. 

Kitap isminden de anlaşılacağı gibi namazı anatmaktadır. 

Namazın tasavvufi bir tesfiri yapılmıştır. Eserde Hz. 

Muhammed‟in mi‟râcının iki türlü olduğu belirtilir. Birisi 

Mescid-i Haram‟dan Mescid-i Aksa‟ya kadar olandır İkinci 

ise Mescid-i Aksa‟dan melekutun yüceliklerine yapılan 

seyahattir. 

 Mi‟râc gecesi Hz. Muhammed Allah‟a “ Ümmetime dönüşte 

hediye olarak ne götüreceğim?” diye sorar. Allah hediye 

olarak namazı verir. Ve namazın iki türlü hediye  olduğunu 

söyler. Bu bakımdan namaz hem cismanî hem de ruhanî 

hediyedir. 

 Bu eser “ Namaz, müminin mi‟râcıdır.” hadisinin tasavvufi 

bir tefsiri gibidir. Eser tam olarak Hz. Muhammed‟in 

mi‟râcını anlatmamakla birlikte  Metin Akar bu eserinde bir 

mi‟râc-nâme sayılabileceğini belitrmiştir. 

 Eser ağır bir dille yazılmış olmakla birlikte üslubu sanatlı 

değildir. Mevzunun tasavvufi bir yorum olması birçok terkip 

kullanılmasına neden olmuş oalbilir. Ayrıca eser içinde 

Kur‟an-ı Kerim‟den iktibaslar ve tasavvufi değerlendirmeler  

vardır (Akar 1987:105,106). 
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Tablo 1.5. Risâle Fi Medhi Mi‟râc 

Eserin Bulunduğun Şehir İstanbul 

Kütüphanenin Adı Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

Kütüphanenin Bölümü  

Demirbaş Numarası R.2052 

Eserin Adı Risâle  Fi  Medhi  Mi‟râc 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı --- 

Telif Tarihi 1730-1754 tarihleri arası 

Müstensihin Adı --- 

İstinsah  Tarihi 1166/1752 

Eserin Ebadı 100X90  60X1 

Baskı Tarihi, Basımevi  

Yaprak ve Satır Bilgisi 7 yaprak 11 satır 

Mürekkebi  

Yazı Cinsi İnce nesih 

Cilt Bilgisi Sırt ve kenarı deri, mıklepsiz, çargûşe ebrî ciltli 

Kağıt Bilgisi Açık samanî renkli, su yollu, filigranlı, ince, aharlı kağıt 

Eserin Başı “Ser-tÀc-nÀme-i sahÀ’if miftÀh-ı künuz-ı letÀif dibÀçe-ÀrÀ-yı 

meymenet-efzÀ” 

Eserin Sonu “... şefÀ’at. Àmin” 

Açıklamalar Bu küçük risalede önce Kur‟an‟dan iktibaslar yapılarak Hz. 

Muhammed övülmüştür. Daha sonra Hz. Muhammed‟in 

gögsünün yarılması ve içinin zemzem ile yıkanması 

anlatılmıştır. Ümmü Hânî‟nin evinde başlayan yolculuk, 

Sidre‟ye varış ve burada Refref ile  yolculuk ile devam eder. 

Hz. Muhammed Allah ile görüştükten sonra yatağına geri 

döner. 

Yazar, Sultan Mahmud oğlu Mustafa devrinde, Hz. 

Peygamber‟in şefâatine nâil olmak amacıyla bu kitâbı 

yazdığını, sonra Mustafa Paşa‟ya taktim ettiğini bildirir. Eser 

duâ ile son bulur (Akar 1987: 106,107) 
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Tablo 1.6. Kitâbü‟l- Mi‟râc 

Eserin Bulunduğun Şehir İstanbul 

Kütüphanenin Adı Süleymaniye Kütüphanesi 

Kütüphanenin Bölümü Laleli Bölümü 

Demirbaş Numarası 00667-001 

Eserin Adı Kitâbü‟l- Mi‟râc 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı Abdullah Efendi 

Telif Tarihi 1132 

Müstensihin Adı --- 

İstinsah  Tarihi ---- 

Eserin Ebadı 220*140 160*90 

Baskı Tarihi, Basımevi  

Yaprak ve Satır Bilgisi 124 yaprak 15 satır 

Mürekkebi Siyah renk 

Yazı Cinsi Nesih 

Cilt Bilgisi  

Kağıt Bilgisi Açık samanî renkli, aharlı kağıt 

Eserin Başı “Bismi’llÀhi’r-rahmÀni’r-rahîm. El-hamdüli’llÀhi Rabbi’l-Àlemîn 

ve’s-salÀtü ve’s-selÀmu ‘alÀ NebiyyinÀ veResûlünÀ Muhammedin 

ve alÀ cemi’ü’l- enbiyÀ’i ve’l-mürselîn ve Àlihi ve sahbihi 

rızvana’llÀhi ‘aleyhim ecma’în” 

Eserin Sonu “HülÀsa bu kadar şevÀhid-i  kat’ileriñe var iken ol Münkirîn-i 

halÀt mi’râcı inkÀrda ısrÀr üzre olup Mahaza’llÀh sihr sebep diyü 

inkÀrda kaldılar.” 

Açıklamalar Eserden ilk olarak bahseden Akar eserin  yerini Beyazıt 

Kütüphanesi olarak vermiş olmakla (Akar 1987:107) birlikte biz 

araştırmalarımızda esere Süleymaniye Kütüphanesi Laleli 

Bölümü‟nde tesadüf ettik. Bu Akar‟ın bahsettiği eserin aynısı mı 

yoksa başka bir nüshası mı bilemiyoruz. Fakat eserin ebatlarının 

uyuşması, yaprak sayfasının aynı olması, yazı cinsinin aynı 

olması mürekkebin kullanımı bu ihtimalleri kuvvetlendirmiş 

olmakla birlikte eserin sonunda elimizdeki nüshada bazı kelime 

değişiklikleri görülmüştür.  

 Esere besmele ve hamdele ile başlanmıştır. Eserde önemli 

kelimeler kırmızı çizgi ile belirtilmiştir. İlk sayfalarda kahverengi  

bir cedvel kullanışmış daha sonraki sayfalarda bu cedvelin yerini 

kırmızı daha ince bir cedvel almıştır. Eserin girişinde bir mühür 

bulunmaktadır. Eserde bölüm başlıkları da kırmızı mürekkep ile 

verilmiştir. 

Yazar, giriş bölümünde mi‟râcdan bahseden önemli 

eserleri sayar. Daha sonra mi‟racın sebebini ele almıştır. Bu 

eserde mi‟râcın sebebi diğer eserlerden çok daha farklı 

verilmiştir. Ümmetinin günahlarının affı için uğraşan Hz. 

Muhammed‟e rahmet deryasının büyüklüğünü göstermek için 

Allah onu mi‟râca davet eder (Akar 1987:108). 
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Tablo 1.7. Kitâb-ı Kıssa-i Mi‟râc 

Eserin Bulunduğun Şehir İstanbul 

Kütüphanenin Adı Süleymaniye Kütüphanesi 

Kütüphanenin Bölümü Aga Efendi Tanacan  Bölümü 

Demirbaş Numarası 00047-001 

Eserin Adı Kitâb-ı Kıssa-i Mi‟râc 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı  

Telif Tarihi  

Müstensihin Adı --- 

İstinsah  Tarihi ---- 

Eserin Ebadı 205*145 175*103 

Baskı Tarihi, Basımevi 1258 H. 

Yaprak ve Satır Bilgisi 28 yaprak 15 satır 

Mürekkebi Siyah renk 

Yazı Cinsi Nesih 

Cilt Bilgisi  

Kağıt Bilgisi  

Eserin Başı “Bismi’llÀhi’r-rahmÀni’r-rahîm.  Ve bu  nestaéîn kitâb-ı 

kıssa-i Mi’râc” 

“Nübüvvetden on ikinci yılıñ vakÀ’ı ve kıssa-i Mi’râc ve 

salavÀt _farz oldığı ve _beyÀn olunur ekser ‘ulemÀ anuñ 

üzerinedür ki Mi’râc nübüvvetden on ikinci yılıñ mah-ı 

rebi’ü’l-evvelinde vakı’ olmuşdur.” 

Eserin Sonu  

Açıklamalar Eser besmele ile başlar ve konuya mi‟râcın tarihi üzerine 

kararları bildirir. Bazı önemli kelimelerin üstünü kırmızı ile  

çizili olan eserde cedvelde ince kırmızıdır. Serlevha 

görülmez. 
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Tablo 1.8. Mi‟râcnâme 

Eserin Bulunduğun Şehir İstanbul 

Kütüphanenin Adı Süleymaniye Kütüphanesi 

Kütüphanenin Bölümü Fatih Bölümü 

Demirbaş Numarası 02848-001 

Eserin Adı Mi‟râcnâme 

Eserin Dili Çağatayca 

Müellifin Adı Et- Talakani Nureddin Ali b. Gickane Seyyid Ali 

Telif Tarihi 917 H. 

Müstensihin Adı  

İstinsah  Tarihi  

Eserin Ebadı 290*203 194*125 

Baskı Tarihi, Basımevi --- 

Yaprak ve Satır Bilgisi 12 yaprak 15 satır 

Mürekkebi Siyah renk önemli kelimeler altın sulu mürekkep 

Yazı Cinsi Talik 

Cilt Bilgisi  

Kağıt Bilgisi  

Eserin Başı “Beşinci kökge yettük ol kök altundın yaratılmış irdi. Cibril 

eşik kakıp sözladı irse...” 

Eserin Sonu  

Açıklamalar Eserin girişinde iki adet mühür bulunmaktadır. Cetvel ve 

serlevha bulunmayan eserde besmele, hamdele gibi giriş 

bölümleride bulunmaz. Beşinci göğün anlatımı ile başlaması 

eserin noksan olduğunu gösterir. 
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Tablo 1.9. Mi‟râcü‟n-Nebî 

Eserin Bulunduğun Şehir Ankara 

Kütüphanenin Adı Milli Kütüphanesi 

Kütüphanenin Bölümü Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 

Demirbaş Numarası 06 Mil Yz A 7987/2 

Eserin Adı Mi‟râc-ı Muhammed Mustafâ 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı --- 

Telif Tarihi --- 

Müstensihin Adı --- 

İstinsah  Tarihi --- 

Eserin Ebadı 210*156 151*90mm 

Baskı Tarihi, Basımevi --- 

Yaprak ve Satır Bilgisi 5 yaprak , 13 satır  

Mürekkebi Sözbaşları ve çizgiler kırmızı   

Yazı Cinsi Nesih Kırması 

Cilt Bilgisi Sırtı  tamir görmüş, bezle kaplı, kapakları yıpranmış kağıt 

kaplı mukavva 

Kağıt Bilgisi Abâdî 

Eserin Başı  

Eserin Sonu  

Açıklamalar Eserin başında üç sayfalık bir kısım mevcuttur. Eserin ismi 

serlevhada yer almıştır. Bir de altında “dördüncü fasıl” 

yazan bir başlık daha vardır. 1a‟da İbrahim Edhem yazılı üç  

mühür bulunmaktadır. Bu eserden sonra   Eşrefoğlu‟nun 

“Müntehb-ı Müzekkîn- Nüfus” adlı eseri başlamaktadır. 
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Tablo1.10. Mi‟râciyye 

Eserin Bulunduğun Şehir Ankara  

Kütüphanenin Adı Milli Kütüphane 

Kütüphanenin Bölümü Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 

Demirbaş Numarası 06 Mil Yz A 3757/9 

Eserin Adı Mi‟râciyye 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı --- 

Telif Tarihi --- 

Müstensih Adı  

İstinsah Tarihi  

Eserin Ebadı 198*140  148*93 

Baskı Tarihi, Basımevi  

Yaprak ve Satır Bilgisi 3 yaprak 15 satır 

Mürekkebi  Siyah 

Yazı Cinsi Harekeli nesih 

Cilt Bilgisi Harap halde siyah meşin cilt 

Kağıt Bilgisi suyolu filigranlı 

Eserin Başı “Elhamdüli’llÀh Rabbü’l-’alemîn es-salavÀt ve’s-selÀm ‘alÀ 

seyyîdina Muhammed ve ‘alihî ve  sahbihî ecma’în. AmmÀ 

bundan sonra bilgil ki rivÀyet olunur ki hazret-i Resûl 

‘aleyhi’s-selÀmdan ol gice Hakk subhÀne ve te’Àla beni 

mi’râca da’vet eyledi.” 

Eserin Sonu  

Açıklamalar Eser önce besmele hamdele ile başlamış ardından direk 

mi‟râc konusuna geçmiştir. Dördüncü göğden itibaren 

anlatılmaya başlanan mi‟râc çok kısa olup direk cehennem ile 

ilgili tasvirlere geçer. Dğier bu türdeki eserlere göre hacimce 

küçük bir eserdir. 
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Tablo1.11. Mi‟râcü‟n-Nebî 

Eserin Bulunduğun Şehir Ankara 

Kütüphanenin Adı Milli Kütüphanesi 

Kütüphanenin Bölümü Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu 

Demirbaş Numarası 06 hk 4888/1 

Eserin Adı Mi‟râcü‟n-Nebî 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı  

Telif Tarihi  

Müstensihin Adı Abbas b. İbrahim Edhem 

İstinsah  Tarihi 1310/1891 

Eserin Ebadı 186*120mm 

Baskı Tarihi, Basımevi --- 

Yaprak ve Satır Bilgisi 142 yaprak , değişken satır sayısı 

Mürekkebi Söz  başları  mor 

Yazı Cinsi Bozuk Nesih 

Cilt Bilgisi Sırtı kahverengi meşin kaplı mukavva 

Kağıt Bilgisi Yerli cedid 

Eserin Başı “Ba’isden on birinci senede vak’ı olan  ibtidÀsı_ radıya’llÀhu 

anhüm nakl olunur ki seyyid-i kaéinÀt efendimiz her sene...” 

Eserin Sonu “Bu kitÀbı yazdım yÀdigÀr olmak içün okıyan yazana bir dua 

kılmak içün. ‘AbbÀs oġlu İbrahim Edhem Efendi tahriri” 

Açıklamalar Eserin başında üç sayfalık bir kısım mevcuttur. Eserin ismi 

serlevhada yer almıştır. Bir de altında “dördüncü fasıl” yazan 

bir başlık daha vardır. 1a‟da İbrahim Edhem yazılı üç  mühür 

bulunmaktadır. Bu eserden sonra   Eşrefoğlu‟nun “Müntehb-ı 

Müzekkîn- Nüfus” adlı eseri başlamaktadır. 
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Tablo1.12. Mi‟râcü‟n-Nebî 

Eserin Bulunduğun Şehir Manisa 

Kütüphanenin Adı Manisa İl Halk Kütüphanesi 

Kütüphanenin Bölümü Manisa İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu 

Demirbaş Numarası 45 hk 5043 

Eserin Adı Mi‟râcü‟n-Nebî 

Eserin Dili Türkçe 

Müellifin Adı Altıparmak Mehmed b. Mehmed Üskûbî 

Telif Tarihi --- 

Müstensihin Adı Mehmed Said Nuri 

İstinsah  Tarihi 1234/1817 

Eserin Ebadı 205*120 142-72 

Baskı Tarihi, Basımevi --- 

Yaprak ve Satır Bilgisi 321 yaprak , 19 satır 

Mürekkebi Siyah 

Yazı Cinsi Nesih 

Cilt Bilgisi Zencirekli  vişne renkli meşin mahfaza  içinde 

Kağıt Bilgisi Saykallı abâdî 

Eserin Başı “HazÀ KitÀb-ı Mi’râcü’n-nebî tefsîlÀt. Bismi’llÀhi’r-

rahmÀni’r-rahîm. Ve salla’llÀhu ‘alÀ seyyîdinÀ ve mevlanÀ 

Muhammedin ve ‘alÀ Àlihi ve sahbihi ve sellim ecma’în” 

Eserin Sonu “HÀtimetü’l-KitÀb. Hamdüli’llÀh te’Àla kıldı. Óakk te’Àla 

kitâbuñ tekmìl hem müyesser yadigÀr olsun ahvÀn içün sa’î 

idüp koduk” 

Açıklamalar Diğer bütün mi‟râc-nâmeler içinde en kapsamlı eser olup 

içinde pek çok motife yer vermiştir.  

Kendi eserlerinde bile isimleri çeşitlilik gösteren müellif 

Mehmed ya da daha doğru söyleyişle Muhammed Efendi; “ 

Altıparmak Muhammed bin Muhammed eş-Şeyh, Altıparmak 

Muhammed bin Muhammed  bine‟l- Çıkrıkçı, Muhammed 

bin Muhammed Altıparmak el- Üskübî” gibi çeşitli isimlerle 

eserlerde geçmektedir. Ne zaman doğduğu hakkında kesin 

bilgiler olmayan Mehmed Efendi‟nin babası Mekke ve 

Medine kadılığı yapmıştır. Kendisi Üsküp‟te tahsiline devam 

etmiştir. Bu sıralarda önce Çıkrıkçı-zâde daha sonra 

Altıparmak lakaplarıyla tanınmıştır. İstanbul‟a geldikten 

sonra uzun süreler Fatih Camii‟nde dersler ve vaazlar 

vermiştir ( Kılıç 2007:333) 

Yazarın birçok eseri olmasına rağmen bu isimli bir eserinden 

kaynaklarda bahsedilmediği görülmüştür. Araştırmalarımız 

sırasında bizde böyle bir eserin varlığını keşfetmiş ve bu 

sayede ilim alemine bildirmiş olduk. 

 

 



 

43 
 

2. MUSA BĠN AHMED EL-ANTAKÎ’NĠN MĠ’RÂC-NÂME’SĠ 

Ankara Milli Kütüphane‟de 06 Hk. 4377 numaralı kayıtta ulaştığımız 

Mi’râc-nâme 80 yaprak, 13 satır, harekeli nesih ile yazılmıştır. Kağıt türü krem 

rengi çiçek filigranlıdır. Eserin dış ve iç boyutu 205×145- 155×100mm’dir. 

Kütüphane kaydında telif tarihi verilmemiş istinsah tarihi 1116(1703) olarak 

verilmiştir. Daha sonra metin incelememiz ile birlikte telif tarihinin “bu MièrÀcı 

daòı bu arada temÀm oldı tarió hicret-i nebevìnuñ biñ ùoúsan dört senesinde 

şaèbÀnü’l- mübÀrekün on ücünde sebt güni teórìri nihÀyet bulmuşdur”[160/b] 13 

Şaban 1094/ 7 Agustos 1683 olduğu tespit edilmiştir. Yine kütüphane kaydında 

müellifi belirtilmeyen eserin müstensihi Mehmed b. Ali olarak verilmiştir. Metinin 

sebeb-i telif’inde belirtilmesiyle “ve baèdehu bu faúìr-i úalìlü’l- biøÀèat MÿsÀ bin 

Aómed el-ÁnùÀkì diledim ki Resÿl-ı Ekrem ve Nebiyy-i mükerrem ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem óaøretlerinüñ MièrÀc’da óÀãıl olan aóvÀl ve aúvÀlin bir nice 

èArabì risÀlelerden Türkì’ye tercüme idüp ve Türkì risÀlelerden daòı cemè 

eyledüm tÀ ol SulùÀnuñ meddÀóları zümresine dÀòil olup muóìbbleri silkine 

münselik olam” [81/b,82/a] müellifin Musa b. Ahmed Antakî olduğu tespit 

edilmiştir. Eserin cildi aşınmış kahverengi mıklebli, şemseli metin cilttir. Şirazesi 

dağınıktır. Başı eksiktir. Asıl metin 80. yapraktan sonra başlamaktadır.ã 

Eserin müellifinin Musa bin Ahmed el- Antakî olduğunu öğrenmemize 

rağmen maalesef ki herhangi bir kaynakta bu isme rastlanılamıştır. Bu yüzden 

müellifi hakkında tek bildiğimiz eserinden hareketle böyle bir eser yazmış olduğu, 

Antakyalı olduğu ve XVII. yüzyılda yaşadığıdır. 

Eserin incelenmesi sırasıyla motifler, muhteva, kaynaklar ve dil ile üslup 

özelliklerinin ele alınması şeklinde gerçekleşmiştir. Motiflerin incelenmesinde 

metinde yer alan sırası gözetilmiştir. Metinin kaynakları  alfabetik sıra ile 

verilmiştir. Dil ve üslup özellikleri incelenirken dikkat çekici hususlar ele 

alınmıştır. 

2.1. Motifler 

2.1.1. Mi’râcın Sayısı 

Mi‟râc hadisesinin kaç kere gerçekleştiği hakkında metinde iki yerde farklı 

kaynaklardan bilgi verilmiştir. Bu kaynakların birinde önce peygamber olmadan 

bir kez düşündü daha sonra peyamber olduktan sonra cismen yapılan bir mi‟râc 
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anlatılmakla birlikte diğer kaynakta mi‟râcın sayısı otuz üçe kadar çıkmaktadır. Bu 

mi‟râclardan biri cismani olup geri kalanı ruhanidir. 

“Vecìbü’d-dìn eydür gice düşünde gördi peyġamberlige gönderilmedin 

öñdin ãoñra peyġamberlige baèå olunduúdan ãoñra bir buçuú yıl cismi ile Recebüñ 

yigirmi birinci gicesi MièrÀc eyledi Tefsìr-i Beyøavì’de bir yıl[83/b]ãoñra MièrÀc 

eyledi Şeyó äadredddin Úonevì úuddise sırrıhu Nuãói’nde zikr ider Resÿl-i Ekrem 

èaleyhi’s-selÀm otuz üç kez MièrÀc eyledi biri MièrÀc cismÀnìdür girü úalanı 

ruóÀnìdür dedi ammÀ ehl-i ôahir úatında tevÀtur-ı aòbÀr ve tetÀbuè-ı ÀåÀrla meşhÿr 

olmadı lÀkin èulemÀ naúl eylediler” [83/a] 

Mi‟râcın otuz üç kez olarak bildirilmesi metinde anlatıldığı üzere çok 

kabul gören bir inanç olmamakla birlikte kaynaklarda zikr edilmiştir. Bu yüzden 

müellif bunu eserinde paylaşmayı uyğun görmüştür. 

2.1.2. Mi’râcın Tarihi 

Mi‟râcın gerçekleştiği tarih hemen hemen bütün kaynaklarda gün,ay, yıl 

olarak detaylı bir biçimde verilmiştir. Fakat diğer motiflerde olduğu gibi kaynaklar 

arasında bazı çeşitlilikler mevcuttur. Ay konusunda bazı kaynaklar Receb ayında 

değilde Ramazan ayında gerçekleştiği belirtmişlerdir. Mi‟râcın senesi hakkında ise 

bazı rivayetlere göre hicretten önce bazılarına göre ise hicretten daha sonraki 

senelerde gerçekleşmiştir. Bugün müslümanlar arasında mi‟râc hadisesi bir kandil 

gecesi olarak 27 Receb olarak kabul görmüştür: 

 “Medìne’ye hicret etmezden üç yıl muúúaddem Receb ayında idi baèøılar 

RamaøÀn ayındadür didiler ammÀ ãaóib-i KeşşÀf eydür hicretden beş yıl öñdin idi 

dir Vecìbü’d-dìn eydür gice düşünde gördi peyġamberlige gönderilmedin öñdin 

ãoñra peyġamberlige baèå olunduúdan ãoñra bir buçuú yıl cismi ile Recebüñ 

yigirmi birinci gicesi MièrÀc eyledi Tefsìr-i Beyøavì’de bir yıl ãoñra MièrÀc 

eyledi” [83/a- 83/b] 

2.1.3. Mi’râcın BaĢladığı Mekan 

Mi‟râc olayının, Hz. Ali‟nin kız kardeşi olarak bilinen Ümmühânî‟nin 

evinde başladığı kabul edilen yaygın bir görüş olmakla birlikte eserinin başında da 

bir çok kaynağı esas aldığı belirten müellif farklı kaynaklar içinde geçen farklı 
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başlangıç mekanlarından da bahsetmiştir. Bunlardan birisi ise Kaèbe‟de Hacerü‟l-

Esved katıdır. 

“bu MièrÀc Mescid-i ÓarÀm’dan oldı baèøılar eydür ÜmmühÀn evinde 

yaturken oldı ki óaøret-i èAlì’nüñ úız úarındaşıdur”[83/a] 

“óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-selÀm bir gice Kaèbe óareminde 

Óacerü’l- esved úatında uyurdum ammÀ göñlüm uyumazdı”[83/b-84/a] 

“Ebÿzer GaffÀrì rivÀyet ider eydür Óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-selÀm 

Mekke-i mükerreme’de bir kez evimüñ saúfı açıldı Óaøret-i CebrÀéìl èaleyhi’s-

selÀm indi”[84/b] 

Bu davet mekanlarından birisi de Hz. Muhammed‟in Mekke‟de evinde 

gerçekleşmiştir. Bu durumda da yine mi‟râcın hicretten önce gerçekleştiği 

düşünülebilir. 

2.1.4. Mi’râca Davet 

Mi‟râcın davetini ulaştıran kişi hemen hemen tüm kaynaklarda Hz. Cebrail 

olarak geçmekle birlikte Hz. Peygamberin davet edildiği mekanlar değişiklik 

göstermektedir. Müellif mekan olarak kaynaklar içinde en doğru bulduğu mekanı 

Kabe haremindeki Hacerü‟l-Esved katı olarak kabul etmiş ve bu mekanı mi‟râca 

başlanğıç kabul etmiştir: 

“Kaèbe óareminde Óacerü’l-esved úatında uyurdum  ammÀ göñlüm 

uyumazdı gördüm CebrÀéìl èaleyhi’s-selÀm geldi eyitdi ùur yÀ Muóammed AllÀhu 

teèÀlÀ seni oúur çün añı işittim deróÀl ùurugeldim Àb-dest aldım ùaşra çıútım 

gördüm bir BurÀú ùurur” [83/b-84/a] 

Manzum mi‟râc-nâmelerin bir kısmında bu davetin önce Allah tarafından 

Cebrail‟e bildirilmesi  ve daha sonra Cebrail‟in vazifesini yerine getirmesi 

anlatılmakla birlikte (Akar,1987:212) bu mensur eserde böyle bir motife 

rastlanılmamaktadır. 

2.1.5. Hz. Muhammed’in Gögsünün Yarılması Hadisesi 

Bu motif metinde detaylı bir biçimde kaynaklardan alıntılanarak 

açıklanmaya çalışılmıştır.  Kaynaklarda kimi zaman Mi‟râc‟dan hemen önce kimi 
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zaman ise Mi‟râc‟dan çok daha önce Hz. Muhammed‟in çocukluğu zamanında süt 

annesi Halime‟nin yanında iken gerçekleşmiş bir hadise olarak vurgulanmaktadır: 

Tefsìr-i Begavì’de eydür Ebÿzer GaffÀrì rivÀyet ider eydür Óaøret-i 

RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-selÀm Mekke-i mükerreme’de bir kez evimüñ saúfı açıldı 

Óaøret-i CebrÀéìl èaleyhi’s-selÀm indi gögsimi yarup mÀéì-i zemzem ile yudı ãoñra 

altundan bir legen getürdi içi óikmet ve ìmÀn ile ùolu idi gögsüm içine dökdi andan 

ãoñra birbirine yapuşdurdu ammÀ Müslim Enes bin MÀlik’den rivÀyet ider bu şaúú 

Óaøretüñ ãıġarında idi dir Óaøret buyurur ki o şaúúlar ile uyanurdum CebrÀéìl 

gelüp beni ùutup èaúlım aldı gögsüm yarup içinden bir ùoñmış úan çıúardı bu 

şeyùÀnuñ Ádem oġlına ôafer bulıcaú naãìbidür didi andan altun bir ùaşıt getürüp 

mÀèì-i zemzem ile yuyup tekrÀr yerine úodı bilemce olan oġlanlar aóvÀle vÀúıf 

oldı rızÀen anamki Óalìmedür cÀn başına ãıçrayup ãaórÀya yöneldikde ben daóı 

müteġayyirü’l-levn kendüyi úarşuladım didi óÀãılı CebrÀéìl BurÀú’ı getürdi ve 

eyitdi yÀ Muóammed úalú BurÀú’a bin seni Rabbüñ daèvet eyledi” [84/b- 85/a] 

Bu mucize anlatılırken kaynaklar özellikle altından bir taşıt ortak olarak 

karşımıza çıkar. Ayrıca Hz. Muhammed‟in gögsünden çıkarılan o siyah kan 

pıhtısının Cebrail tarafından şeytanın insanoğlu üzerindeki nasibi olarak verilmesi 

dikkat çekicidir. Zemzem suyu ise temizleyicilik vasfıyla yine kaynaklara ortaklık 

gösterir. 

Bu kıssa aynı zamanda Kur‟an-ı Kerim‟in  İnşirah Suresi‟nde de apaçık 

belirtilen gerçek bir olay olması dolayısıyla İslam tarihinde önem arz etmektedir: 

“(Ey Muhammed) senin gögsünü açıp genişletmedik mi?”
3
 

2.1.6. Mi’râc’ın Binitleri 

2.1.6.1. Burak 

Binitler içinde en çok vasf edilen binittir. Davetin bildirimesi sırasında 

Cebrail ile Hz. Muhammed‟in yanına gelmiş nerdübana binilene kadar 

Hz.Muhammed‟e binit olmuştur. Mi‟râc tamamlanıp dönülmeye başlandığından 

tekrar Hz. Muhammed‟i yatağına bırakmıştır.  

Burak ilk başta Hz. Muhammed‟i sırtına bindirmek istemez: 

                                                           
3
  Kur’an, 94/1 
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“yÀ Muóammed úalú BurÀú’a bin seni Rabbüñ daèvet eyledi didi ben daòı 

biñmege murÀd itdüğümde balıú şebekeden ãıçrar gibi ãıçrayup èiãyÀn yüzin 

gösterdi CebrÀéìl BurÀú’a  nidÀ idüp sakin ol yÀ BurÀú utanmaz mısın 

Muóammedü’l- MuãùafÀ gibi kimesneden úaçarsın seni yaradan AllÀh óaúúıçün 

senüñ arúana bundan mükerrem kimesne binmedi” [85/a] 

Arkasına Hz. Muhammed‟i bindirmek istemeyen Burak daha önce 

kendisine Hz. Muhammed‟den daha kıymetli olduğunu düşündüğü Hz. Adem ile 

Hz. İbrahim‟in bindiğini belirtir: 

“BurÀú eyitdi yÀ CebrÀéìl baña Ádem äafiyyul’llÀh ve İbrÀhìm Òalilu’llÀh 

bindi bu kimdir ki añlardan òayırlı ola”[85/b] 

Cebrail‟in Hz. Muhammed‟i tanıtması üzerine Burak yaptıklarında pişman 

olur ve kendisine şefaat etmesi halinde Hz. Muhammed‟i arkasına bindireceğini 

söyler: 

“CebrÀéìl eydür bu Muóammed Óabìbu’llÀh ve Seyyìdü’-l mürselìn Ádem 

oġullarınuñ seyyìdi ve úıblesi Kaèbe ve dini Óanefiyye òalú şefÀèatin recÀ ider. 

Cennet ãaġında olup cehennem ãolunda ola kim ki bunu taãdìú iderse cennete gire 

kim ki teúõìb iderse cehenneme gire didi BurÀú eydür yÀ CebrÀèìl ol èÀlemlerüñ 

güneşi ay yüzlü yılduz alınlı úızıl yanaúlu kevåer óavuøunuñ ãÀóibi Muóammed’e 

di eger beni şefÀèatine idòÀl iderse arúama bindürüp boynıma baãdurayım ki 

faòrum ziyÀde ola CebrÀèìl Óaøreti-i risÀlete òaber virdikde Óaøret ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem daóı BurÀú’a òiùÀb idüp eyitdi sen benüm şefÀèatimde olup 

yevmü’l-úıyÀmetde bineceğim olsañ gerek didi añdan óaøret ol BurÀú’a binüp 

óaøret-i CebrÀèìl  zimÀmından ùutup ùaşra çıúdı” [85/b- 86/a] 

Burak metindeki tasvirlere göre aynı zamanda eşekden büyük katırdan 

küçük, yüzü insan suretinde, gövdesi at şeklinde olan ve insanoğlu gibi nefes alıp 

veren bir hayvandır. Her bir tarafı farklı mücevherlerden oluşan bu binitin gözleri 

yıldız gibi parlamaktadır. Dört ayağı sakardır ve sağ ayağı inciyle kaplıdır ve sol 

ayağı sündüs-i istebrak ile süslenmiştir: 

“gördüm bir BurÀú ùurur Óaøret-i CebrÀéìl zimÀmından ùutmış aãlÀ  bir 

óayvÀna beñzemez eşekden yüksek úatırdan alçaú beyaø yüzli yüzi insÀna beñzer 

gövdesi at gövdesine beñzer cemìè-i dünyÀ ve içindekinden güzel ãÀçı aġ incüden 

úızıl yÀúÿtla işlenmiş boynı zümrüd-i aóêardan bili cevÀhirden elleri ayaúları uzun 
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dırnaúları degirmi úuyruġı deve úuyruġı gibi siyÀh èanberden başı yÀúÿt-ı 

Àómerden ve cesedi misk-i aãferden üzerinde altundan eyeri zümrüd-i aòêardan 

rikÀbı aú gümişden oyan, gözleri yıldız gibi yıldırar gözleri nireye irerse ayaġın 

anda baãar dört ayaġı saúar ãaġ ayaġı düzilmiş incüden ãol ayaġı ay dairesi gibi 

sündüs-i istebrÀú ile işlenmiş üzerinde eãnÀf-ı cevÀhìr tezyìn olınmış Ádem oġlı 

gibi nefes alur virür [84/a- 84/b] 

Burak‟ın ardından metinde Hz. Muhammed Mi‟râc adlı bir süslü 

merdivene binmiştir. Fakat müellif kendisi böyle bir sıra vermekle birlikte 

ulemanın kendi arasında bu konuda bazı anlaşamamazlıklara vardığını da şöyle 

ifade eder: 

“PeyġÀmber èaleyhi’s-selÀm MièrÀc gicesinde beş dürlü nesneye bindi 

andan Óaørete vardı evvel BurÀúa  bindi ikinci MièrÀca bindi yaènì nerdübÀna 

bindi ammÀ èulemÀ iòtilÀf ider evvel ki nerdübÀna bindi” [122/a- 122/b] 

Beytü‟l-Makdis‟de bütün peygamberler ile namaz kıldıktan sonra 

merdiven ile göğe çıkan Hz. Muhammed Mi‟râc‟ı tamamlayıp döndüğünde 

Burak‟ı yine aynı yerinde bulur: 

“Beyti’l-Maúdise geldü ol BurÀú ki Mekkeden aña bindim idi daòı 

muntaôır ùurur bir úadem ilerü ve girü gitmemiş aña binüp Mekke-i 

Mükerreme’ye”[154/b] 

2.1.6.2. Mi’râc 

Beytü‟l- Makdis‟de kılınan namazın ardından Hz.Muhammed‟in karşısına 

göğe urûc etmesini sağlayacak bir merdiven çıkar. Bu Hz. Muhammed‟in ikinci 

binitidir. Bu binit ile birinci kat ğöğe uzanır.Özellikleri ve şekli açık açık tarif 

edilen bu binit müellif tarafından tam bir merdiven olarak ele alınmıştır: 

“Beyti’l- maúdis üzerinden èinÀn-ı semÀya dek nerdübÀn MièrÀc úuruldı 

andan güzel görmedim her baãacaú ayaġı bir dürlü kimi altundan kimi gümişden 

kimi yÀúÿt-ı aómerden kimi zeberced-i aòêardan andan beni CebrÀéìl gögsine 

çeküp úanatlarıyla büridi gözlerimden öpüp çıú yÀ Muóammed didi CebrÀéìl ve 

ben ol nerdübÀndan çıúup hevÀya èurÿc itdik yiryüzi görünmez oldı”[89/b] 
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Tıpkı binit olan Mi‟râc‟da Mi‟râc hadisesi tamamlandıktan sonra gökten 

Beytü‟l-Makdis‟e inişte tekrar karşımıza çıkar: 

“óatta ol MièrÀc ki nerdübÀndur aña gelüp andan Beyti’l maúdise 

geldü”[154/b] 

2.1.6.3. Refref 

Refref‟in sözlükte, 1. Kuşun kanadını yayarak hareket etmesi, 2. yumuşak 

bez, ince ve hafif kumaş, 3. yatak döşek, minder (Parlatır,2009: 1396) gibi 

anlamları bulunmakla birlikte özel olarak Hz. Muhammed‟in Mi‟râc gecesi bindiği 

beş binekten biri olarak geçmektedir. 

Hz. Muhammed Refref ile Sidretü‟l Münteha‟da karşılaşır. Cebrail bundan 

sonra onunla devam edemeyeceğini bildirdikten sonra Hz. Muhammed yalnız 

kalır. Daha sonra Allah tarafından bir nida gelir. Bunun sonucunda dört melek 

omuzlardında Refref ile Hz. Muhammed‟in karşısına çıkarlar. Metinde Refref‟in 

tasviri yapılmamakla birlikte daha çok onun hızı vurgulanmıştır. Hızı bir ok hızına 

benzetilen Refref, Refref-i ahdar olarak anılmıştır. Bu sıfatda onun yeşil renkli 

olduğunu bize bildirir: 

“óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-selÀm eydür ben ol óalde iken AllÀhu 

teèÀlÀ úablinden bir nidÀ geldi ki Óabìbimi nÿra garú eyleñ diyü gördüm maúèad 

miåÀlinde Refref-i aòêar geldi dört melek cigninde inüp aşaga úodular geçdüm 

üstüne oturdum ve úatı yaydan çıúar oú gibi hevÀya úalúdı biraz gitdi”[112/a] 

Hz. Muhammed bundan sonraki yolculuğuna Refref ile devam eder. 

Allah‟a yakın olup bütün hicab perdelerini Refref ile aşarken çeşitli deryalar ve 

melekler görür. 

“vaódÀniyyet óicÀbın daòı refè idüp naôar itdüm biñ biñ ãaf melekler 

gördüm AllÀhı tesbìó ve taúdìs ve åenÀ ile cıġrışup yÀd iderler ve yetmiş biñ biñ 

ãaff vaódÀniyyet óicÀbına müvekkel olan melekleri gördüm rukÿèa inmişler 

úıyÀmete degin başın úaldırmazlar vaódÀniyyet hicÀbınuñ nÿrından elümi gözüm 

üzerine úodum bir nidÀ irişdi ki yÀ Aómed bu gice de saña òavf (u) fezaèyoúdur 

didi óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür ol maóall úorúum zÀéìl oldı ùurmayup Refref ile 

gitdim óattÀ AllÀhu teèÀlÀya úarìb oldum ve anda bir óÀlet müşÀhede itdim ki ÀlÀt-ı 

efhÀm derkinden èÀcizdür ve ol maóall èaúlum ve baãarum zÀéìl oldı Rabbim 
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úalbime tecellì itdi úalp gözine ki baãìretdür baãarum ùÿş rast gelmege Rabbim 

nÿrını gözümle gördüm ol maúÀmuñ óÀlinden òaber virmege iõin olmadı didi 

óaøret-i RisÀlet-penÀh daòı yaúın oldum tÀ úÀbe úavseyn ev ednÀ menzìline 

vardum” [117/a- 117/b] 

Ayrıca müellif Hz. Muhammed‟in bu yolculuğu sırasında binmiş olduğu 

beş binitten kısaca bahsettiği bir kısımda da Refref‟den bahsetmiş ve onu Hz. 

Muhammed‟in son biniti olarak şu şekilde ele almıştır: 

“beşinci budur ki altından bir döşek geldi adı Refref idi nitekim Óaúú 

teèÀlÀ buyurur iz yaġşe’s- sidrete mÀ yaġşe  Sidretü’l- müntehÀdan úabe úavseyne 

varınca aña bindi” [122/b] 

2.1.6.4. Diğer Binitler 

Metinde apaçık geçmemekle birlikte bunların dışında Hz. Muhammed 

birinci gökten yedinci göğe çıkarken meleklerin kanadında çıkmış  ve yedinci 

gökten Sidretü‟l-Münteha‟ya varıncaya kadar da Cebrail‟in kanatlarını binmiştir. 

Bu bilgiler bütün binitlerin ayrıca anlatıldığı kısımda karşımıza çıkar: 

“üçünci bindigi budur ki evvel ki gökden yedinci göge varınca feriştehler 

úanadına bindi dördünci budur ki yedinci gökden Sidretü’l- müntehÀya varınca 

CebrÀéìl úanadına bindi” [122/b] 

2.1.7. Kudüs’e Yolculuk Sırasında Duyulan Sesler 

Cebrail‟in daveti bildirmesi ile yola çıkan Hz. Muhammed ve Burak yolda 

bazı seslere ve kişilere rast gelirler. Bunlara itibar etmeyen Hz. Muhammed 

Burak‟ında bunlarla oyalanmadığını görür. Fakat en son ona seslenen yiğit ile 

aralarında sohbet geçer: 

“BurÀú’a binüp biraz daòı gitdük giderken ãaġ yanımdan bir ÀvÀz işitdüm 

yÀ Muóammed ùur ben saña ve ümmetiñe naãióat iderüm diyü iltifÀt [86/b]itmedim 

BurÀú’a daòı bi-faølu’llÀh tevaúúuf itmedi bir miúdÀr seyr itdüm ãolumdan daòı 

ÀvÀz işitdüm ancılayın yine tevaúúuf itmedim ve BurÀú’a daòı tevaúúuf itmedi bir 

miúdÀr daòı gitdük bir mühevvil ÀvÀz işitdim yaúın úaldı ki èaúlım gide” [86/a-

86/b] 
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Bu halden kısa bir süre sonra meraklanan Hz. Muhammed bu seslenişlerin 

nedenini sorara Cebrail ilk seslenenlerin Yahudiler olduğunu ikinci seslenenlerin 

Nasraniler olduğu söyler: 

“gördüklerümüñ aóvÀlini suèÀl eyledüm CebrÀéìl’de eyitdi yÀ Muóammed 

ol ÀvÀz ki ãaġuñda işitdügin Yahÿdìler4 idi seni daèvet iderler idi eger anlara iltifÀt 

itseñ idi ümmetüñ Yahÿdìler olaydı ve ol ãoluñdan işidügin NaårÀnìler idi eger 

anlara iltifÀt itseñ ümmetüñ NaãrÀnìler olur idi”[87/a] 

2.1.8. Avrat ve Yiğit 

Bu sağdan ve soldan gelen seslerden sonra Hz. Muhammed yol üzerinde 

karşısına çıkan bir  kadın görür. Bu kadın onu kendisine çekmeye ve ziynetler ile 

onu kandırmaya çalışsa da ona itibar etmez: 

“biraz daòı gitdük öñümden bir èavrat úarşu geldi dürlü ziynet ile baña 

kendüyi èarø eyledi bunlaruñ hiç birine iltifÀt itmedüm ve BurÀú daòı AllÀhuñ 

faølıyla ùurmadı”[86/b] 

Kadını ardında bırakan Hz. Muhammed‟in bu kez karşısına bir yiğit çıkar. 

Bu güzel yüzlü yiğit hem Burak‟a hem Hz. Muhammed‟e tesir eder: 

“andan daòı gidüp bir güzel yigit gördüm yüzinde nÿr balkır baña nidÀ 

idüp ùur yÀ Muóammed didi BurÀú daòı ùurup selÀm virdüm yÀ Muóammed saña 

beşÀret olsun ki òayr sende ve senüñ ümmetüñdedür didi”[86/b] 

Hz. Muhammed bu kadın ve yiğitin ne anlam ifade ettiğini sorar. Cebrail 

kadının dünya olduğunu şayet Peygamber ona itibar etseydi ümmetinin dünya ehli 

olacağını diğer yigitin ise ahiret ve iman olduğunu Hz. Muhammed ona itibar 

ettiği için ümmetinin iman ehli olacağını bildirir: 

“ol öñüñden gelen èavrat dünyÀ idi eger iltifÀt itsen ümmetüñ ehl-i dünyÀ 

olup aòireti terk iderler idi didi ve ol gördüğin güzel yigit ol dìn ü ìmÀn çünki 

anuñla söyleşdüñ ol ümmetiñ ãÀóibi olup úıyÀmet güni añunla óaşr olsalar 

gerekdür”[87/a] 

                                                           
4
 Metinde Yahÿdlar olarak imla edilmiştir. 
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Burada ele alınan kadın ve yiğit motifi incelenen manzum mi‟râc-nâmeler 

içinde yalnızca kadın olarak karşımıza çıkmaktadır (Akar,1987:231). Yiğit motifi 

manzum eserlerde bulunmayan bir motif olması bakımından ayrıca önemlidir. 

2.1.9. Hem Eken Hem Biçen Topluluk 

Yolculuğunun devamında Burak ile giderken Hz. Muhammed bir kavme 

rast gelir. Bu kavim bir günde ekerler ve yine bir günde ekdiklerini biçerler ve 

yine de ekin bitmez. Bu hale anlam veremez: 

“az daòı gitdük bir úavme uğradum bir günde ekerler ve biçerler her ne 

úadar biçeler yine ekinleri yerine gelür kemÀ-kÀn”[86/b] 

Bu olayın sebebini Cebrail‟e sorar. Cebrail bu topluluğun mücahidler 

olduğun Allah yolunda gazâ ettiklerinden onların birlerinin Allah tarafından bin 

edildiğini ve o yüzden ektiklerinin hemen yetiştiğini ve hiç bitmediğini söyler: 

“ol gördügin úavm ki bir günde hem ekerler hem biçerler yine biter ol 

mücÀhidlerdür ki AllÀh yolunda ġazÀlarda cihÀd iderler Óaúú teèÀlÀ anlaruñ 

óasenÀtın birin yeddi yüz úat ider ve her bir dirhem ki sebillu’llÀhda infÀú iderler 

idi yüz dirhem taãadduú itmiş åevÀbın bulurlar”[87/a-87/b] 

2.1.10. KokmuĢ Et Yiyenler 

Ekip biçen kavmin ardından Hz. Muhammed önlerinde taze et olmasına 

rağmen kokmuş et yiyen başka bir topluluk ile karşılaşır: 

“bir úavme rast geldüm öñlerinde taze et ve úoúmış et taze eti úoyup ol 

úoúmış et üze üşüp yirler gördüklerümüñ aóvÀlini suèÀl eyledüm”[87/a] 

Bu topluluk cehennemlik olan bir topluluktur. Onların kadınları ve 

erkekleri helal varken harama düşkünlük edenlerdir: 

ve ol úavm ki öñlerinde taze et ve úoúmış et, taze eti úoyup úoúmış etden 

yedikleri anlar nìrÀnì kişiler ve nìrÀnì èavratlardur ki óelÀli terk idüp óarÀm üzere 

inhimÀk iderler[87/b] 

Bu motife yine incelenen manzum mi‟râc-nâmeler içinde 

karşılaşılmamıştır. 
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2.1.11. Firavun Karısının Dayesi’nin Kokusu 

Yolculuk esnasında Hz. Muhammed‟in burnuna güzel bir koku gelir. Bu 

konunun ne olduğunu Cebrail‟e sorar. Cebrail bu kokunun Firavun‟un karısının 

dayesinin kokusu olduğunu söyler. Böyle bir hanımdan haberdar olmadığını 

bildiren Hz. Muhammed onun bir mümine hanım olduğunu öğrenir: 

“andan daòı gitdük meşÀmıóa-yı rÀóiya-yı ùayyibe geldi eyitdim yÀ aòì 

CebrÀéìl bu rÀóiya-yı ùayyibe nedür eyitdi yÀ Muóammed bu mevøiè Firèavn 

èavratunuñ dÀyesi yeridür ben eyitdim anuñ dÀyesi var mıdur eyitdi bir müémine-

yi ãÀlióa AllÀh teèÀlÀya sırrÀn èibÀdet ider dÀyesi var idi” [87/b] 

Cebrail daha sonra bu dayenin kıssasını anlatmaya başlar. Bu daye bir gün 

Firavun cariyelerinden birinin saçını tararken Firavun ve ona ibadet edenler asi 

oldular der. Bunun üzerine cariye bu kadını Firavun‟a şikayet eder. Firavun bu 

kadını, eşini ve çocuklarını Allah‟a inanıyor ve ibadet ediyorlar diye  kızgın yağa 

atar: 

“Firèavn èavratunuñ dÀyesi yeridür ben eyitdim anuñ dÀyesi var mıdur 

eyitdi bir müémine-yi ãÀlióa AllÀh teèÀlÀya sırrÀn èibÀdet ider dÀyesi var idi bir 

gün Firèavn’uñ bir cÀriyesinüñ başını ùararken ùarÀk elinden düşdi  ol òatun eyitdi 

Firèavn ve Firèavn’a èibÀdet idenler naèìs oldı didi ol cÀriye eydür ne aãıl 

kelÀmdur bu ki söylersin Firèavn’dan ġayrı senüñ bir rabbüñ var mıdur ol dÀye 

eydür benüm ve senüñ ve Firèavn’uñ ki rabbi AllÀh’dur ki cemìè-i èÀlemleri 

yaradandur ol cÀriye eydür ben bunı Firèavn’a òaber virürüm didi òatun eydür 

AllÀhu teèÀlÀya åıġındum didi andan ol mekkÀre FirèÀvn öñüne varup el-iyÀzü 

bi’llÀh secde eyledi eyitdi ey benüm rabbim daye senden ġayrı bir Teñri ittiòÀõ 

itmüş aña èibÀdet ider didi Firèavn emr idüp iòøÀr itdiler ve erin daòı iòøÀr idüp 

Firèavun ol kişiye eyitdi senüñ èavratuñ benden ġayrı bir Teñri ittiòÀz idüp èibÀdet 

idermiş suèÀl eyle didi ol kişi eydür èavratum gerçek  dir bizim Teñrimüz ol 

AllÀh’dur ki yerleri ve gökleri òalú eyledi dünyÀnuñ ve aòiretüñ Rabbi’dür didi 

Firèavn eyitdi eger bu sözden vaz gelmezseñiz èaõÀb-ı şedìd ile size èaõÀb iderem 

didi añlar eyitdi ne iderseñ it biz hidÀyetle êalÀleti ãatun alamazız didiler Firèavn 

emr itdü bir nuóÀsdan úazan içine zeyt úoyup úaynatdı sizi bunuñ içinde èaõÀb 

iderüm ve evlÀdıñızı sizden evvel didi anlar eyitdiler AllÀhu teèÀlÀ yanında åevÀb 

buluruz didiler ol òatunuñ úucaġında bir maèãÿm var idi Firèavn ayaġla çeküp ol 

zeyte bıraúdı”[87/b-88/a-88/b] 
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Firavun bu ailenin evladını  o kazana attıktan sonra o çocuk Allah 

tarafından konuşmaya başlar. Ve annesi ve babasının Hakk üzere olduklarını 

Firavun‟un ise batıl olduğunu söyler. Bu sözlere daha fazla dayanamayan Firavun 

bütün aileyi o kazana atar. 

“AllÀh emriyle ol maèãÿm-ı pÀk úazÀn içinden lisÀn-ı faãìó ile benüm 

anam tìz ol iriş ki sen Óaúú üzre Firèavn bÀùıl üzredür didi andan ãoñra Firèavn 

anlaruñ yaúın evlÀduñ daòı  atup ol òatunı ve erini daòı itdi” [88/b-89/a] 

Bu hatun ve ailesinin ahvalini Cebrail bildirir. Onların cennette çeşitli 

ikram verilmiştir ve kıyamete kadar bunları yerler. 

“Óaúú teèÀlÀ anlara bir melek gönderdi altundan ùabaú içinde envÀè dürlü 

fevÀkihe ve eùèime var idi anlar gice gündüz úıyÀmete degin yerler yÀ Muóammed 

bu şemm eyledüğüñ rÀyióa anlaruñ rÀyióasıdur didi”[89/a] 

Bu motif müellif tarafından çok detaylı bir şekilde işlenmiş olmasın 

rağman manzum mi‟râc-nâmelerde karşımıza çıkmamaktadır. 

2.1.12. Beytü’l Makdis Yolunda Ziyaret Edilen Mekanlar 

Hz. Muhammed ve Cebrail Beytü‟l-Makdis‟e giderken pek çok menzilde 

duraklamış ve namaz kılmışlardır. Bu duraklar sırasıyla şunlardır: 

2.1.12.1. Vadiü’l-‘Atik
5
 

Mekke‟den evinden Cebrail tarafından mi‟râca davet edilen Hz. 

Muhammed‟in ilk durağı bu mevzi olmuştur. Burada iki rekat namaz kıldıktan 

sonra mekanın önemini Cebrail‟den sual etmiştir. Cebrail buranın vadiü‟l- „Atik 

olduğunu ve buranın mübarek bir mekan olduğunu söyler: 

“CebrÀèìl eyitdi yÀ Muóammed in iki rekèat namÀz úıl didi sen didi ben 

daòı inüp úıldım andan BurÀú’a binüp úıldığum namazuñ aãlın suéÀl itdüm 

CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed bu mevøièe vadìül- èAtiú dirler mübÀrek yirdir 

didi”[86/a] 

                                                           
5
 èAtik kelimesi bazı kaynaklarda èAkik olarak geçmektedir. 
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Bu motif ve mekan daha önce incelenen mi‟râc-nâmelerde karşımıza 

çıkmaması bakımından orijinal bir nitelik taşımaktadır. 

2.1.12.2. Sinâ Dağı 

Tûr dağı ya da Tûr-ı Sinâ adıyla bilinen bölge Hz. Musa‟nın Allah ile 

konuştuğu ve bu sebepden Kelîm sıfatını kazandığı mekandır. Hz. Muhammed‟de 

Beytü‟l-Makdis‟e varmadan evvel ikinci olarak bu dağa uğrar. Cebrail‟in 

bildirmesiyle iki rekat namaz kılar: 

“biraz daòı gitdük gine CebrÀéìl nidÀ idüp in yÀ Muóammed iki rekèat 

namÀz úıl didi sen didi ben daòı inüp úıldum andan BurÀú’a binüp namÀzuñ 

sebebini ãordum CebrÀéìl eyitdi yÀ bura SìnÀ ùaġıdur didi andan biraz daòı 

gitdük”[86/a] 

2.1.12.3. Hazret-i Ġsâ’nun Doğduğu Mekan 

Bu motifde vadîü‟l-Atik gibi incelenen metinlerde karşılaşılmayal orijinal 

bir motiftir. Burada da Hz. Muhammed Cebrail‟in bildirmesiyle iki rekat namaz 

kılar ve mekanın önemini sorar: 

“CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed didi inüp iki rekèat namÀz óikmetini 

ãordum CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed bu mevøiè óaøret-i èİsÀ’nuñ mevlüdi 

mevøièdür”[86/a] 

2.1.13. Beytü’l-Makdis 

Hemen hemen tüm mi‟râc-nâmelerde karşımıza çıkan bu motif çok 

yaygındır. Bazı hadis kitaplarında apaçık belirtilmesi dolayısıyla sıklıkla 

işlenmiştir (Akar,1987:234-235) 

Hz Muhammed Burak ile Beytü‟l-Makdis‟e ulaşır. Burada kendisini bütün 

göklerin melekleri ve gelmiş geçmiş bütün peygamberler onu karşılar. Bazı 

metinlerde yalnızca bütün peygamber onu karşılarken müellif bu eserinde aynı 

zamanda bütün meleklerinde onu burada karşıladığını belirtir: 

“Beyti’l-maúdis’e geldük melÀéike-i sebèa semevÀt ve óaøret-i Ádem ve 

ervÀó-ı cemèì-i enbiyÀ óaôır olup”[89/a] 
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Ayrıca Cebrail bu namazın müezzini olmuş, Mikâil ikamet eylemiş ve Hz. 

Muhammed imamet eylemiştir. Böylece iki rekat namaz kılınır: 

“CebrÀéìl eõÀn oúudı ve MikÀéìl iúÀmet eyledi ben ilerü ùurub imÀmet 

eyledüm iki rekèat namÀz úıldım” [89/a] 

2.1.14. Kudüs’de İkram Edilen Süt, Su, Şarap 

Kudüs‟de kılınan namazın ardından Cebrail tarafından Hz. Muhammed‟e 

üç kadeh içerisinde su,süt ve şarap sunulur. Hz Muhammed sütü içer fakat 

tamamını bitiremez.Bunun üzerine Cebrail ona şarabı içseydi ümmetinin 

cehennem ateşinde yanacağını sütünde tamamını içseydi ümmetinin tamamının bu 

ateşten kurtulacağını söyler. Bunun üzerine pişmanlık duyan Hz. Muhammed 

sütün kalanını içmek istese de Cebrail ona kısmetin bu kadar olduğunu belirtir: 

“andan baña üç úadeó geldi birinde òamr ve birinde süd ve birinde ãu 

CebrÀéìl eyitdi úanúısın dilerseñ iç didi südi içdim birazı úaldı CebrÀéìl eyitdi eger 

süçiyi içseñ ümmetüñ azarlar idi ve eger südi içseñ ümmetüñden nÀr-ı cehenneme 

kimesne daóil olmazdı. Eyitdim yÀ CebrÀéìl getür ol bÀkìsin daòı içeyim didim 

eyitdi yÀ Muóammed muúadder bu úadardur ve úalem böyle cÀrì oldı tebdìl olmaz 

didi” [89/a-89/b] 

2.1.15.  Gökler 

Gök ve onun yedi kat olması ile ilgili Kur‟an‟da pek çok ayet 

bulunmaktadır.
6
 Mi‟râc-nâmelerde de gök,tabakaları ve içindekilerinde detaylı bir 

şekilde anlatımıyla karşımıza çıkar. 

 

 

 

                                                           
6
 17/44: “Yedi kat gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih ederler. 

65/12: “ Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır.” 

2/29: “O, yeryüzünde olanların hepsini  sizin için yaratan,sonra göğe yönelip onları yedi 

gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.” 

23/86: “ De ki: “ Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş’ın Rabbi kimdir?” 

71/14:” Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?” 
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2.1.15.1. Birinci Gök (Refi’e) 

Kudüs‟de Burak‟tan ayrılan Hz. Muhammed kurulan merdiven ile birinci 

göğe uzanır: 

“CebrÀéìl gögsine çeküp úanatlarıyla büridi gözlerimden öpüp çıú yÀ 

Muóammed didi CebrÀéìl ve ben ol nerdübÀndan çıúup hevÀya èurÿc itdik yiryüzi 

görünmez oldı bir gürÿh melÀéìkeler adedini AllÀh bilür tesbìó ü tehlìl ü temcìd 

iderler”[89/b] 

Burada yıldızları temaşa eden Hz. Muhammed her birinin bir dağ 

büyüklüğünde olduğunu görünce Dünya‟da iken neden yıldızların bu kadar ufak 

göründüğünü Cebrail‟e sorar. Genellikle bazı mi‟râc-nâmelerde yıldızlar ve 

onların isimleri bildirilirken müellif burada yıldızların büyüklüğü ve görünümü ile 

ilgili astronomik bilgiler vermiştir. 

“yıldızlara naôar itdüm semÀda muèallaú aãılup ùururlar ednÀsı dünyÀ 

ùaġlarınuñ ziyÀde büyügüncedür CebrÀéìle suèÀl itdim bunlar yerde ziyÀde küçürek 

görinür bunda büyük görinür CebrÀéìl eyitdi böyle olması baór-ı hevÀdandur ol 

yerde ki ãu çoú olur yıldızlar küçürek görinür didi” [89/b-90/a] 

Yıldızlardan sonra güneşi görür ve güneşin nasıl batıp yeniden doğduğu 

olayına şahit olmuştur. Burada bilimsel bir yaklaşımdan ziyade bu görevin 

melekler tarafından yerine getirildiğini şeklinde ele alınmıştır: 

“andan ãoñra güneşi gördüm melekler èacele ile çeküp eflÀk devr itdigi 

yire iledürler ve ayı gördüm èacele üzre melekler maùlaè-ı mevøiène çekerler” 

[90/a]    

Bu göğün kapısına ulaşan Cebrail ve Hz. Muhammed hep kapıda önce 

kapıya vururlar ve içeridekilerin sorularına cevap verirler. Hz. Muhammed‟in 

peygamber oluşunu duyanlar kapıyı açalar ve ona selam verip dua ederler: 

“ol gögüñ úalınlıġı daòı beş yüz yıllıúdur gök úapusını daú eyledi kimdir 

didiler CebrÀéìl benüm didi bileñce kim vardur didiler CebrÀéìl eyitdi Muóammed 

vardur eyitdiler Muóammed mürsel oldı mı didiler CebrÀéìl belì oldı didi eyitdiler 

meróaban saña ve Muóammed’e diyüp úapuyı açdılar” [90/a] 
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Bu göğün adı müellif tarafından Refi‟e olarak verilmiştir. Burada bir 

kaynak belirtmemiş olmakla müellif genellikle bütün göklerin adlarını orada 

bulunan melekleri ve peygamberleri ve o göklerin neden yaratuıldığını detaylı bir 

biçimde aktarmıştır: 

“ol gögi Óaúú teèÀlÀ duòÀndan òalú eylemiş adına Refìèe dirler bir 

èaôìmü’l- òilúa melek gördüm adına İsmÀéìl  dirler nÿrdan ata biner ve üzerinde 

nÿrdan óulle7 ve nÿrdan ridÀ ve yetmiş biñ melek gördüm başları risÀle-yi dürr-i 

cevÀóirle mükellel ve her bir melegüñ yeddi yüz lisÀnı var AllÀh teèÀlÀya tesbìh 

iderler yeddi yüz luġat ile ve her birinüñ elinde nÿrdan bir óarbe var bunlar 

cundu’llÀh olup yiryüzinde biri èiãyÀn eylese bir nidÀ olunur ki AllÀhu teèÀlÀ filÀna 

ġaøab eyledi diyü anlar daòı ġaøab iderler eger ol tekrÀr tevbe ve istiġfÀr itse nidÀ 

olunur ki AllÀhu teèÀlÀ fülÀndan rÀøı oldı diyü anlar daòı rÀøı olup duèÀ iderler” 

[90/a-90/b] 

Her gökten Allah tarafından o gökten sorumlu olmak üzere gönderilmiş 

melekler bulunmaktadır. Mülleif bu meleklerin isimlerinden de eserde apaçık 

bahseder. Bu gökte Hz. Muhammed İsmail isimli meleği görür. Bu melek 

insanların güz ettiği amelleri sağ eline ve gece ettiği amelleri sol eline almak ile 

görevlidir: 

“andan ãoñra bir nice melÀéìke gördüm Àdem oġulların èamellerin bir 

melek-i èaôm öñüne iletürler ol melek bir kürsì üzre oturur benì Àdemüñ gündüz 

itdiği èamellerin ãaġ eline ve gice itdiği èamellerin ãol eline alur CebrÀéìl’e ãordum  

bu melek kimdür diyü eyitdi bu İsmÀéìldür dünyÀ gögünüñ òazìnedÀrıdur yaúın ol 

kendüne selÀm vir didi yanına vardım selÀm virdim selÀmım aldı beni tekrìm 

eyledi yÀ Muóammed saña beşÀret olsun ki òayr sende ve ümmetüñdedür didi” 

[90/b-91/a] 

Bu melekleri geçdikden sonra Hz. Muhammed nurdan bir kürsü üzere 

oturan Hz. Adem‟i görür. Cebrail ondan yakınına varmasını ve Hz. Adem‟e selam 

vermesini ister. Burada bütün meleklerle birlikte iki rekat namaz kılındıktan sonra 

ikinci göğe geçilir: 

“daòı ilerü vardum bir nÿrdan kürsì üzre bir nÿrÀnì çehrelü birini gördüm 

CebrÀéil eyitdi yÀ Muóammed bu babañ Ádem èaleyhi’s-selÀmdur yaúın ol selÀm 

                                                           
7
 Metinde óılle olarak harekelenmiştir. 
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vir didi ben daòı selÀm virdüm èaleyke’s-selÀm alup meróaban ãÀlió oġul ve ãÀlió 

nebì didi Ebÿ Zerr el-GıffÀrì raêıya’llÀhu anhü rivÀyetinde Óaøret ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem eydür gördüm Ádemüñ ãaġ yanında bir ùÀéife ãaġına baúdıúda 

güler ve ãoluna baúdıúda aġlar didi ol maóall CebrÀéìl beni taúdìm eyledi ilerü 

geçüp ol meleklere imÀmet eyleyüp Òalìl İbrÀhim èaleyhi’s-selÀm milleti üzere iki 

rekèat (namÀz) andan ikinci göge èurÿc itdik”[91/a-91/b] 

2.1.15.2. Ġkinci Gök (Kaydum) 

İkinci gök ile birinci gök arası beş yüz yıllık yoldur ve kalınlığı da beş yüz 

yıllıktır. Bütün metin boyunca gökler arasında geçiş yaparken hep aynı ölçü 

verilmiştir: 

“evvelki gök ile iki yıl mÀ-beyni beş yüz yıl olup ve ol gögüñ úalınlıġı 

daòı beş yüz yıl idi” [91/b] 

Bu gök yakutdan yaratılmış olup melekleri anka suretindedir. Bu gökten 

sorumlu meleğin adı Mihail‟dir: 

“CebrÀéìl daúú-ı bÀb itdi kimdür didiler CebrÀéìl benim didi bileñce 

kimdür didiler Muóammed’dür didi Muóammed mürsel oldı mı didiler belì oldı 

didi meróabÀ Muóammed òoş geldi diyüp úapuyı açdılar içerü girdük gördüm 

Óaúú teèÀlÀ ol gögi yÀúÿtdan yaratmış adına Úaydÿm dirler ve anlaruñ feriştehleri 

èanúÀ ãÿretindedür ve bir ferişteh ol göge müvekkeldür adı MiòÀéìldür”[91/b-92/a] 

Bu göğün melekleri ile birlikte iki rekat namaz kılındıktan sonra ileri 

varan Hz. Muhammed bu gökte İsa ve Yahya peygamberler ile karşılaşır: 

“ol meleklerüñ öñlerine geçüp İbrÀhim Óalìlu’llÀh milleti üzere iki rekèat 

namÀz úıldım ilerü vardım iki nÿrdan kürsì üzre iki yigit yüzleri güneş gibi berú 

(urur) CebrÀéìl’e bunlar kimdür didim eyitdi bunlaruñ birisi èİsÀ ve birisi YaóyÀ 

èaleyhimÀ’s-selÀmdur ilerü var selÀm vir bunlar òÀletezÀdelerdür didi ilerü varup 

selÀm virdüm selÀmım redd eyleyüp meróaban ey ãÀlió úarındaş ve ãÀlió nebì 

didiler” [92/b-93/a] 
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2.1.15.3. Üçüncü Gök (Müzeyyene) 

Bu gök ak gümüşten yaratılmış ve melekleri insan suretinde olan bir 

göktür. İkinci gök ile mesafesi beş yüz yıllık yoldur. Bu gökten sorumlu meleğin 

adı Salsail‟dir. 

“üçünci göge èurÿc itdik bu gök ile ikinci gögün mÀ-beyni beş yüz yıl idi 

ve úalınlıġı daòı beş yüz yılıú idi CebrÀéìl úapuyı dögdi kimdür didiler CebrÀéìl 

benüm didi bileñce olan kimdür didiler CebrÀéìl Muóammed’dür didi mürsel oldı 

mı didiler CebrÀéìl belì oldı didi meróabÀ yÀ Muóammed òoş geldüñ didiler 

úapuyı açdılar içerü girdik Óaúú teèÀlÀ ol gögi aú gümişden yaratmış idi 

arúavundur baèøılar eydür nuóÀsdan òalú olup adı Müzeyyene’dür diler ol gögüñ 

feriştehleri insÀ(n) ãÿretündedür ve aña bir melek müvekkeldür adı 

äalãÀéìldür”[93/a] 

Burada Hz. Muhammed ikinci gökte gördüklerinden daha fazla melek 

görür ve bu meleklerin ellerinde çeşitli harp aletleri ve yeşil sancaklar 

bulunmaktadır. Bunun nedenini Cebrail‟e soran Hz. Muhammed  bu meleklerin 

Kadir gecesi Ramazan ayı melekleri olduğunu öğrenir: 

“ol gökde ol úadar melekler gördüm ki ikinci gökde olan meleklerden 

ziyÀde bileler nice Àlet-i óarb var ellerinde yeşil sancÀúlar var CebrÀéìle eyitdim 

bunlar kimlerdür didim CebrÀéìl eyitdi Bunlar RamaøÀn ayınuñ ve Úadir gicesinüñ 

melekleridür zikr meclislerin ve èarefe günlerin ve şühedÀ meclislerin ve cemÀèat 

ictimÀèın ùaleb iderler ve gice namÀzın úılanlara selÀm virürler didi”[93/a-93/b] 

Bu gökte Hz Muhammed ayrıca peygamberlerden Hz. Davud ve 

Süleyman peygamberler ile karşılaşır: 

“andan ilerü naôar eyledüm bir yigit ve bir úoca gördüm nÿrÀnì çehreleri 

var yÀ aòì CebrÀéìl bunlar kimlerdür didim eyitdi Davÿd ve SüleymÀn 

èaleyhimÀ’s-selÀmdur yaúın ol selÀm vir didi yaúın varup selÀm virdüm redd 

itdiler meróabÀ ey ãÀlió úarındaş ve ãÀlió nebì diyüp òiùÀb itdiler yÀ Óabìbu’llÀh 

saña beşÀret olsun ki òayır cümle sendedür ve senüñ ümmetüñdedür didiler”[93/b] 

Peygamberler ile muhabbetinden sonra ileride nur yüzlü bir yigit görür. 

Onun güzelliği ayın on dördüne benzeten Hz. Muhammed Cebrail‟den onun Hz. 

Yusuf olduğunu öğrenir: 
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“anda baúdım bir yigit gördüm kürsì üzre oturur yüzi nÿr işrÀú ider ãÿreti 

ayuñ on dördine beñzer eytidim yÀ CebrÀéìl bu yigit kimdür didim eyitdi yÀ 

Muóammed bu Yaèúÿb oġlı Yÿsuf’dur Óaúú teèÀlÀ bunu óüsn-i òulú ve cemÀl-i 

bÀ-kemÀl ile tafêìl itdi ayı yıldızlar üzre tafêìl itdigi gibi yaúınına var selÀm vir 

didi selÀm virdim redd idüp ikrÀm eyledi meróaban ãÀlió Peyġamber 

elóamdüli’llÀh mübÀrek ùalèatuñ müşÀhede itdik didi” [93/b-94/a] 

Diğer göklerde olduğu gibi burada İbrahim milleti üzere bütün meleklerle 

birlikte iki rekat namaz kılınır: 

“andan yetmiş biñ melek ãaff baġladular namÀza ikÀmet olındı her ãaffı 

maşrıú ile maġrib mÀ-beyni úadar idi CebrÀéìl beni ùaúdìm itdi milleti İbrÀhìm 

üzre iki rekèat namÀz úıldım”[94/a] 

2.1.15.4. Dördüncü Gök (Zahire) 

Metinde bu gökte üçüncü gök gibi ak gümüşden yaratılmış olarak 

belirtilmiştir. Bu göğünde müvekkel meleğinin adı Salsail‟dir. Burada Hz. 

Muhammed çok çeşitli melekler görür. Daim ibadet halide olan bu meleklerden 

kimisi rukû‟da biri sücudda kimisi kıyamda durur: 

“dördünci göge çıúdım üçünci ile mÀ-beyni beş yüz yıllıú yol olup 

úalınlıġı daòı kezÀlik idi CebrÀéìl daúú-ı bÀb itdi kimdür didiler CebrÀéìl benim 

didi ol bileñce olan kimdür didiler CebrÀéìl eyitdi Muóammed’dür Muóammed 

mürsel oldı mı didiler CebrÀéìl belì oldı didi eyitdiler meróabÀ saña ve bileñce 

olana diyüp úapuyı açdılar girdik gördük Óaúú teèÀlÀ bu gögü aú gümişden 

yaratmış adına ÕÀhire dirler ve anuñ feriştehleri insÀn ãÿretindedür ve bir ferişteh 

aña müvekkeldür adı äalãÀéìldür eãnÀf-ı melÀéìke ve èacÀéìb-i ãunu’llÀh temÀşÀ 

itdim ol melekler tesbìó ve taúdìs ve AllÀhu teèÀlÀ óaøretlerine åenÀ iderler kimi 

rukÿèda kimi sücÿdda kimi úıyÀmda kimi úuèÿdda” [94/a-94/b] 

Burada Hz. Muhammed Azrail ile karşılaşır ve onun heybetinden ürker. 

Azrail önce Hz. Muhammed‟in selamını kabul etmez. Daha sonra onunla Cebrail 

vasıtası ile tanışır. Hz. Muhammed ona insan ruhunu nasıl kabz ettiğine dair 

sorular sorar. Bu kısımlar detaylı olarak meleklerin anlatıldığı bölümde 

inceleneğinden burada yalnızca karşılaşma kısmı ele alınmıştır: 
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“óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eydür ol şaòãı 

gördükde bedenim titredi endÀmım lerõÀn olup èaúlım zÀéìl olmaya úarìb oldı 

CebrÀéil eyitdi úorúmÀ yÀ Muóammed bizim cemìèmiz bu şaòıãdan òazer eylerüz 

budur lezzetler giderici ve cemÀèatler ayırıcı evler òarÀb idüp úabirler maèmÿr 

idici buña melekü’l-mevt dirler yaúın ol selÀm vir didi yaúın varup selÀm virdim 

selÀmım redd itmedi CebrÀéìl eyitdi yÀ èAzrÀéìl bu nebì-i ümmì óabìb-i şefiève 

beşirü’l-nezìr raómeten lil-èalemìn olan èAbdu’llÀh oġlı Muóammed ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem óaøretleridür niçün selÀmın redd itmedüñ didikde èAzrÀéìl 

işitdikde ayaú üzre úalúup beni kerÀmet ile tehniye eyledi eyitdi yÀ Muóammed 

saña beşÀret olsun ki hayr sende ve senüñ ümmetüñdedür ben eyitdüm yÀ 

úarındaşım èAzrÀéìl bu senüñ maúÀmuñ mıdur didim eyitdi belì Óaúú teèÀlÀ beni 

òalú idelden úıyÀmete dek maúÀmum budur didi”[95/a-95/b] 

2.1.15.5. BeĢinci Gök (Rikail/ Heyum) 

Dördüncü gökten sonra Hz. Muhammed göz açıp kapayana kadar bu göğe 

vardığını söyler. Bu gök altından yaratılmış adı Rikail‟dir ve bazıları Heyum‟da 

derler. Bu gökten sorumlu melegün adı Kalkail‟dir. Bu göğün meleklerinin sayısı 

dördüncü gökte olanlardan fazladır: 

“beşinci göge göz açup yummadan aña irüşdük anuñ daòı mÀ-beyni ve 

úalınlıġı beş yıllıú yol idi CebrÀéìl istìõÀn eyledi eyitdiler kimdür CebrÀéìl eyitdi 

benüm bileñce kim vardur didiler eyitdi Muóammed vardur Muóammed mürsel 

oldı mı eyitdi oldı eyitdiler meróabÀ Muóammed diyüp úapuyı açdılar içerü girdim 

gördüm bu gögi AllÀhu teèÀlÀ altundan yaratmış adı RiúÀéìldür baèøılar Heyÿm 

didiler ve anuñ feriştehleri óÿru’l-èayn ãÿretüñdedür ve aña bir ferişteh 

müvekkeldür adı ÚalúÀéìldür AllÀhu teèÀlÀnuñ èacÀéìb ve garÀéìb ve úudretlerin 

temÀşÀ itdim ve bu gögüñ feriştelerüñ dördünci gögde olan meleklerden ziyÀde 

gördüm CebrÀéìl eyitdi bunlar yetmiş biñ ãaff daòı ziyÀdedür didi”[98/b-99/a] 

Biraz ilerledikde Hz. Muhammed burada beyaz, tatlı kokulu ve sakalı 

taranmış bir kişi görür. Cebrail‟den onun Hz. Harun olduğunu öğrenir: 

“bir beyÀø kişi gördüm ùatlu rÀyióalu ãaúÀlı ùaranmış yÀ úarındaşım 

CebrÀéìl bu kimdür didim eyitdi úarındaşın Harÿn’dur yaúın ol selÀm vir didi 

varup selÀm virdim selamım redd idüp baña ve ümmetime duèÀ eyledi” [99/a] 
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Bu gökten diğer göklerden ayrı olarak Hz. Muhammed‟in kilitli bir kapı 

dikkatini çeker. Üzerinde iki satır yazı bulunan bu kapının sırrını Cebrail‟den sual 

eder. Cebrail bu kapının anahtarının üstünde yazılı olan yazı olduğunu söyler. Bu 

yazıyı okuyan Hz. Muhammed yedinci göğe açılan ve bir,üç ve yedi kat yere inen 

bir kapı olduğunu görür: 

“ãaġıma baúdım gördüm bir baġlu úapu üstünde iki saùır yazu yazılmış 

nÿrla ben eyitdim yÀ CebrÀéìl bu ne yazudur CebrÀéìl eyitdi oúu úapu açılur didi 

ilerü vardum gördüm yazılmış LÀ-ilÀhe illa’llÀh Muóammedü’r-resÿllu’llÀh 

vaúùÀkim oúudum kilid düşüp úapu açıldı gördüm ol úapu yedinci göge açılır ve 

bir üç yedinci úat yire iner” [99/a-99/b] 

Hz. Muhammed bu kapıdan sonra Cehennem‟e iner ve metinde bundan 

sonra cehennemin ve buradakilerin ahvali anlatılmıştır. 

2.1.15.6. Altıncı Gök 

Bu göğün anlatıldığı kısımda metin eksik kalmıştır. Bu yüzden bu göğün 

neyden yaratıldığı ve adının bilgisine ulaşamıyoruz. Fakat bu göğün melekleri 

insan suretindedir ve gökten sorumlu meleğin adı Semhail‟dir: 

“...ãÿretleri Ádem oġlanları ãÿretindedür ve bir ferişteh aña müvekkeldür 

adı SemòÀéìldür”[109/a] 

Bu gökte Hz. Muhammed sakallı, asasına dayanmış  ve sof bir gömlek 

giymiş bir kişi görür. Cebrail o kişinin Hz. Musa olduğunu ona bildirir. Hz. Musa 

ağlamaktadır. Bunun nedeni onun ümmetinden ziyade Hz. Muhammed‟in 

ümmetinden kişilerin cennete gireceğidir: 

“andan bir kişi gördüm uzun boylı yüksek burunlı çoú saçlı aú ãaúallu 

üzerinde ãofdan bir kömlek var bi èaãÀya ùayanmış ãaçı gövdesini burmaya yaúın 

olmış ve ãaúalı gögsine inmiş ben eyitdim yÀ aòì CebrÀéìl bu kimdür didim eyitdi 

bu MusÀ bin èÜmrÀndur AllÀhu teèÀlÀ bunı Kelìm itme ile òalú üzerine tafêìl 

itmişdür  Óaøret èaleyhi’s-selÀm eydür vaútÀkim beni gördi agladı ve eyitdi 

İsrâéìl-i benì AllÀhu teèÀlÀ úatında cümle òalúdan mükerremdür dirler ammÀ bu 

yigit AllÀhu teèÀlÀ úatından benden mükerremdür didi CebrÀéìl baña eyitdi 

teúaddüm eyle selÀm vir didi selÀm virdüm redd idüp meróabÀ ãÀlió úarındaş 

kerìm ve naãió úarındaş diyüp baña ve ümmetime òayr u bareúÀt ile duèÀ itdi ve 
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eyitdi yÀ Muóammed ben TevrÀt’da seni ve ümmetiñi òayurlu gördüm 

didi”[109/a-109/b] 

Bu gökte de Hz. Muhammed ve bu göğün tüm melekleri İbrahim milleti 

üzere iki rekat namaz kılar. Namazın ardından Musa‟yı selamlayıp yoluna devam 

eden Hz. Muhammed, Hz Musa‟nın onun ardından yeniden ağladığını duyar: 

“maóallde melekler ãaf ãaf oldılar ilerü geçüp millet-i İbrÀhim üzere iki 

rekèat namÀz úıldım vaútÀkim MusÀ’yı selÀmlayup gitdim ardımdan aġladı niçün 

aġlarsın didiler eyitdi nice aġlamam ki benden ãoñra bir oġlan bièået oluna ve 

ümmetiñden cennete daòil olan benim ümmetimdem çoú ola didi”[109/b] 

2.1.15.7. Yedinci Gök (Acibe/ Aliyye/ Gariba ) 

Bu gök ile altıncı göğün arası beş yüz yıllık yoldur. Bu gök açık nurdan 

yaratılmıştır. İsmi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bu gökte bulunan melekler 

insan suretindedir. Bu gökten sorumlu meleğin adı Akrail‟dir: 

“yedinci göge irtiúÀ itdik göz açup yummadın daòı ol gögün mÀ-beyni ve 

úalınlıġı beş yüz biñ yıl idi CebrÀéìl istiftÀó-ı bÀb eyledi kimdür didiler eyitdi 

Muóammed’dür Muóammed baèå olındı mı didiler eyitdi olındı meróaban saña ve 

Muóammed’e diyüp úapu açdılar içerü daòil olduk [110/a] gördüm bu gök açuú 

nÿrdandur adı GarìbÀ’dur baèøılar dürre-i beyøÀdandur adı èAcìbe’dür demişler ve 

èAliyye daòı dirler ve bu gögüñ daòı feriştehleri Àdem ãÿretündedür ve bir ferişteh 

aña müvekkeldür adı AúrÀéìl’dür” [109/b-110/a] 

Burada tüm gökler boyunca görülen kapıyı vurarak göklerin kapısını 

açtırma hadisesi de müellif tarafından açıklanmıştır. Bunun sebebi Cebrail‟in 

yanında Hz. Muhammed‟in bulunmasıdır. Yoksa Cebrail vahiy için göklerden 

inerken kapı çalmaya ihtiyaç duymaz: 

“bu yeddi úat gögüñ CebrÀéìl her bÀr úapularına gelüp istiéõÀn eyledi ki 

bilesince benì Ádemden óaøret-i RisÀlet-penÀh oldıgıçündür ve illÀ CebrÀéìl 

melÀéìkeden olduġı óesabıyla cism-i laùìf ve gökler daòı ecsÀm-ı laùìfe olmaú ile 

birbirine óÀéìl ve muótecib olmazlar ve CebrÀéìl èaleyhi’s-selÀm her bÀr vaóyy 

içün veyÀ bir maãlaóat içün gökden nüzÿli ve ãuèÿdı maóallinde aãlÀ  istièõÀna 

òacet olmazdı” [110/a] 
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Ayrıca bu gökte bir kalem cızırtısı ve melaike-i kerrubiyun bulunur: 

“Óaøret èaleyhi’s-selÀm eydür ol gökde úalem cırıldısın işittim ve anda 

melÀéìke-i keribiyyÿn sÀkin olurlardı anlardan güzel ve ùatlu görmedüm”[110/a-

110/b] 

Bu gökte ak sakallı, süslü bir kürsü üzere oturan şeyh görür. Hz. İbrahim 

ile burada tanıştıktan sonra yoluna devam eder Beytü‟l-Mamur‟a varır: 

“anda bir aú ãaúallı şeyó gördüm aósen ãÿretlü aú zebercedden bir kürsì 

üzre cülÿs itmiş ben eyitdim AllÀh úatından böyle mükerrem olan úul kimdür 

CebrÀéìl eyitdi bu babañ İbrahìm el-Òalìl èaleyhi’s-selÀmdur didi yaúın ol selÀm 

vir didi yaúın varup selÀm virdim selÀmum alup benimle muãÀfaóa eyledi 

meróaban ey ãÀlió oġul ve ãÀlió nebì didi óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi 

ve sellem eydür biraz daòı yuúaru çıúdım Beyti’l-maèmÿr’ı gördüm” [110/b] 

2.1.16. Beytü’l- Ma’mur 

Yedinci gökte bulunduğuna inanılan ve Kabe ile aynı hizada olduğu 

düşünülen ve Kur‟an‟da da açıkça geçen bir mekandır.
8
 

Bu bina ak yakuttan yaratılmış ve etrafında kandiller bulunur. Etrafından 

melekler yedi kez tavaf ederler. Hz. Muhammed‟de burada yedi kez tavaf eder. Bu 

zamana kadar meleklerin ne kadar süredir tavaf ettiklerini sorar. Melekler, Hz. 

Muhammed‟e bu binanın Hz. Adem‟den iki bin yıl evvel yapıldığını ve o 

zamandan beri meleklerin tavaf ettiğini bildirir ve bu tavafını tamamlayan melege 

kıyamete kadar bir daha sıra gelmemektedir. 

“Beyti’l-Maèmÿr’ı gördüm aú yÀúÿtdan yaradılmış ve eùrafında úandìller 

aãılmış kimi yÀúÿt-ı aãfardan kimi zeberced-i aòêardan ve kimi aú incüden ve 

melekler gördüm ùavÀf ideler yeddi kez bile ùavÀf itdim ol meleklere eyitdim bu 

beyt-i şerìfi ne zamÀndan berü ùavÀf idersiz eyitdiler Ádem èaleyhi’s-selÀm 

yaradılmadan iki biñ yıl evvel tavÀf iderüz her gün yeddi kez ùavÀf derler her 

kezde yeddi yüz biñ feriştehler ùavÀf iderler bir ùavÀf idene úıyÀmete dek bir daòı 

nevbet degmez didi” [110/b-111/a] 

                                                           
8
 52/1-7: “Tur’a yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, Beyt-i Maèmu’a 

yükseltilmiş tavana, kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka 

gerçekleşecektir.” 
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2.1.17. Sidretü’l-Münteha 

Beytü‟l-Ma‟mur‟u aştıktan sonra Hz. Muhammed yanında Cebrail‟i 

göremez. Ona yanına gelmesini bu gibi bir yerde yarin yardan ayrılmayağını 

belirtir. Cebrail Rabbinin Hz. Muhammed‟i yalnız bırakmayacağını fakat bu 

bölgeden sonra ilerlemenin kendisine yasak olduğunu belirtir: 

“Óaøret èaleyhi’s-selÀm eyitdi ãaġ baúdım CebrÀéìl yanımda gördüm ãavt-

ı refièle müfÀreúat ider mi niçün beni terk itdüñ didim CebrÀéìl eyitdi yÀ 

Muóammed seni Muóammed Óaúú nebì gönderüp risÀlet ile iãùifÀ ve iòtiãÀã 

eyleyen Teñri óaúúıçün senden müfÀreúat itmedim lÀkin yÀ Muóammed bizüm her 

birimizüñ bir maèlÿm maúÀmı vardur andan tecÀvüz itmeye úÀdir olmazüz yÀ 

Muóammed eger parmaú daòı ilerü varsam nÿr-ı zü’l-celÀl beni iórÀú ider cemìè-i 

per ü bal yaúar didi”[111/b] 

Bu bölgeden ileri geçmenin cezası hem ihrak edilmesi hemde bütün 

kanatlarının yanmasına sebeb olacaktır. 

Sidretü‟l- Münteha Kur‟an‟da da geçen bir mekandır.
9
 Çoğu zaman bir 

ağaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaprakları fil kulağına benzemektedir. O 

ağacın altından dört ırmak akmaktadır. Bu ırmakların ikisi dünyaya kadar uzanır 

diğer ikisi yalnız cennetde akmkatadır: 

“yÀ Muóammed bu maúÀma Sidretü’-l müntehÀ dirler ve benüm mekÀnım 

bu Sidretü’l-müntehÀnuñ altıdur artıú ilerü tecÀvüz idemem didi rivÀyet olunur ki 

Sidretü’l-müntehÀ bir agacdür yapraúları fil úulÀgına beñzer ve yemişleri ùÀġlar 

gibi ve ol agacuñ altında dört ırmaú aúar ikisi ôÀhir dünyÀda aúarlar ve ikisi bÀùın 

uçmaúda aúarlar” [111/b] 

2.1.18. Deryalar 

2.1.18.1. Ak Derya 

Sidretü‟l Münteha‟yı aştıktan sonra Refref ile Hz. Muhammed çeşitli 

deryalar geçmeye başlar. Bu deryalardan ilki ak deryadır: 

                                                           
9
 54/14:”Sidretü’l-MüntehÀ’nın yanında” 
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“biraz gitdi gördüm aú nÿrdan bir deryÀ ol deryÀda bir èaôìm melek ùurur 

eger AllÀhu teèÀlÀ c.c. bir serìü’ù-ùayrÀn úuşa emr eylese beş yüz yıl uçsa ol 

melegün bir cigninden bir cignine ulaşmayaydı ol deryÀdan daòı çıúup 

gitdük”[112/a] 

2.1.18.2. YeĢil Derya 

Ak deryanın ardından Hz. Muhammed yeşil bir derya görür. Bu deryaların 

hepsinde birbirinden muazzam melekler görülür. Buradaki melekde büyülüğü ile 

dünyada var olan herşeyi bir lokmada yutulabilecek güçtedir: 

“andan gördüm bir yaşıl nÿrdan deryÀ berk urur ve ol deryÀ üzre daòı bir 

melek var eger AllÀhu teèÀlÀ èazze ve celle ol melege iõin virse yeddi úat gökleri 

ve yeddi úat yerleri içindekiyle yudaydı” [112/a-112/b] 

2.1.18.3.  Sarı Derya 

Bu deryada diğer deryalar gibi nurdan yaratılmış olup Hz. Muhammed‟in 

yolda uğradığı üçüncü deryadır. Bu deryanın meleği de yine büyüklüğü ile 

anılmıştır: 

“andan daòı çıúup bir ãaru nÿrdan deryÀya girüp ġark oldum ve anda daòı 

bir melek gördüm eger cemìè AllÀhu teèÀlÀ óaøretlerinüñ yaratduġı yerler ve 

gökler ve içindeki ol melegüñ eli içine úonulsa bir ãahrÀda bir òardal danesi gibi 

olaydı” [112/b] 

2.1.18.4. Siyah Derya 

Bu siyah derya diğer deryalardan farklı olarak Hz. Muhammed‟de korku 

uyandırır. Bunun üzerine Allah‟a dua edip bu yolda kendisine bir yol arkadaşı 

göndermesini ister.  Bundan sonra Mikâil ile karşılaşır: 

“ol deryÀdan çıúup bir siyah deryÀya girdim ol deryÀyı gördükde AllÀhu 

teèÀlÀya secde etdim ve ãavt-ı èalÀ ile yÀ ġıyÀåi’l-müteġayyiåìn ve yÀ recÀée’l ol ve 

úorúısın gider ve duèÀmı müstecÀb eyle ve bu sÀèatde úullaruñdan bir úul vir 

benimle mükÀleme idüp baña mÿnis ola diyü nidÀ itdim saóil-i baórden bir nidÀ 

geldi üç kez gel yÀ Muóammed diyü ben daòı vardım gördüm bir èaôìmü’l- òaliúa 

melek ãuları ölçüp ùartar ve buluùlara tevzìè ider es-selÀmèaleyke yÀ abda’llÀh 



68 

 

didim èaleyke’s-selÀm yÀ Óabìba’llÀh ve yÀ äafvetu’llÀh didi ben eyitdim sen 

kimsin didim eyitdi ben senüñ úarındaşuñ MikÀéìl’im didi” [112/b-113/a] 

2.1.19. Hicablar 

Deryaların aşılmasından sonra Mikâil ve İsrâfil ile karşılaşır. Daha sonra 

yedi bin katmanları onbir hicabdan geçdikten sonra en sonuncu hicab olan 

vahdaniyyet hicabına erişir. Bu yolculuğunda ona kardan daha beyaz bir melek ve 

yine o meleğe benzeyen bin melek eşlik ederler: 

“başum úaldırdım gördüm bir melek úardan aú kendü ãÿretinde biñ melek 

var öñlerüne düşüp gelüp benümle muèÀnaúa eyledi ve òayr u kerÀmet ile beşÀret 

eyledi anlarla bile gitdim melekler ãaġımda ve ãolumda baña ikrÀm ve taèôìm 

iderek gitdik óattÀ yetmiş biñ istebraúdan óicÀb gecdik ve yetmiş biñ sündüsden ve 

yetmiş biñ úardan gecdik ve yetmiş biñ ôulumÀtdan ve yetmiş biñ miskden ve 

yetmiş biñ èanberden ve yetmiş biñ úudretden ve yetmiş biñ ceberÿtdan ve yetmiş 

biñ èizzetden ve yetmiş biñ kemÀlden ve yetmiş biñ lüélüéden óicÀbları gecüp 

òicÀb-ı vaódÀniyyete irüşdük” [116/b] 

Bu vahdaniyet hicabı Allah‟ın seslenişi ile melekler tarafından kaldırılır. 

Bu öyle bir nurdur ki Hz. Muhammed gözünü açamaz. Çeşit çeşit melekler görür 

ve aklı korkudan başından gider. Kendini kaybettiği sırada ve nurdan gözlerini 

görmemeye başlayınca Allah tarafından kalbine tecelli olunur ve kendine gelir: 

“AllÀhu teèÀlÀ úablinden bir nidÀ irdi ki yÀ meleklerüm benümle Óabìbüm 

mÀ-beyninde olan óicÀbı daòı refè idüñ didi vaódÀniyyet óicÀbın daòı refè idüp 

naôar itdüm biñ biñ ãaf melekler gördüm AllÀhı tesbìó ve taúdìs ve åenÀ ile 

cıġrışup yÀd iderler ve yetmiş biñ biñ ãaff vaódÀniyyet óicÀbına müvekkel olan 

melekleri gördüm rukÿèa inmişler úıyÀmete degin başın úaldırmazlar vaódÀniyyet 

hicÀbınuñ nÿrından elümi gözüm üzerine úodum bir nidÀ irişdi ki yÀ Aómed bu 

gice de saña òavf (u) fezaèyoúdur didi óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür ol maóall 

úorúum zÀéìl oldı ùurmayup Refref ile gitdim óattÀ AllÀhu teèÀlÀya úarìb oldum ve 

anda bir óÀlet müşÀhede itdim ki ÀlÀt-ı efhÀm derkinden èÀcizdür ve ol maóall 

èaúlum ve baãarum zÀéìl oldı Rabbim úalbime tecellì itdi úalp gözine ki baãìretdür 

baãarum ùÿş rast gelmege” [117/a] 
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2.1.20. Allah ile YakınlaĢma ve KonuĢulanlar 

Hicablar aşıldıktan sonra Hz. Muhammed ile Allah karşı karşıya gelirler. 

Onun kalbine tecelli eder. Ve cism gözüyle Hz. Muhammed‟in Allah‟ın nurunu 

gördüğü kaydedilmiştir. Fakat bu konularda da çeşitli yorumlar ve ihtilaflar 

meydana çıkmıştır. Müellif kaynakları ile birlikte bunları açıklamıştır. Bunlar 

arasındaki en büyük karşıtlık Hz. Muhammed‟in bizzat cisim gözüyle mi Allah‟ı 

gördüğü yoksa kalp gözüyle mi gördüğü konusu olur: 

“Faãlun fì-Rÿéyetu’llÀh subóÀnehu ve teèÀlÀ: bilmek gerek kim aãóÀb-ı 

eéimme iòtilÀf iderler Peyġamber èaleyhi’s-selÀm vaútÀkim úÀbe úavseyni ev 

ednÀya vaãıl olduúda AllÀhu teèÀlÀ’yı baş göziyle gördi mi ya görmedi mi diyü İbn 

èAbbÀs ve Kaèbü’l-AóbÀr raêıya’llÀhu èanhü eyitdiler Peyġamber Óaúú teèÀlÀ 

óaøretlerini ol gice cism göziyle gördi èÁyişe eyitdi Peyġamber ol gice Óaúú 

teèÀlÀ óaøretlerini ten göziyle görmedi nitekim Peyġamber subóÀne’llezi raéeytehü 

bi-úalbi velem erÀde yaènì eyle olsa göñül göziyle görmiş olur Şeyò Nevevì 

şarúuñ ve èArabuñ müftìsidür Müslim, BuóÀrì şeróünde eyitdi benüm úatımda 

şöyle åebÀt oldı kim Peyġamber Óaúú teèÀlÀ óaøretini baş göziyle gördi úaçan kim 

aãhÀb iòtilÀf itdiler İbni èAbbÀs eyitdi ten göziyle gördi ve èÁyìşe eyitdi ten 

göziyle görmedi çün bunlaruñ arasında iòtilÀf oldı İbn èAbbÀs òoõ Àèlem-i nÀsdur 

ten göziyle gördi dir İmÀm Nevevì daòı Müslìm şeróinde buña õÀhib oldı ve 

óaøret-i èÁyişe ten göziyle görmedi dir bu iki rivÀyetüñ yetük mÀ-beynini tevfìú 

lÀzımdur bu vechle ki Óaúú teèÀlÀ cemìè-i maósÿsÀtı óaøretden selb idüp ve nÿruñ 

keyfiyyetin gözinden giderdi ve anuñ nefsini nÿrÀnì úıldı andan ãoñra göñlüne 

tecellì eyledi Óaúú teèÀlÀ óaøretin AllÀh nÿrıyla cemìè-i ÀèøÀsıyla gördi ve cemìè-i 

ùaraflarına naôar eyledi nÿrdan artuú nesne göremedi pes AllÀhı gördi girü AllÀh 

nÿrıyla” [131/a-131/b] 

Allah ile Hz. Muhammed‟in görüşmesi Kur‟an‟da da apaçık ayetlerde yer 

almıştır
10

. Onların kabe kavseyni ev edna derecesinde yaklaşmaları. Birçok kitapta 

bu konunun açıklanması ile ilgili bilgiler verilmiştir. Müellifin bu konuda pek çok 

kaynak ile konuşması ve kesin yargılara varmaktan kaçınması onun objektif bir 

eser yazmaya dikkat ettiğinin göstergesidir: 

                                                           
10

 53/8-9 “ Sonra ona  yaklaştı derken sakıp daha da yakın oldu. Peygambere olan mesafesi 

iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.” 
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“yaènì Muóammed úÀbe úavseyn miúdÀrı yaúın oldı dimekdür. EnvÀr-ı 

èAşıúìn’de eydür úÀbe èibÀretdür úadardan ve úavseyn èibÀretdür zirÀèadan 

èUyyÿn-ı TefÀsìr’de eydür bunda dört dürlü úav(l)  var biri bu ki ÚatÀde ve Óasan 

eyitdiler úÀbe úavseyn úadar yaúın vardı didiler ikinci MücÀhid eyitdi kiriş yaya 

yaúın oldıgı úadar Óaúú yaúın oldı dimekdür ol üçüncü budur ki Abdi’l-VÀriå 

eyitdi yayıñ úabøasından başına varacaú úadar yaúın oldı dimekdür dördinci budur 

ki Sida eyitdi zirÀèayn úadar Óaúúa  yaúın oldı dimekdür” [117/b] 

Bu konudaki yorumlardan bazılarında ise Cebrail ile Hz. Muhammed ve 

Cebrail ile Allah‟ın yakınlaşması şeklinde ele alınması olmuştur: 

andan ãoñra èulemÀ iòtilÀf itdiler yaúın maènÀsında üç vech dimişler biri 

budur ki CebrÀéìl Óaúú’a yaúın oldı dimek olur ikinci budur ki CebrÀéìl 

Muóammed’e yaúın oldı dimek olur üçünci budur ki Muóammed Teñri’ye yaúın 

oldı dimek olur Kaébü’l- ÀóbÀr eyitdi esaóó budur ki Muóammed Teñriye yaúın 

oldı dimekdür baèøılar eyitdiler òalúdan ıraġ olup Óaúúa  yaúın oldı dimekdür 

baèøılar eyitdi ferşden ıraġ olup èarşa yaúın oldı dimekdür baèøılar eyitdi 

Kaèbeden ıraú olup úudse yaúın oldı dimekdür muóaúıúlar eydür Peyġamber 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem ol gice rÿó ile úÀbe úavseyne irdi ve sırru’llÀh ev 

ednÀya irdi yaènì nefsini terk eyledi gökde ve cismini terk eyledi Sidretü’l- 

müntehÀda rÿóını terk eyledi úÀbe úavseynde pes sırr úaldı ve sırr-ı Rabb úaldı” 

[118/a-118/b] 

Bu mekanın ahvali ve Hz. Muhammed‟in burada yaşadıkları yine onun 

tarafından şöyle ifade edilmiştir: 

“Óaøret eydür bir mekÀna irişdüm ki kÀyinÀt úademim nirde idügin 

bilmedi ve úademim nefsim nirde idügün bilmedi ve nefesüm úalbim nirde idügün 

bilmedi ve úalbim rÿóım nirde idügün bilmedi ben úademüm ùaleb iderdim ve 

úademim nefsim ùaleb iderdi ve nefsüm úalbimi ùaleb iderdi ve úalbim rÿóımı 

ùaleb iderdi ve rÿóum sırrımı ùaleb iderdi” [119/a] 

Bu haller ve durumlardan sonra müellif Allah ile Hz. Muhammed 

arasındaki konuşamaları aktarır. İlk olarak bu mekanda Hz. Muhammed‟in 

ayağına bir nesne ilişir bu ayağına ulaşanı merak eden Hz. Muhammed onun tam 

olduğunu anlamasa da Allah tarafından kendisinin ayağının değdiği yerin kıymetli 

olduğunu öğrenir: 
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“Óaøret eyitdi yÀ Rabb ayaúlaruma bir nesne ulaşdı gine gitdi Óaúú teèÀlÀ 

eyitdi senden ıraú gitmedi benüm úatımda çoúdur eger yüz biñ èarş bir yire cemè 

olsalar senüñ ayaġuñ baãdıġuñ topraú baña anlardan sevgülüdür” [120/b] 

Bununla birlikte Ka‟bü‟l-Ahbar‟da Hz. Muhammed‟in arşa varınca 

ayakkabılarını çıkarmak ister. Fakat kendisine çıkarmaması söylenir. O da Allah‟a 

Hz. Musa‟ya Tur dağında ayakkabılarını çıkarttığını neden kendisinden bunu 

istemediğini sorar.  Orada Hz. Muhammed‟in Allah‟ın habibi olduğu ve Musa‟dan 

daha üstün olduğu belirtilir: 

“Úaèbü’l-AóbÀr eydür Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eydür èarşa varcaú 

naèlimi çıúarmaú diledim bir ÀvÀz işitdim ki nèaleyni çıúarma tÀ kim èarş ve kürsì 

senüñ naèleyiñ altında şeref bulalar ben eyitdim yÀ Rabb úarındaşım MusÀ eyitdüñ 

naèleynini çıúar tÀ kim Ùur ùaġınuñ berekÀtı ayaġına irişe Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ 

Eba’l- Úasım yÀ Aómed sen benüm úatımda MusÀ gibi degülsin MusÀ benüm 

Kelìmümdür ammÀ sen benim Óabìbimsin” [121/b] 

Allah, kendisine Hz. Muhammed tarafından ne getirildiğini sorar. Hz. 

Muhammed‟de dünyadab ibadet eksikliği ve eziyet ile isyan getirdiğini bildirir. 

Allah bunları merhameti ile affeder: 

“Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed baña hediyyeden ne getürdüñ Óaøret 

eyitdi iki nesne getürdüm biri tÀèat eksikliġi ve biri cefÀ ve maèãiyyet çoúlıġı 

Óaúú teèÀlÀ eyitdi ùÀèat eksikliġini raómetimle yarlıġadum cefÀ ve maèãiyyet 

çoúlıġını senüñ óürmetüñ ve şefÀèatüñ ile yarlıġadum “[120/b-121/a] 

Allah ile Hz. Muhammed‟in diğer konuşmalarının devamında diğer 

peygamberler ile Hz. Peygamber‟in kendisini karşılaştırması devam eder. Hz. 

Adem‟den başlayan bu karşılaştırma Hz. İsa‟ya kadar devam eder. Her defasında 

Hz. Muhammed ümmetine ve kendisine verilenlerin diğer peygamberlerden ve 

ümmetlerden daha fazla olduğunu anlar: 

“yÀ Rabbi senden bir suèÀlim var didim Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed 

Resÿl eyle neden dilerseñ èizzüm ve celÀlim óaúúıçün nefsüm üzre yemìn etmiş 

dururam babañ Ádemi biñ yıl yaratmazdan evvel yÀ Muóammed saña rıøÀ 

maúÀmun virdüm suèÀl eyle ben eyitdim yÀ Rabbi Ádem’i elüñle òalú eyledüñ ve 

kendü rÿóuñdan nefò itdüñ ve HavvÀ’yı tezvìc itdüñ ve melÀéìkeleri secde 

itdürdüñ ve dÀr-ı kerÀmetde sÀkin itdüñ baña ne virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ 
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Aómed eger Ádemi elümle yaradup bunca ikrÀm itdimse itdim ammÀ 

kendüyeèahd virdim baña èÀãì olmaya diyü èahdi  ãıdı dÀr-ı kerÀmetimden iòrÀc 

itdim baña èiãyÀn iden baña mücÀvir olmaya lÀyıú degüldür ammÀ senüñ yÀ Óabìb 

ismini ismime müúÀrin itdim hiç bir yirde zikr olunmam ile bile zikr olunursun 

ben Maómÿd sen Muóammed ve ümmetüñ òamìddür ben eyitdim yÀ Rabb Ádeme 

uçmaú virdüñ baña ne virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi Ádem’e uçmaú virdüm gine èazl 

itdüm ammÀ saña ve ümmetiñe uçmaú virdüm èazl itmedüm ben eyitdüñ yÀ Rabb 

Nÿó’a gemi virdüñ anda èibÀdet iderdi Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed cemìè-i 

dünyÀda saña mescìd úıldım úanda dilerseñ èibÀdet eyle ve úıyÀmet günince 

mescìdleri ãırÀt köprüsi üzre gemi ãÿretinden getürdim ümmetüñ binüp geceler 

ben eyitdim yÀ Rabb İbrÀhìm’i Òalìl ittiòÀõ idüp ōdı berden ve selÀmen eyledüñ 

Óaúú teèÀlÀ eyitdi İbrÀhìm Òalìl itdimse seni Óabìb ittiòÀõ itdim Óabìb Òalìlden 

efêÀldür ve aña ōdı berden ve selÀmen itdimse ümmetiñe cehennemi berden ve 

selÀmen eyledim ben eyitdim yÀ Rabb İsmÀèìl’e zemzem virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi 

saña Kevåer ırmaġın virdüm ben eyitdim İsmÀèìl’e fidÀ virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi 

ümmetüñ için Yahūdìleri ve NaãrÀnìleri fidÀ virdim cehenneme bıraúsunlar ben 

eyitdim yÀ Rabb MusÀ’yı Kelìm ittiòÀõ ve Ùÿr ùaġında söyledüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi 

eger MusÀ’ya Ùÿr ùaġında hicÀb ardından söyledimse saña èarşdan yuúaru bi-sÀùù-ı 

úurb üzre ve nÿr-ı maóø içinde söyledim bir mevøiède ki aña melek-i muúarreb ve 

lÀ-nebiyy-i mürsel úadem baãmamışdur ben eyitdim yÀ Rabb İdrìs’e mekÀn-ı òali 

verdüñ ve SüleymÀn’a mülk-i èaôìm virüp vuóÿş ve ùuyÿrı ve ins ü cìni ve mÀr u 

mÿrı aña tesòìr itdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi seni daòı erfaè-ı mekÀna refè idüp 

yiryüzini saña mescìd ve ùahÿr eyledim ben eyitdim èİsÀ’ya gökden mÀéìde 

indürdüñ ve rÿóundan nefò eyledüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi seni daòı úıyÀmet güninde 

kerÀmet mÀéìdeleriyle mükerrem itdim ve eger anı rÿóu’l-úudüsden yaratdum ise 

senüñ ismiñi ismimden müştaú idüp ben Maómÿd ve sen Muóammed ve ümmetiñi 

óÀmid eyledüm ben eyitdim yÀ Rabb DÀvÿd’a Zebÿr virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi 

saña EnèÀm ãÿresin virdim ben eyitdim yÀ Rabb Yÿnus’ı üç dürlü ôulmetden 

úurtarduñ Óaúk teèÀlÀ eyitdi ancılayın ümmetiñi üç dürlü ôulmetden úurtardum 

biri úabirden ve biri úıyÀmetden ve biri ãırÀù ôulumÀtından ben eyitdim Óıøır’a Àb-

ı óayÀt virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi saña Selselbil ırmaġın virdim ben eyitdim yÀ 

Rabb èİsÀ’ya İncìl virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi saña İòlÀã sÿresin virdim ben eyitdim 

MusÀ’ya TevrÀt virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi saña Áyete’l-kürsì virdim andan ãoñra 

Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed ben seni bir sÿre ile ikrÀm eyledüm ki TevrÀt’da 

ve Zebÿr’da ve İncìl’de ve ġayrı kitÀblarda anuñ miåli yoúdur ben eyitdim yÀ Rabb 

ol nice sÿredür Óaúú teèÀlÀ eyitdi ol FÀtióa sÿresidür her kim ol sÿreyi oúursa 
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Cehennem anuñ tenine óarÀmdur ve her kim fÀtióa sÿresi oúusa ammÀ atası ve 

anası kÀfir olsalar anlaruñ èaõÀbın úatı eylemem FÀtióa óürmetine yÀ Muóammed 

senden ekrem baña òalú yaratmadım  Óaúú teèÀlÀ eyitdi Muóammed saña kevåer 

ırmagın virdim ãuyı úardan aú ve bÀldan ùatlu ùopraġı misk-i ezferden iyi cennetde 

yetmiş biñ fersaó ve saña Selsebìl ve óavø ve şefÀèat ve derece-i refìèa ve ãavm u 

şehr-i RamaøÀn virdim ki senden evvel kimesneye virmedim” [125/a-125/b-126/a-

126/b-127/a] 

Bu bölümde Hz. Muhammed‟in isminin Allah ile birlikte anılması, Habìb 

olarak sevilmesi Kevser ırmağının kendisine ve ümmetine verilmesi, En‟am, İhlas 

ve Ayete‟l-Kürsi surelerinin indirilmesi özellikle Fatiha suresinin sırrı ve Ramazan 

ayının bereketi vurgulanmıştır. 

Hz. Muhammed‟e verilen hediyeler ,Abdullah bin Ömer tarafından üç şey 

olarak sıralanmıştır. Bunlar: beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetin 

küçük günahlarının affedilmesidir: 

èAbduèllÀh bin èÖmer eydür úaçan kim óaøret-i Resÿl èaleyhi’s-selÀm 

Sidretü’l- müntehÀya irişdi yedinci úat gökden yuúaru ve Óaøret eydür baña üç 

nesne verildi biri beş vaúit namÀz ikinci Baúara sÿresinüñ aòiri üçünci ümmetüñ 

kebÀyir günÀhların afv eyledi [122/a] 

Konuşmaların devamında Hz. Muhammed Allah‟tan ümmetini affetmesini 

ister. Allah yetmiş bin kişiyi affettiğini bildirir. Hz. Muhammed  daha da 

artırılmasını ister. En son Allah kendi eliyle 3 avuç ümmetinden affedeceğini 

bildirir: 

“var Óaúú teèÀlÀ eyitdi ümmetüñden yetmiş biñ nÀr-ı cehenneme vÀcib 

olmış kimesneyi èÀõÀd eyledüm ben eyitdim yÀ Rabb daòı ziyÀde eyle Óaúú teèÀlÀ 

eyitdi her biriyle yetmiş biñ ben eyitdim daòı ziyÀde eyle yÀ Rabb Óaúú teèÀlÀ 

eyitdi ve benim úabøam ile üç úabøa daòı ki ancaú èadedin ben bilürüm óesÀbsız 

ve èÀõÀbsız cennete idòÀl iderüm” [127/a] 

Hz. Muhammed‟in istediklerinden sonra Allah kullarından yana olan beş 

türlü şikayetini bildirir. Özellikle rızık veren, affeden, şükür edilmesi gereken 

kendisi olmasına rağmen halen kulların başkalarndan rızık istemesine, yarınki 

rızkı bugünden taleb etmesine, şükürsüz olmalarına ve kendi elleriyle kendilerini 

cehenneme sokmalarına kızar: 
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“Óaúú teèÀlÀ ümmetinden baña beş dürlü şikÀyet eyledi biri budur ki ben 

anlardan yarın ki èamelini istemezin anlar benden yarınki rızúı niçün isterler ikinci 

budur ki ben anlaruñ rızúın bir ġayrı kişiye virmezin anlar èamellerin benden 

ġayrıya niçün verürler üçünci budur ki rızúı yirler benden ġayrıya şükr iderler 

baña òÀyin olurlar benden ġayrıya ãÀlió olurlar dördünci budur ki ben anlara èizzet 

iderin anlar benden ġayrıdan èizzet isterler beşinci budur ki ben cehennemi kÀfirler 

içün yaratdum anlar cehd iderler cehenneme kendüler girerler” [127/a-127/b] 

Bununla birlikte Allah sevdiği kullarında olması gereken özellikleri de 

açıkça belirtmiştir. Az konuşan, az yemek yiyen, dünya nimetlerinden ziyade 

Allah‟ın muhabbetini arzulayan ve halkdan kesilip ibadete ve zikre meşgul olanlar  

onun gerçek sevgili kullarıdır: 

“Óaøret Mi’râc gicesi eyitdi yÀ Rabb úanúı èamel saña efêaldür Óaúú 

teèÀlÀ eyitdi yÀ Aómed benüm úatımda tevekkülden efêal yoúdur ve ben úısmet 

itdigime rÀøı olmaúdan yeg yoúdur yÀ Muóammed benüm muóabbetüm benüm 

içün sevişenlere ve òalúı baña ulaşduranlara vÀcìbdür ve benüm gerçek ùabìblerüm 

anlardur ki maòlÿúa naôar eylemeyeler ve úarınları boş ola dünyÀ ùaèÀmlarından 

zirÀ ki anlaruñ ùaèÀmları benüm zikrümdür ve muóabbetüm rıøÀmdur yÀ Aómed 

dilerseñ ki cemìè-i òalúdan zÀhid olasın dünyÀyı terk eyle ve Àòirete raġbet eyle” 

[132/a] 

Hz. Muhammed bundan sonra Rabbine yalvarır. Kendisine öyle bir ibadet 

vermesini ister ki yerine getirdikçe ona yaklaşıp dünyadan uzaklamasını 

sağlayabilsin: 

“Óaøret eyitdi yÀ Rabb beni bir èamele úılÀvuzla ki anuñ sebebi ile saña 

yaúın olam  Óaúú teèÀlÀ eyitdi giceñi èibÀdetle gecür ve ac ol  gündüz ãÀèìm 

olmaġ ile” [132/b] 

Bu insanın dört türlü vasfı olması gerekmektedir. Ancak bu özelliklere 

sahip olan kişiler cennete girebilirler: 

“Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Aómed her kişi de ki dört òaãlet ola ben anı ucmaġa 

úoyam. óaøret-i RisÀlet-penÀh eyitdi yÀ Rabb ol dört òaãlet nedür Óaúú teèÀlÀ 

eyitdi dilini benüm zikrümden ıraú nesneye açmaya ve göñlüni şeyùÀn 

vesvesesinden ãaúlaya ve aña naôar itdigimi ãaúlaya ve aclıġı gözinüñ nÿrı eyleye 

Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Aómed eger aclıú ve òalvet ve epsem olmaú óalÀvetin 
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ùutayduñ ve bunlardan ne óÀãıl olur bileydüñ bunlara mülÀzemet idüp cemìè-i 

kemÀlÀtı bulayduñ Óaøret eyitdi yÀ Rabb anlardan ne óÀãıl olur Óaúú teèÀlÀ eyitdi 

diliñde óikmet sözleri olup göñlünde benüm muóabbetüm olaydı” [132/b-133/a] 

Buradan sonraki kısımlarda müellif daha çok  insanları öğüt vermek 

amacıyla Allah ile Hz Muhammed‟in konuşmalarını insanların dünyada iken 

yapması ve yapmaması gereken şeyler üzerine devam ettirmiştir. 

2.1.21. ArĢ, Kalem, Levh 

Allah ile görüşmeden önce Hz. Muhammed İsrâfil  ile birlikteyken Arş‟a 

vardıklarını fark eder. Arş yaratılmış ilk şey olması bakımından mühimdir. 

Büyüklüğü ile dikkat çekicidir: 

“yÀ aòì İsrÀfìl ben ne mevøièdeyim eyitdi yÀ Muóammed başuñ úaldır didi 

başum úaldırdum gördüm èarşuñ altına varmışım cemìè-i yerler ve gökler içinde 

olan ve yerler altında olan èarşuñ yanında bir ãaórÀda óalúa úadardur ve AllÀhu 

teèÀlÀnuñ èarş-ı èaômi daòı böyle olmaú lÀyıúdur” [115/a] 

Kalem, Levh, Arş ve Kürsi tek başlarına detaylı olarak verilmemekle 

birlikte Kalem,Levh, Arş ve Kürsi‟nin Hz. Muhammed‟i taleb ettikleri ve bu 

dördünün Allah tarafından Hz. Muhammed‟e bağışladığı fakat Peygamber‟in 

yalnızca ümmetini istediği bir kısım bulunmaktadır: 

“óaøret-i RisÀlet-penÀh çün göklere çıkdı úalem eyitdi Muóammed 

benümdür levh eyitdi Muóammed benümdür kürsì eyitdi Muóammed benümdür 

uçmaú eyitdi Muóammed benümdür Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed levh ve 

úalemi ve èarşı ve kürsìyi saña baġışladum Muóammed MuãùafÀ eyitdi yÀ Rabb 

bunları istemezin belki senden ümmetimi isterin didi” 

Levh ayrıca İsrâfil makamında Hz. Muhammed tarafından görülür kısaca 

tasvirde edilmiştir: 

“levó gözi öñünde muèallaú ùurur idi ve ol levhüñ eyni maşrıú ile maġrib 

úadardur” [114/b] 
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2.1.22. Hz. Muhammed’in Her Ġlme Hakim Olması 

Manzum mi‟râc-nâmelerde Hz. Muhammed Arş kenarında  hayranlıkla 

onu izlerken ağzına düşen bir damla suyla her ilme vakıf 

olmaktadır(Akar,1987:242). İncelediğimiz metinde ise müellif bunu Allah 

tarafından bizzat konuşmaları sırasında gerçekleşen bir mucize olarak bize aktarır. 

Hz. Muhammed‟e Allah mele-i alâ‟nın hangi şeylerde tartıştıklarını sorar. 

Mele-i alâ, Kur‟an mealinde: yüksek melekler topluluğu
11

 olarak çevrilmiştir.  Bu 

topluluğun tartışması hakkında hiçbir bilgisi olmayan Hz. Muhammed‟in iki 

omzunun arasına Allah kudret elini koyar. Bu elin soğukluğunu göğüslerinin 

arasında hisseden Hz. Muhammed bundan sonra gelmiş gemiş, yerdeki ve gökteki 

bütün ilimlere vakıf olur: 

“baña suéÀl itdi yÀ Muóammed mele-i aèlÀ úanúı şeyde òuãÿmet iderler 

didi bilmem yÀ rabb didim tekrÀr suéÀl itdi sen aèlemsin [123/b] yÀ Rabb didim ol 

mebÀóiåden ãoñra úudret elini iki çignim mÀ-beyninde úodı. äovuúluġunı gögsüm 

iki mememiñ mÀ-beyninde buldum cemìè yerlerüñ ve göklerüñ èilmi ve 

içindekilerinüñ èilmi ãadrımdan cemè oldı ol maóall bu Àyet-i şerìfi tilÀvet eyledi 

“ve keõÀlìk nÿrì İbrÀhìme melekÿte’s-semevÀti ve’l-arêi ve li-yekÿne mine’l-

mÿúınìne”12 tekrÀr yÀ Muóammed mele-i aèlÀ úanúı şeyde òuãÿmet ider” [123/a-

123/b] 

Bundan sonra Hz. Muhammed bu topluluğun hangi ibadetlerin daha 

kıymetli ve derecesinin daha yüksek olduğu konusunda tartıştıklarını söyler. Bu 

konuda kimi zaman bu topluluğun insanın yaratılışı hakkında kimi zaman kefaret 

konusunda tartıştıkları belirtilmiştir. Müellif kefaret ve bunların detaylarını 

bildirir: 

ben eyitdim kefÀretde yÀ Rabb AllÀhu teèÀlÀ eyitdi kefÀret nedir ben 

eyitdim cemÀèÀte giden úademlerüñ yürimesidür ve mescìdde namÀzdan ãoñra 

òulÿã itmekdür ve mekÀrihde abdesti yirlü yirince alup ãuyı tamÀmen aèøÀ-i èuøva 

iblÀġ itmekdür andan ãoñra her kim bunları iderse òayırla dirilür ve òayırla ölür ve 

günÀhlarından anasından ùoġmış gibi olur ve derecÀtdandur ùaèÀm yedürmek ve 

                                                           
11

38/69:  “Aralarında tartıştıkları sırasında yüksek melekler topluluğuna dair benim hiç 

bilgim yoktu.” 
12

 6/75. “ İşte böylece İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı 

gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun” 
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selÀmı bildigine ve bilmedigine beõl eylemek ve òalú yaturken gicelerde úalúup 

namÀz úılmaú [123/b-124/a] 

2.1.23. Tahiyyat Okunması 

Allah ile görüşmeleri sırasında ayrıca Hz. Muhammed ve Allah karşılıklı tahiyyat 

okurlar. Bu bölüm metinde şu şekilde aktarılmıştır: 

“yÀ Aómed yaúın ol ben rabbüñüm diyü ol zamÀn baña ilhÀm oldı eyitdüm et-

taóiyyÀtu li’llÀhi ve’ã-ãalavÀtü ve’ù-ùayyibÀtü Óaúú teèÀlÀ eyitdi es-selÀmu èaleyke 

eyyühe’n-nebì ve raómetu’l-llÀhi ve berekÀtühü Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eydür 

diledüm ki ümmetüñ daòı ol selÀmdan óaôôı ola eyitdim es-selÀmu èaleynÀ ve èala 

èibÀdiéllÀhi’s-ãÀlióìn andan ãoñra cemìè feriştehler CebrÀéìl ile eyitdiler “ eşhedü 

en lÀ ilÀhe illa’llÀh ve eşhedü enne Muóammeden èabduhu ve resÿluhÿ”  Óaøret 

eyitdi hiç Rabbümüñ kelÀmından ùatlu kelÀm istimÀè itmedim” [123/a] 

2.1.24. Nıkmet Kılıcı 

Manzum mi‟râc-nâmelerde karşımız çıkmayan bir diğer motifte nıkmet 

kılıcıdır. Bu kılıc Arş‟ın üzerinde asılmış durmaktadır. Hz. Muhammed bu ceza 

verici kılıcın ümmetinin üzerinden kalkmasını ister fakat Allah buna izin vermez: 

“óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür başımı úaldurdum gördüm [124/b] nıúmet 

úılıcı başum üstünde èarş-ı úÀèìmelerinden bir úÀèìmeye aãılmış ben eyitdim İlÀhi 

seyyidì ve mevlÀ-yı ümmetden úılıcı úaldur Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed ben 

seni úılıc ile gönderdüm ve ümmetüñ fÀnì olmaz illÀ úılıc ile ben eyitdim” [124/a-

124/b] 

2.1.25. Kilitli Sandık 

Hz. Muhammed kabe kavseyni mikdarı yakınlaştığında bu makamda bir 

kilitli sandık görür. Bu sandığın kilidini Allah‟a sorar. Allah bu kildinin Hz. 

Muhammed‟de olduğunu söyler. Bir kez lÀ-ilÀhe illa’llÀh Muóammedü’r- 

Resÿlu’llÀh dedikden sonra o sandık açılır. Bu sandık içerisinde uçsuz bucaksız 

bir derya görünür. O deryanın içinde  bir ağaç görülür. Bu ağacın yapraklarında 

bir kuş oturmaktadır. Bu kuşun tırnağında ise bir toprak parçası bulunur: 
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Peyġamber èaleyhi’s-selÀm ol vaútki úÀbe úavseyne irdi ol maúÀmda bir 

ulu ãanduú gördi nÿrdan kilidi var idi Peyġamber eyitdi yÀ Rabb iş bu ãanduúda ne 

vardur ve bunun miftÀóı úandadur Óaúú teèÀlÀ eyitdi miftÀó sendedür eyit lÀ-ilÀhe 

illa’llÀh Muóammedü’r- Resÿlu’llÀh PeyġÀmber [130/b] didikde ol ãanduú açıldı 

içinde bir heybetlü deñiz gördi óaddi nihÀyeti yoú ol ãanduú içinde bir deñiz gördi 

ve bir aġac gördi budaúlarınuñ üzerinde bir úuş gördi ve ùırnaġında bir pÀre ùopraú 

gördi [129/b-130/a] 

Bu deryanın, ağacın, kuşun ve toprağın hikmetinin soran Hz. 

Muhammed,bu denizin Allah‟ın rahmeti olduğunu ağacın dünyayı temsil ettiğini o 

kuşun Hz Muhammed‟in ümmeti olduğunu  o kuşun tırnağındaki toprağında 

ümmetinin günahı olduğunu öğrenir. Allah, rahmeti karşısında ümmetinin 

günahlarının bir zerre olduğunu vurgular: 

óaøret-i RisÀlet-penÀh eyitdi yÀ Rabb bu deñiz ve bu aġac ve bu úuş ve 

ayaġında biraz ùopraú nedür didi Óaúú teèÀlÀ eyitdi deñiz raómetim deñizidür aña 

ġÀyet yoúdur ve ol aġac ki deñiz içinde gördüñ iş bu dünyÀdur úuş ki gördüñ 

budaġında oturur senüñ ümmetüñdür ve ùopraú ki ayaġında gördüñ anlaruñ 

günÀhlarıdur ki dünyÀda işlediler eyitdi onlaruñ günÀhları benim raómetim deñizi 

úatında bir zerre ùopraúdur ki deñize düşerse belürsiz olur ben Eróamü’r-rÀóimìn 

pÀdişÀhum [130/a] 

Bu sandık motifine manzum mi‟râc-nâmelerde rastlanmamakla birlikte 

Allah‟ın rahmetini gösteren motifler genellikle mi‟râc-nâmelerde sıklıkla 

vurgulanır. İncelenen metinde müellif başka yerlerde de Allah‟ın rahmetinin 

büyüklüğü belirtmektir: 

Óaøret eydür baña üç nesne verildi biri beş vaúit namÀz ikinci Baúara 

sÿresinüñ aòiri üçünci ümmetüñ kebÀyir günÀhların afv eyledi ve CebrÀéìl eyitdi 

yÀ Muóammed Rabbüñ tesbìó oúur ben eyitdim ne dir CebrÀéìl eyitdi Óaúú teèÀlÀ 

eydür sebbÿh úuddÿs rabbü’l melÀéìketi ve’r-rÿó sebúat raómeti ġaøabı dir.[122/a] 
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2.1.26. Peygamberler 

2.1.26.1. Hz. Adem 

Hz. Adem ile Hz. Muhammed‟in ilk karşılaşması Beytü‟l- Makdis‟de 

gerçekleşir: 

“Beyti’l-maúdis’e geldük melÀéike-i sebèa semevÀt ve Óaøreti Ádem ve 

ervÀó-ı cemèì-i enbiyÀ óaôır olup CebrÀéìl eõÀn oúudı ve MikÀéìl iúÀmet eyledi 

ben ilerü ùurub imÀmet eyledüm iki rekèat namÀz úıldım” [89/a] 

Daha sonra  birinci gökte Hz. Adem ile karşılaşırlar. Beytü‟l-Makdis‟in 

aksine burada aralarında kısa bir sohbet geçer. Hz. Muhammed burada Adem‟in 

sağ yanında gülen ve sol yanında ağlayan bir topluluk görür. Fakat müellif bu 

topluluğun ahvalini vermekle birlikte neden böyle ağlayıp güldüklerini 

açıklamamıştır: 

“daòı ilerü vardum bir nÿrdan kürsì üzre bir nÿrÀnì çehrelü birini gördüm 

CebrÀéil eyitdi yÀ Muóammed bu babañ Ádem èaleyhi’s-selÀmdur yaúın ol selÀm 

vir didi ben daòı selÀm virdüm èaleyke’s-selÀm alup meróaban ãÀlió oġul ve ãÀlió 

nebì didi Ebÿ Zerr el-GıffÀrì raêıya’llÀhu anhü rivÀyetinde Óaøret ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem eydür gördüm Ádemüñ ãaġ yanında bir ùÀéife ãaġına baúdıúda 

güler ve ãoluna baúdıúda aġlar didi ol maóall CebrÀéìl beni taúdìm eyledi” [91/a-

91/b] 

Hz. Adem ile Hz. Muhammed bir de Mi‟râc tamamlandıktan sonra 

karşılaşırlar. Bu kez daha uzun bir sohbet ederler.  Burada Hz. Adem ile Hz. 

Muhammed‟in arasındaki farklar verilmiştir. Birçok bakımdan Hz. Muhammed, 

Allah katında daha kıymetli ve üstün olarak karşımıza çıkar. 

“irdüm tekrÀr Ádem èaleyhi’s-selÀm ile mülÀúÀt eyledüm MièrÀc’ımı 

úutluladı ve eyitdi elóamdüli’llÀh baña senüñ gibi oġul virdi didi ben eyitdim sen 

ol kimsesün ki AllÀhu teèÀlÀ senü kendü eliyle yaratdı ve melekler cigni üzre 

götürtdi ve seni anlara úıble eyledi secde itdürdi ve cemìè-i cenneti saña mübÀó 

eyledi óaøret-i Ádem eydür bunlar bile gine sen benden efêalsin zirÀ Óaúú teèÀlÀ 

seni beş òaãlet ile maòãÿã eyledi ki senden evvel ve senden ãoñra kimseye 

verilmedi biri budur ki ben bir günÀ(h) itdim ve èöõrine iki yüz yıl aġladum óattÀ 

èafv olundı. AmmÀ senüñ geçmiş ve gelecek günÀhlaruñ èafv eyledi. ÚÀle’llÀhu Li 



80 

 

yağfira lekeèllahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ikinci budur ki 

cennete beni èazìz idòÀl idüp õelìl iòrÀc eyledi ammÀ seni göklere mübeccel ve 

mükerrem çıúarup indürdükde daòı taèôìm (u) tekrìm birle indirdi üçünci budur ki 

baña ÓavvÀ’yı tezvìc eyledi ahir anuñ sebebiyle cennetden iòrÀc eyledi ammÀ saña 

Òadiceéyi tezvìc eyledi MÀli’llÀh ve CemÀli’llÀhi ve Melekila’llÀhi òiõmetinde 

saña muèìn oldı dördünci benüm evlÀdumdan ùoúuz yüz ùoúsan ùoúuz kimesne 

cehenneme girüp biri cennete gire ammÀ senüñ ümmetiñden ùoúuz yüz ùoúsan 

ùoúuzın cennete ve birin cehenneme idòÀl ide beşinci beni bir günÀhla ÚuréÀn’da 

èÀãi diyü ad virdi ÀvÀzla oúurlar ve èaãi Ádem Rabbe Rabbehü feġave diyü ammÀ 

senüñ günÀhların setr idüp rÀyÀtıñı èarşa çıúarup ve ismiñi ismiyle muúÀrin eyledi 

günde beş nevbet Eşhedü en lÀ ilÀhe illa’llÀh ve eşhedü enne Muóammede’r- 

Resÿlla’llÀh diyü nidÀ iderler didi ben andan daòı nüzÿl eyledüm [153/a-153/b-

154/a] 

2.1.26.2. Hz Ġsa ile Hz. Yahya 

Peygamberler ile Hz. Muhammed‟in görüşmesi ikinci katta gerçekleşir. 

Aralarında çok kısa bir sohbet geçen Hz. Muhammed bu iki peygamberin teyze 

çocukları olduğunu öğrenir: 

“CebrÀéìl’e bunlar kimdür didim eyitdi bunlaruñ birisi èİsÀ ve birisi YaóyÀ 

èaleyhimÀ’s-selÀmdur ilerü var selÀm vir bunlar òÀletezÀdelerdür didi ilerü varup 

selÀm virdüm selÀmım redd eyleyüp meróaban ey ãÀlió úarındaş ve ãÀlió nebì 

didiler” [92/b-93/a] 

2.1.26.3. Hz Davud ile Hz. Süleyman 

Hz. Muhammed üçüncü gökte biri genç biri yaşlı ikisi de nur yüzlü iki kişi 

görür. Peygamber, Cebrail‟den bunların Hz. Davud ile Hz. Süleyman olduğunu 

öğrenir. Aralarında kısa bir sohbet geçer ve bu sohbette Hz. Davud ve Süleyman 

peygamberler Hz. Muhammed ve ümmetine dua ederler: 

andan ilerü naôar eyledüm bir yigit ve bir úoca gördüm nÿrÀnì çehreleri 

var yÀ aòì CebrÀéìl bunlar kimlerdür didim eyitdi Davÿd ve SüleymÀn 

èaleyhimÀ’s-selÀmdur yaúın ol selÀm vir didi yaúın varup selÀm virdüm redd 

itdiler meróabÀ ey ãÀlió úarındaş ve ãÀlió nebì diyüp òiùÀb itdiler yÀ Óabìbu’llÀh 

saña beşÀret olsun ki òayır cümle sendedür ve senüñ ümmetüñdedür didiler [93/b] 
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2.1.26.4. Hz Yusuf 

Üçüncü gökte ilerleyince Hz. Muhammed güzelliği ile dikkat çeken bir 

kişi görür. Cebrail‟den onun Yakub oğlu Yusuf olduğunu öğrenir. Cebrail, Hz. 

Yusuf‟un Allah tarafından güzellikle onurlandırıldığını bildirir. Hz. Muhammed 

yanına yaklaşıp selam verir. Aralarında kısa bir görüşme geçer. Hz. Yusuf, Hz. 

Muhammed ile karşılaştık sonra onun mübarek yüzünü gördüğü için memnun 

olduğu belirtir: 

“anda baúdım bir yigit gördüm kürsì üzre oturur yüzi nÿr işrÀú ider ãÿreti 

ayuñ on dördine beñzer eytidim yÀ CebrÀéìl bu yigit kimdür didim eyitdi yÀ 

Muóammed bu Yaèúÿb oġlı Yÿsuf’dur Óaúú teèÀlÀ bunu óüsn-i òulú ve cemÀl-i 

bÀ-kemÀl ile tafêìl itdi ayı yıldızlar üzre tafêìl itdigi gibi yaúınına var selÀm vir 

didi selÀm virdim redd idüp ikrÀm eyledi meróaban ãÀlió Peyġamber 

elóamdüli’llÀh mübÀrek ùalèatuñ müşÀhede itdik didi” [93/b-94/a] 

2.1.26.5. Hz. Ġdris 

Dördüncü gökte Hz. Muhammed, Hz. İdris ile karşılaşır. Cebrail onun 

mekanının Allah tarafından yükseltiğini bildirir: 

“bir kişi gördüm ki yüzinde nÿr-ı sÀùıè berú urur CebrÀéìle suèÀl itdüm bu 

kimdür diyü CebrÀéìl eyitdi bu İdrìs nebìdür Óaúú teèÀlÀ mekÀn-ı èaliyye irtiúÀ 

itmişdür yÀ Muóammed yaúın ol selÀm vir didi varup selÀm virdim selÀmımı alup 

baña ãalavÀt virüp istiġfÀr eyledi” [94/b] 

2.1.26.6. Hz. Harun 

Hz. Harun ile Hz. Muhammed‟in karşılaşmaları ve tanışmaları beşinci 

gökte gerçekleşmiştir ve çok kısaca bahsedilir: 

“bir beyÀø kişi gördüm ùatlu rÀyióalu ãaúÀlı ùaranmış yÀ úarındaşım 

CebrÀéìl bu kimdür didim eyitdi úarındaşın Harÿn’dur yaúın ol selÀm vir didi 

varup selÀm virdim selamım redd idüp baña ve ümmetime duèÀ eyledi” [99/a] 

2.1.26.7. Hz. Musa 

Hz. Musa ile Hz. Peygamber altıncı gökte karşılaşırlar. Hz. Musa kendisi 

ve ümmeti, Hz Muhammed ve ümmetinden daha az kıymetli ağlamaktadır. Hz. 
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Musa‟nın bu ağlaması Hz. Muhammed‟in ardından da devam eder. Sebebini 

soranlara Hz. Muhammed‟in hem kendisinden sonra peygamber olduğuna hem de 

onun ümmetinden daha fazla kişinin cennete gideceğine üzüldüğününü belirtir. 

Aralarından kısa br görüşme gerçekleşir: 

“andan bir kişi gördüm uzun boylı yüksek burunlı çoú saçlı aú ãaúallu 

üzerinde ãofdan bir kömlek var bi èaãÀya ùayanmış ãaçı gövdesini burmaya yaúın 

olmış ve ãaúalı gögsine inmiş ben eyitdim yÀ aòì CebrÀéìl bu kimdür didim eyitdi 

bu MusÀ bin èÜmrÀndur AllÀhu teèÀlÀ bunı Kelìm itme ile òalú üzerine tafêìl 

itmişdür  Óaøret èaleyhi’s-selÀm eydür vaútÀkim beni gördi agladı ve eyitdi 

İsrÀéìl-i benì AllÀhu teèÀlÀ úatında cümle òalúdan mükerremdür dirler ammÀ bu 

yigit AllÀhu teèÀlÀ úatından benden mükerremdür didi CebrÀéìl baña eyitdi 

teúaddüm eyle selÀm vir didi selÀm virdüm redd idüp meróabÀ ãÀlió úarındaş 

kerìm ve naãió úarındaş diyüp baña ve ümmetime òayr u bareúÀt ile duèÀ itdi ve 

eyitdi yÀ Muóammed ben TevrÀt’da seni ve ümmetiñi òayurlu gördüm didi ol 

maóallde melekler ãaf ãaf oldılar ilerü geçüp millet-i İbrÀhim üzere iki rekèat 

namÀz úıldım vaútÀkim MusÀ’yı selÀmlayup gitdim ardımdan aġladı niçün 

aġlarsın didiler eyitdi nice aġlamam ki benden ãoñra bir oġlan bièået oluna ve 

ümmetiñden cennete daòil olan benim ümmetimdem çoú ola didi [109/a-109/b] 

Hz. Musa ile bir kezde Mi‟râc tamamlanıp dönüş yolunda karşılaşılır. 

Burada Musa peygamber Hz. Muhammed‟i tebrik ettikten sonra onun ümmetine 

hediye olarak ne götürdüğünü sorar. Elli vakit namaz olduğunu öğrenince de 

bunun fazla olduğu söyler ve kendi ümmetinden örnekler vererek onu uyarır: 

“nüzÿl idüp úarındaşım MusÀ’ya irüşdüm aúlar giymiş beni görüp ayaġa 

úalúup benümle muèÀnaúa idüp gözlerümi öpdi baña eyitdi AllÀhu teèÀlÀ úatından 

geldüñ belì dedim cemìè-i suèalime cevÀp virdi didüm ol eyitdi yÀ saña ne  

ıãmarladı ben eyitdim baña ve ümmetim üzre gice ve gündüzde elli vaúit namÀz 

farø itdi didim MusÀ eyitdi yÀ Muóammed ümmetüñ ùÀúat getürmezler Rabbüñe 

rücÿè it taòfìf ùaleb eyle zirÀ senden evvel bu òalúı tecrübe etdim ve Benì İsrÀéìl ile 

çoú muèÀlece eyledüm ve çoú taèab ve meşeúúat çekdüm didi” [143/a-143/b] 

Peygamberler içinde metinde en fazla ismi geçen peygamber Hz. Musa ile 

Hz. Adem‟dir. Özellikle Benì İsrail ile Hz. Muhammed ümmetinin karşılaştırması 

sıklıkla yapılmıştır. 
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2.1.26.8. Hz. Ġbrahim 

Göğün yedinci katında Hz. Muhammed, ak sakallı, yüzü nurlu bir şeyh 

görür. Onu böyle görünce Hz. Muhammed şaşkınlığını gizleyemez. Cebrail onun  

Hz. İbrahim olduğunu vurgular: 

“bir aú ãaúallı şeyó gördüm aósen ãÿretlü aú zebercedden bir kürsì üzre 

cülÿs itmiş ben eyitdim AllÀh úatından böyle mükerrem olan úul kimdür CebrÀéìl 

eyitdi bu babañ İbrahìm el-Òalìl èaleyhi’s-selÀmdur didi yaúın ol selÀm vir didi 

yaúın varup selÀm virdim selÀmum alup benimle muãÀfaóa eyledi meróaban ey 

ãÀlió oġul ve ãÀlió nebì didi óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

eydür biraz daòı yuúaru çıúdım” [110/b] 

2.1.27. Melekler 

2.1.27.1. Cebrail 

Bütün metin boyunca karşımıza en çok çıkan melektir. Peygambere vahiy 

getirmesi, Mi‟râc‟a davet etmesi ve Mi‟râc boyunca yanında olması bakımından 

önemli bir melektir. Fakat müellif metinde apçık bir Cebrail tasvirinde 

bulunmamıştır. 

Cebrail özellikle bütün metin boyunca Hz. Muhammed‟in yanında olması 

fakat Sidretü‟l-Münteha‟dan ileri gidemeyişi bakımından dikkat çekicidir. Bütün 

mi‟râc-nâmelerde bu motif  karşımıza çıkmaktadır: 

“Óaøret èaleyhi’s-selÀm eyitdi ãaġ baúdım CebrÀéìl yanımda gördüm ãavt-

ı refièle CebrÀéìl’i çagırdım eyitdim hiç bu miåilli mekÀnda yÀr yÀrından cüdÀ 

düşüp müfÀreúat ider mi niçün beni terk itdüñ didim CebrÀéìl eyitdi yÀ 

Muóammed seni Muóammed Óaúú nebì gönderüp risÀlet ile iãùifÀ ve iòtiãÀã 

eyleyen Teñri óaúúıçün senden müfÀreúat itmedim lÀkin yÀ Muóammed bizüm her 

birimizüñ bir maèlÿm maúÀmı vardur andan tecÀvüz itmeye úÀdir olmazüz yÀ 

Muóammed eger parmaú daòı ilerü varsam nÿr-ı zü’l-celÀl beni iórÀú ider cemìè-i 

per ü bal yaúar didi óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-selÀm eydür vaútÀkim 

CebrÀéìl’den bu òitÀbı işitdim elümi yüzime úoyup óavf itdim CebrÀéìl gelüp beni 

gögsine çekdi ve úanÀtları ile büridi ve gözlerimi öpüp úorúma yÀ Muóammed 

didi şimden ãoñra Rabbüñ tebÀrek ve teèÀlÀ óaøretleri seni èurÿc itdürür ve saña 

óayÀt verüp ikrÀm eyler yÀ Muóammed bu maúÀma Sidretü’-l müntehÀ dirler ve 
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benüm mekÀnım bu Sidretü’l-müntehÀnuñ altıdur artıú ilerü tecÀvüz idemem didi” 

[111/a-111/b] 

Ayrıca Cebrail‟in Hz. Muhammed ile birlikte Cehennem ve buradaki 

ahalinin hallerini görünce ağlamaya başlamışlardır: 

CebrÀéìlden bu sözleri işitdim aġladım CebrÀéìl daòı bile aġladı ben 

eyitdim yÀ CebrÀéìl sen niye aġlarsın sen òōõ günÀh işlemezsüñ CebrÀéìl eyitdi yÀ 

Muóammed emìn olmazın HÀrÿt ile MÀrÿt nice mübtelÀ oldılar didi pes Óaøret 

èaleyhi’s-selÀm ve CebrÀéìl emìn olmayup ùamu úorúusundan aġlarlar èacebdür ki 

èaãìler aġlamazlar mÀllarına ve cÀhlarına ve ãaġlıúlarına maġrÿr olurlar [102/b] 

2.1.27.2 Azrail 

Dördüncü gökte karşımıza çıkan Azrail metinde şöyle tasvir edilmiştir: 

“bir aôimü’l- òalìúa şaóıã gördüm ayaúları yeddi úat yeraltında ve başı 

èarş altında nÿrdan bir kürsì üzre oturur ve ãaġında ve ãolunda ve öñünde melekler 

var èadedin AllÀh bilür AllÀhuñ emrine muntaôır olup müsÀrèat iderler ãaġında bir 

levó var ve ãolunda bir aġac var enfÀs-ı òalÀyıú èadedince yapraúları var ol şaòıã 

sÀyir melekler gibi gülmez” [94/b-95/a] 

Hz. Muhammed‟in Azrail‟i görünce korkudan aklı başından gider. Cebrail 

onu kendine getirir. Cebrail selam vermesini ister fakat Azrail selamını almaz. 

Onun Allah‟ın habibi Hz. Muhammed olduğunu öğrenince ona selam verir. Daha 

sonra Hz. Muhammed ile  ruhları nasıl kabz ettiğine dair aralarında bir sohbet 

geçer: 

“óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eydür ol şaòãı 

gördükde bedenim titredi endÀmım lerõÀn olup èaúlım zÀéìl olmaya úarìb oldı 

CebrÀéil eyitdi úorúmÀ yÀ Muóammed bizim cemìèmiz bu şaòıãdan òazer eylerüz 

budur lezzetler giderici ve cemÀèatler ayırıcı evler òarÀb idüp úabirler maèmÿr 

idici buña melekü’l-mevt dirler yaúın ol selÀm vir didi yaúın varup selÀm virdim 

selÀmım redd itmedi CebrÀéìl eyitdi yÀ èAzrÀéìl bu nebì-i ümmì óabìb-i şefiève 

beşirü’l-nezìr raómeten lil-èalemìn olan èAbdu’llÀh oġlı Muóammed ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem óaøretleridür niçün selÀmın redd itmedüñ didikde èAzrÀéìl 

işitdikde ayaú üzre úalúup beni kerÀmet ile tehniye eyledi eyitdi yÀ Muóammed 

saña beşÀret olsun ki hayr sende ve senüñ ümmetüñdedür ben eyitdüm yÀ 
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úarındaşım èAzrÀéìl bu senüñ maúÀmuñ mıdur didim eyitdi belì Óaúú teèÀlÀ beni 

òalú idelden úıyÀmete dek maúÀmum budur didi ben eyitdim yÀ úarındaşım 

èAzrÀéìl yÀ ervÀóı nice úabø idersüñ sen òoõ mekÀnuñdan müfÀreúat itmezsüñ 

eyitdi yÀ Muóammed Óaúú teèÀlÀ beni beş yüz biñ ile tÀyìn idüp òiõmetimde úodı 

vaútÀkim bir úuluñ eceli irişe ve rızúı dükene aña úırú melek gönderürüm ruóuñ 

úabø itmege muèalece iderler ùamarlardan ve sümüklerden ve etle úandan ayırup 

ãoñra boġaza getürdüklerinde bu elimdeki óarbe ile úabø iderüm didi” [95/a-95/b] 

Azrail‟in yanında bir levha bulunmaktadır.Bu levhada kişinin ne kadar 

yaşayacağı yazmaktadır. Bundan farklı olarak Azrail‟in yanında yaprakları 

olmayan bunun yerine insanların adının yazıldığı bir  ağaç vardır. Kimin rızkı 

tükense bu rızık kapılara düşer. Azrail böylece kimin ruhunu alacağını anlar. 

Metinde bu mesele ile ilgili birbirinden farklı birkaç  yöntem görülmektedir. Bu da 

müellifin kaynaklarındaki farklılıklardan kaynaklı olabilir: 

“ben eyitdim yÀ bir úuluñ ecelin nice bilürsin eyitdi yÀ Muóammed hiç bir 

kimesne yoútur ki illÀ anuñ iki úapusı vardur birinden rızúı iner ve birinden èameli 

çıúar ve bu ãolumdadur hiç bunda bir yapraú yoúdur illÀ üzerinde bir Àdemüñ adı 

vardur vaútÀkim eceli gelse ol yapraú ãararur ve rızúı inen úapuya düşer ve 

levóada adı siyah olur andan bilürüm ki eceli gelmişdür” [96/b] 

Metinde müellif aynı zamanda iki farklı suretde Azrail karşımıza 

çıkarmaktadır. Hz. Muhammed ikinci olarak insan ruhunu teslim alırken görülen  

Azrail‟i görmek ister. Fakat bu hali ilk gördüğünden daha ürkütücüdür: 

“èAzrÀéìl AllÀhu teèÀlÀ seni ervÀó úabø eylemek içün yaratdugı ãÿret üzre 

görsem didim èAzrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed ùÀúat getüremezsüñ didi ben kendüye 

yemìn virdim ol maóall yuúarudan bir ÀvÀz geldi ki óabìbime muóÀlefet itme diyü 

pes èAzrÀéìl ãÿret-i Àãliyyesi üzre Óaørete göründi óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür 

vaútÀkim èAzrÀéìle naôar itdün gördüm cemìè-i dünyÀ bunuñ öñünde şol sizüñ 

öñüñüzde bir dirhem gibidür nice isterse taãarruf ider vaútÀkim ol ãÿretde gördüm 

úalbim ditredi ve èaúlım zÀéìl oldı CebrÀéìl elin gögsüm üzre úodı èaúlım yerine 

geldi” [97/b] 
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2.1.27.3. Mikâil 

Hz. Muhammed deryaları aşarken burada gördüklerinden dolayı yüreğine 

bir korku düşer. Bunun üzerine Allah‟tan kendisine eşlik etmesi için bir arkadaş 

ister. Allah‟tan gelen nida üzerine ilerlerken Mikâil ile karşılaşır: 

“duèÀmı müstecÀb eyle ve bu sÀèatde úullaruñdan bir úul vir benimle 

mükÀleme idüp baña mÿnis ola diyü nidÀ itdim saóil-i baórden bir nidÀ geldi üç 

kez gel yÀ Muóammed diyü ben daòı vardım gördüm bir èaôìmü’l- òaliúa melek 

ãuları ölçüp ùartar ve buluùlara tevzìè ider es-selÀmèaleyke yÀ abda’llÀh didim 

èaleyke’s-selÀm yÀ Óabìba’llÀh ve yÀ äafvetu’llÀh didi ben eyitdim sen kimsin 

didim eyitdi ben senüñ úarındaşuñ MikÀéìl’im didi” [112/b-113/a] 

Hz. Muhammed bundan sonra Mikâil‟e neden o ve diğer meleklere böyle 

denildiğini sorar. Mikâil ise gördüklerinin ona yetmediğini mi sorar. Hz. 

Muhammed dünyaya varınca sorulan sorulara cevap vermek için sorduğunu 

belirtir. Mikâil daha sonra kendisi de dahil olmak üzere diğer üç meleğe neden 

böyle denildiğini aktarır: 

“MikÀéìl şol AllÀh óaúúıçün olsun ki beni bunda irişdürdi baña óaber vir 

saña niçün MikÀéìl dinildi ve èAzrÀéìl’e èAzrÀìl dinildi ve İsrÀfìl’e İsrÀfìl dinildi 

didim MikÀéìl eyitdi yÀ Muóammed saña bu úadar èacÀéìb gördügün kifÀyet itmez 

mi ki bu meleklerden daòı suèÀl idersin böyle mekÀnda ben eyitdim yÀ MikÀéìl 

Óaúú teèÀlÀya óamd olsun ki beni faølıyla ve luùfuyla ve iósÀnıyla bu mevzièe 

irüşdürdi bundan dünyÀ sarÀyına nüzÿl itdigimde ióbÀr-ı semevÀtdan her kim suèÀl 

iderse tÀ kim óaber virem AllÀhuñ úudretinden didim MikÀéìl eyitdi yÀ 

Muóammed baña MikÀéil dinildigi budur ki cemìè-i nebÀtÀt ve aúùÀr üzre 

müvekkil olup ãuları ben ölçüp ùartaram ve buluùlara tevzìè iderem ve AllÀhu 

teèÀlÀ Óaøretlerinüñ murÀd itdügi yerlere gönderürem ben eyitdim yÀ aòì MikÀéìl 

ya bu raèd ve berúüñ sebebi nedür didim MikÀéìl eyitdi yÀ Muóammed ben 

buluùları sürerem buluùlar birbirine girerler ziyÀde sıúlaştıúlarından nÿr çıúar 

nitekim çaúmaú ùaşından Àteş çıkdugı gibi ve ol nÿr Àteş olur aña berú dirler ammÀ 

raèd oldur kim vaútÀkim buluùları sürürem anlardan ÀvÀzlar nidÀ olur aña raèd 

dirler didi ve CebrÀéìl’e anuñçün CebrÀéìl didiler kim zirÀ Óaúú teèÀlÀ kendüye 

maúÀm-ı óayret virdi ki nice èÀãi úavmi cebr ve úahr ile kimin òasifle kimin ãaèaú 

ile kimin ãayha ile ve úanadıyla çÀrèa ile didi ve İsrÀéìl dinildi ki melekler mÀ-

beyninde andan úuvvetlü ve andan çoú úanÀtlu ve tüylü yoúdur ve Óaúú teèÀlÀ anı 
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ãaóìbü’l- ãÿr eyle didi ve èAzrÀéìl’e èAzrÀéìl dinildi ki budur ki zirÀ cemìè-i ervÀó 

úabøına müvekkildür didi”  [113/a-113/b-114/a] 

2.1.27.4. Ġsrâfil 

Mikâil‟in ardından İsrâfil ile karşılaşılır. Bu melek şu şekilde tasvir 

edilmiştir: 

“İsrÀfìl èaleyhi’s-selÀma irüşdüm gördüm úanÀtları açmış òafıúayn ùutmuş 

ve ayaúları yeddi úat yeraltında ve başı èarş altında ve biñ biñ úanadı var her bir 

yüzinde biñ biñ aġzı var her bir aġzında biñ biñ dili var her bir dilinde biñ biñ 

luġat var birbirine beñzemez her bir luġat ile biñ biñ tesbìó ider ve èarş-ı èaôìm 

cigninde olup ãÿrı aġzına almış” [114/a-114/b] 

İsrâfil, kıyamet gününde Sur‟a üfleme görevi dışında yaratıldığı günden 

beri Allah‟ın kelamını dinlemektedir. O‟nun ol dediği daha demeden 

gerçekleşmektedir: 

“İsrÀfìl seni bu maúÀmda görürüm eyitdi ki yÀ Aómed bu benüm 

maúÀmumdur Óaúú teèÀlÀ beni yaradaldan berü úıyÀmete degin Óaúú teèÀlÀ 

óaøretlerinüñ kelÀmını işidürüm didi ben eyitdim nice işidürsin İsrÀfìl eyitdi rìó-i 

èÀãafdan raèd-ı úÀsıfdan ve bir òÀùıfdan tìz işidürüm ben eyitdim yÀ aòì İsrÀfìl 

AllÀhu teèÀlÀ kelÀmında ne işidürsin İsrÀfìl Óaúú teèÀlÀ her bir şeyée ki ken dir kaf 

ve nunı sebúat itmedin ol murÀd itdigi olur didi ben eyitdim ya ol murÀd itdigi olur 

didi” [114/b-115/a] 

2.1.27.5. Ġsmâil 

Birinci gökte bulunan ve bu gökten sorumlu melektir.Nurdan ata biner ve 

üzerinde nurdan elbiseler vardır: 

“èaôìmü’l- òilúa melek gördüm adına İsmÀéìl dirler nÿrdan ata biner ve 

üzerinde nÿrdan óulle ve nÿrdan ridÀ” [90/a-90/b] 

“CebrÀéìl’e ãordum bu melek kimdür diyü eyitdi bu İsmÀéìldür dünyÀ 

gögünüñ òazìnedÀrıdur yaúın ol kendüne selÀm vir didi yanına vardım selÀm 

virdim selÀmım aldı beni tekrìm eyledi yÀ Muóammed saña beşÀret olsun ki òayr 

sende ve ümmetüñdedür didi” [90/b-91/a] 
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2.1.27.6. AteĢ-Kar Melek 

İkinci gökte Hz. Muhammed yarısı kardan yarısı ateşden bir melek ile 

karşılaşır. Ateşin karı eritmemesi veya karın ateşi söndürmemesi Hz. Muhammed‟i 

çok şaşırtır. Onun  kim olduğunu Cebrail‟den sual eder ve onun meleklerin fasihi 

olduğunu öğrenir: 

“bir melek gördüm bu melegüñ yarusı úardan yarusı ōddan òalú olmuş ne 

ōda úarı eridür ne úarı ōdı söndürür ol melegüñ biñ başı var her başında biñ biñ 

yüzi var her bir yüzinde biñ biñ aġzı var her bir aġzında biñ biñ dili var her bir 

diliyle biñ biñ luġat söyler bir luġat ile biñ biñ tesbìó ider ve hiç biri birine 

beñzemez ve baèøı tesbìóÀtında ne dir didi YÀ men ellefe beyne’l åelcì ve’n-nÀrì 

ellef beyn-i úulÿb ibÀdike’ã-ãÀlióìn yaèni yÀ Àteşle úar mÀ-beynini teélìf ve terkìb 

idüp muntaôım iden AllÀh ãÀlió úullaruñ mÀ-beynini daòı teélìf ile muóabbet ve 

meveddet ve óüsn-i muèÀşeret eyle dir melekler Àmìn dirler óaøret-i RisÀlet-penÀh 

èaleyhi ve sellem ol melegüñ òılúatinde ìètibÀr ile naôar eyledim gördüm bir 

úanadı úar ve bir úanadı Àteş ve boynı Àteşden ve tüyi úardan aãlÀ biri birini yaúup 

söndürmez yÀ úarındaşım CebrÀéìl bu melek kimdür didim eyitdi eknÀf-ı semevÀta 

müvekkel olan melekdür meleklerüñ ziyÀde faãìóidür diyüp baña işÀret eyledi” 

[92/a-92/b] 

2.1.27.7. Malik 

Azrail‟den sonra diğer bir ürkütücü ve hiç gülmeyen melektir.Allah‟ın 

gazabından yaratılmış olan bu melek Cehennem‟den sorumludur. Görenleri bir 

anda helak edecek kadar heybetlidir: 

“anda bir èaôìmü’l- òilúa mehìbü’l-manôar ġaøab-nÀk melek gördüm gözni 

öñünde bir èuúde var eger òalúa görinse cemìè-i maòlÿúÀt bir kezden helÀk olurdı 

ben eyitdim ya aòì CebrÀéìl bu kimdür göricek gövdem ditredi CebrÀéìl eyitdi bu 

melek òaõìnü’n-nÀrdur AllÀhu teèÀlÀ ġaøabından yaratmışdur Cehennem üzre  

müvekkel olaldan berü ġaøabı her gün ÀèdÀéa’llÀh üzre ziyÀde olur bu melek ile 

melekü’l mevt aãlÀ  gülmezler” [99/b] 

Hz. Muhammed, Malik‟e selam verir fakat Malik selamın kabul etmez. 

Ardından Cebrail onları tanıştırır. Malik daha sonra Allah‟ında emri ile Hz. 

Peygamber‟e Cehennem‟i gezdirir: 
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“óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s- selÀm eydür selÀm virdüm selamım 

almadı CebrÀéìl eyitdi yÀ MÀlik niçün Nebì-i kerìm Óabìbü’r-raóman ve Resÿl-i 

rabbü’l-èalemìn Óaøretlerinüñ selÀmın red itmezsin  Óaúú teèÀlÀ úatında andan 

muèazzez ve mükerrem yoúdur Óaúú teèÀlÀ bunı èÀlemlere raómet göndermişdür 

didi MÀlik bu kelÀmı işidikde ayaga úalúup óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-

selÀmdan ìètiõÀr eyledi Óaøret eyitdi yÀ aòì CebrÀéìl MÀlik’e söyle baña 

cehennemi göstersün MÀlik eyitdi bu iş benüm elümde degüldür didi ol maóall 

èulÀdan bir nidÀ geldi ki óabìbime muòÀlefet itme didi MÀlik cehennem úapaġın 

úaldırdı” [99/b-100/a] 

2.1.27.8. Dekyâil/ Horoz 

Melekler içinde geniş tasviri yapılmış meleklerden biridir. Yeryüzünde 

yaşayan horozlar tarafından sesinin duyulması ve onlara tesir etmesi bakımından 

arşın horozu olarakda geçmektedir. Gece ibadet edenlere seslenir onun sesini 

duyan horozlar sabaha doğru ötmeye başlarlar: 

“anı gördüm òorÿs ãÿretinde bir melek adına DekyÀéìl dirler başı èarş 

altında ayaúları yeddi úat yeraltında gövdesi ziyÀde beyaø ayaúları ãarı altundan 

başı dürrden úulaúları incüden gözleri yÀúÿtdan boynı èaúìúden iki úanadı var 

açdıúda maşrıú ile maġrib mÀ-beynini ióÀùa ider başı secdededür sucÿdunda 

sübhÀne rabbiye’l- èaôìm dir vaútÀkim gicenüñ bir åülüåü úalduúda úanadlaruñ 

açar oturur tesbìó ve tehlìl ider tesbìóinde süóÀne’l- melekü’l-kebìrü’l mutaéÀl lÀ-

ilÀhe illÀhü’l-óayyü’l- úayyÿm dir ol òorÿsuñ ÀvÀzın yir yüzinde olan òorÿslar 

işidüp tesbìó iderler ve úanÀtların bir birine ururlar ben eyitdim yÀ İsrÀfìl bu nedir 

eyitdi yÀ Muóammed èarş òorÿsudur vaútÀkim gice ola dünyÀya çıúar ÀvÀz ider ki 

úanı istiġfÀr idenler vaútÀkim gicenüñ åülüåü gice nidÀ ider úanı èibÀdet idenler 

diyü yir yüzinde olan òorÿslar işidüp çıġrışırlar” [115/b-116/a] 

2.1.27.9. Her Gökten Sorumlu Melekler 

Birinci gökten yedinci göğe kadar her gökten sorumlu melekler 

bulunmaktadır. Bu melekler kimi zaman detaylı kimi zaman yalnızca isimleri 

anılarak metinde verilmiştir. Birinci gökten sorumlu melek İsmail‟dir: 

“bu melek kimdür diyü eyitdi bu İsmÀéìldür dünyÀ gögünüñ òazìnedÀrıdur 

yaúın ol kendüne selÀm vir didi yanına vardım selÀm virdim selÀmım aldı beni 

tekrìm eyledi” [91/a] 
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İkinci gökten sorumlu melek MihÀèil’dir: 

“bir ferişteh ol göge müvekkeldür adı MiòÀéìldür” [92/a] 

Üçüncü gökten sorumlu meleğin adı SalsÀèil’dir: 

ve aña bir melek müvekkeldür adı äalãÀéìldür” [93/a] 

Dördüncü gökden sorumlu meleğin adı da üçüncü gökde olduğu gibi 

Salsail olarak verilmiştir. Burada müellif ya da müstensih tarafından bir hata 

yapılmış olabilir: 

“bir ferişteh aña müvekkeldür adı äalãÀéìldür” [94/b] 

Beşinci gökden sorumlu meleğin adı KalkÀèil’dir: 

ve aña bir ferişteh müvekkeldür adı ÚalúÀéìldür” [99/a] 

Altıncı gökden sorumlu melek SemhÀèil’dir: 

“ve bir ferişteh aña müvekkeldür adı SemòÀéìldür” [109/a] 

Yedinci gökden sorumlu meleğin adı AkrÀèil’dir: 

“ve bir ferişteh aña müvekkeldür adı AúrÀéìl’dür” [110/a] 

2.1.27.10. Diğer Melekler 

Hz. Muhammed Mi‟râc boyunca her gökte farklı melekler ile 

karşılaşmıştır. Meleklerin sayısı göklerin katları arttıkça yükselmiştir. Bununla 

birlikte görülen bu meleklerin bazılarının farklı farklı görevleri olabilmektedir. 

İkinci gökte bulunan ellerinde yeşil sancakları olan bazı melekler ise Ramazan ve 

Kadir ayının melekleri olarak metinde yer almaktadır: 

“ikinci gökde olan meleklerden ziyÀde bileler nice Àlet-i óarb var ellerinde 

yeşil sancÀúlar var CebrÀéìle eyitdim bunlar kimlerdür didim CebrÀéìl eyitdi 

Bunlar RamaøÀn ayınuñ ve Úadir gicesinüñ melekleridür zikr meclislerin ve èarefe 

günlerin ve şühedÀ meclislerin ve cemÀèat ictimÀèın ùaleb iderler ve gice namÀzın 

úılanlara selÀm virürler didi” [93/a-93/b] 



 

91 
 

Dördüncü gökte bulunan melekler ise Allah‟a daim sena ederler ve her 

birinin duruşu farklıdır: 

“eãnÀf-ı melÀéìke ve èacÀéìb-i ãunu’llÀh temÀşÀ itdim ol melekler tesbìó ve 

taúdìs ve AllÀhu teèÀlÀ óaøretlerine åenÀ iderler kimi rukÿèda kimi sücÿdda kimi 

úıyÀmda kimi úuèÿdda” [94/b] 

Dördüncü gökte Azrail ile karşılaşan Hz. Muhammed onunla sohbeti 

sırasında ruhu rahmet ile alınan kulların ruhlarını yerlerine ulaştıran Salsail adlı 

meleğin olduğunu, ruhuna azab edilerek can veren kulları da yerlerine ulaştıran 

Dekyail adlı meleğin görevli olduğunu öğrenir. Fakat bu iki meleğin daha önce 

bahsettiğimiz iki melek olup olmadığından emin olamadığımız için burada 

bahsetmeyi uygun gördük: 

“raómet meleklerin gönderürüm rÿóuna muèÀlece iderler suhÿlet ile 

vaútÀkim óulúÿma getüreler ben ãaġ elüm ãunup boġÀzından çekerüm yaġdan úıl 

çeker gibi elümde bir sÀèat ùurmadın bir èaôìm melek vardur adı äalãÀéìldür gelüp 

elümden alır èilliyìne çıúarur” [97/a] 

“bir melek-i èaôìm gelür ki adı DekyÀéìl elümden alur ol maóall-i èulyÀdan 

bir nidÀ añılur ki ol rÿó-ı òabìåeyi Siccìne buraú diyü ben eyitdim” [97/a-97/b] 

Cebrail ile konuşamaları sırasında Hz. Muhammed kendisinden ölümden 

sonra da şiddet olduğunu öğrenir. Burada bizzat bir tanışma ve karşılaşma 

olmamakla birlikte Münker ve Nekir meleklerinden de bahsedilmiştir: 

“CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed ölümden ãoñra daòı ölümden eşedd var 

didi ben eyitdim ne vardur yÀ úarındaşım CebrÀéìl eyitdi maùlaè vardur ve úabir 

ùarlıġı vardur Münker ü Nekìr suèÀli vardur” [97/b-98/a] 

Cehennemde olanların ahvalini gören Hz. Muhammed ile Hz. Cebrail 

ağlamaya başlarlar. Burada yine Münker ve Nekir  gibi bizzat karşılaşılmamakla 

birlikte Harut ile Marut‟tan da bahsedilmiştir. Kur‟an‟da apaçık belirtilen
13

 Harut 

                                                           
13

 2/102: “Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları yalanların ardına 
düştüler. Oysa Süleyman küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve özellikle de 
Babil’deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen (sihri) öğretmek suretiyle küfre 
girdiler. Halbuki o iki melek, “ Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz.(Sihri 
caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. böylece 
(insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracak sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar 
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ile Marut‟un yolundan şaşması ve sonları burada çok detaylı olmamakla birlikte 

işlenmiştir: 

“yÀ CebrÀéìl sen niye aġlarsın sen òōõ günÀh işlemezsüñ CebrÀéìl eyitdi yÀ 

Muóammed emìn olmazın HÀrÿt ile MÀrÿt nice mübtelÀ oldılar didi” [102/b] 

Hz. Muhammed yedinci gökte melaike-i keribiyyun ile karşılaşır: 

“ve anda melÀéìke-i keribiyyÿn sÀkin olurlardı anlardan güzel ve ùatlu 

görmedüm” [110/a-110/b] 

Cebrail‟den Sidretü‟l- münteha‟da ayrılan Hz. Muhammed buradan sonra 

farklı renklerde dört deryadan geçer. Bu deryalardan birbirinden farklı ve heybetli 

melekler görür: 

“aú nÿrdan bir deryÀ ol deryÀda bir èaôìm melek ùurur eger AllÀhu teèÀlÀ  

bir serìü’ù-ùayrÀn úuşa emr eylese beş yüz yıl uçsa ol melegün bir cigninden bir 

cignine ulaşmayaydı” [112/a] 

“bir yaşıl nÿrdan deryÀ berk urur ve ol deryÀ üzre daòı bir melek var eger 

AllÀhu teèÀlÀ èazze ve celle ol melege iõin virse yeddi úat gökleri ve yeddi úat 

yerleri içindekiyle yudaydı” [112/b] 

“ãaru nÿrdan deryÀya girüp ġark oldum ve anda daòı bir melek gördüm 

eger cemìè AllÀhu teèÀlÀ óaøretlerinüñ yaratduġı yerler ve gökler ve içindeki ol 

melegüñ eli içine úonulsa bir ãahrÀda bir òardal danesi gibi olaydı” [112/b] 

2.1.28. Cehennem 

Mi‟râc-nâmeler‟de çeşitli yerlerde tasvir edilen Cehennem, incelediğimiz 

metinde göğün dördüncü katında yer almaktadır. Burada kilidi Hz. Muhammed 

tarafından çözülen bir kapıdan geçilerek varılan bir mekan olarak karşımıza çıkar. 

Bir mekandan ziyade müellif cehennemi bir kuyu olarak aktarır. Bu mekandan 

sorumlu melek Malik‟tir. Malik, önce bu kuyunun kapağını açmak istemez. Allah 

tarafından açılmasını isteyince Cehennem kapağı açılır: 

                                                                                                                                                   
allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (onlar böyle yaparak) 
kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyler öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın 
ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne 
kötüdür! Keşke bilselerdi.” 
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“Óaøret eyitdi yÀ aòì CebrÀéìl MÀlik’e söyle baña cehennemi göstersün 

MÀlik eyitdi bu iş benüm elümde degüldür didi ol maóall èulÀdan bir nidÀ geldi ki 

óabìbime muòÀlefet itme didi MÀlik cehennem úapaġın úaldırdı gördüm bir siyah 

müôlim göz gözü görmez” [100/a] 

Bu kapağın altın yetmiş derya,şehir,havli, kasır, tabut ve azab iç içe görür. 

Ayrıca dünyada görebileceğimiz akrep ve yılan gibi hoş olmayan hayvanlara 

Cehennem‟de de rastlanır. Metinde Cehennem‟in korkutuculuğu anlatabilmek için 

bu hayvanlar çok daha büyük olarak tasvir edilmiştir: 

“Óaúú teèÀlÀ gözümden perdeyi refè itdi úalbime úuvvet virdi naôar itdim 

yetmiş biñ deryÀ gördüm óamìmden ve yetmiş biñ deryÀ gördüm ġıslìnden ve 

yetmiş biñ deryÀ gördüm erimiş úurşundan her bir deryÀnuñ kenÀrından Àteşden 

biñ şihir her şihirde yetmiş biñ úaãır gördüm neóÀsdan ve her bir şihirde yetmiş 

biñ óavlì her bir óavlìde yetmiş biñ úaãr gördüm ōddan her bir úaãr yetmiş biñ 

tÀbÿt gördüm ōddan her bir tÀbÿtta yetmiş biñ dürlü èaõÀb gördüm ve yetmiş biñ 

úuyı gördüm zemherìrden ve anda èaúrebler gördüm siyah úatırlar gibi ve yılÀnlar 

gördüm deve boyunları gibi aġızların açmışlar” [100/a-100/b] 

Bunlarla birlikte Cehennemde Sekran adlı bir dağ vardır. Bu dağın dibinde 

Gazaban adında bir kuyu bulunur. Bu kuyu içinde birçok ateşten dereler ve 

tabutlar bulunur. Ateşten zincirleri olan bu tabutlar günahkarlar içindir: 

“Cehennemde bir ùaġ vardur ōddan aña SekrÀn dirler ol ùaguñ dibinde bir 

úuyu vardur aña ĠaøabÀn dirler Óaúú teèÀlÀ her kime ġaøab iderse ol úuyuya 

bıraġdırur ve ol derenüñ içinde úuyular vardur ōddan her úuyunuñ derinligi iki yüz 

yıllıú yoldur ve daòı ol úuyuda ōddan ùÀbÿtlar vardur her ùÀbÿtuñ içinde zencìrler 

vardur ōddan kÀfirler içün” [101/b-101/a] 

Cehennemde bahsedilen öenmli yerlerden bir diğeri de Gayya deresidir. 

bu dere beş topluluk içindir.Zina edenler,içki çenler, faiz yiyenler, anne ve 

babasına asi olanlar ve yalancı tanıklık edenler bu derede 

cezalandırılır.Cehennem‟in bütün derelerinin bile korktuğu bir deredir: 

“Cehennem ùamuñun aġzından dibine yetmiş yıllıú yoldur ve Ġayya 

úapusı anuñ altındadur İbn èAbbÀs raêıya’llÀhu èanh eydür Ġayya ùamuda bir 

deredür ùamunuñ cemìè dereleri ol Ġayya deresünüñ úorúusundan AllÀha 

ãıġınurlar Óaúú teèÀlÀ ol dereyi vaèad eylemişdür beş tÀèifeye biri õinÀ idenler 
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ikinci òamr içenlere üçünci aúçe Àããısı fÀéìdesin yiyenlere dördünci atasına 

anasına èÀãì olanlara beşinci yalÀn yire ùanıúlıú idüp şehÀdet-i zÿr idenlere èAùÀ 

eydür Ġayya cehennemde bir deredür ùamuda bir deredür ġayet ıssı ve derìñdür” 

[101/a] 

Cehennem‟de Behim kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyu Cehennem ne 

zaman biraz soğusa açılır ve Cehennem eskisinden daha sıcak olur. Yine 

Cehennem‟de Vali isminde bir kuyu daha bulunmaktadır. Cehennem ehli bu 

kuyunun içinde kırk yıl azab çektikten sonra Çukrak denilen ateşten bir dağda kırk 

yıl daha azab çeker daha sonra Cehennem‟in dibine iletilirler ve onların derileri 

yüz yılda bir yenisiyle değişir: 

“ol derede bir úuyu vardur aña Behìm dirler úaçan ùamu biraz ãovuú olsa 

Óaúú teèÀlÀ ol úuyuyı açar cehennem ol girü ıssı olur Ebÿ Saèìd Òudrì 

raêıya’llÀhu èanhü eydür Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eyitdi Cehennemde bir úuyu 

vardur aña Valì (di)rler ehl-i nÀr-ı cehennem dibine iletmeden evvel úırú yıl èaõÀb 

ideler andan ãoñra bir ùaġ vardur ōddan aña Çuúrar dirler úırú yıl daòı ol ùaġda 

èaõÀb ideler andan ãoñra alup cehennemüñ dibine iledeler ebedì èaõÀb içinde olalar 

yüz yılda bir kez derileri tebdìl ola” [101/a-101/b] 

Cehennem taifesi için ayrıca azab unsurlarından birisi de zebanilerdir. 

Zebaniler elleri ve ayakları ile kırk bin kafire eziyet ederler: 

“İmÀm FaóirrÀzì rahmetu’llÀh eydür bunlara zebÀnì didiler niçün zirÀ 

kÀfirleri elleri ile ve ayaúları ile èaõÀb iderler zebÀnìlerüñ şol resmedür ki on biñ 

kÀfiri bir ayaġına ve on biñ kÀfiri daòı bir ayaġına alur olsa bir zebÀnì bir defèada 

úırú biñ kÀfire èaõÀb ider” [102/a] 

Ayrıca sık sık metinde Cehennem‟in ne kadar kötü ve korkutucu bir yer 

olduğunu içindekiler dünya ile kıyaslanamayacak derecede azab içerdiğini 

belirtmek için müellif birçok defa karşılaştırmalar yapmıştır: 

“CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed cehennem bir úarañu yirdür ve içi ùopùolu 

ōddur eger bir zerre ol ōddan ôÀhir olaydı cemìè-i yeryüzini yaúaydı eger 

cehennem úaftÀnlarından birisini çıúarsalar yer ile gök arasından úosalar anuñ 

yaramaz úoúusundan cemìè-i òalú helÀk olalardı eger SelÀsil ve AġlÀlüñ birin 

dünyÀ ùaġlarınuñ bir èaôìmi üzre úonsalar úurşun gibi eriyüp zÀèìl olaydı ve eger 
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zebÀnìlerün biri ÀşikÀre olaydı cemèi óalú anuñ heybetinden helÀk olurdı” [102/a-

102/b] 

ehl-i tefsìr eydürler eger ùÀmÿdan bir úatre ãu çıúarsalar ve dünyÀ 

ùaġlarınuñ üzerine úosalar cemèi ãular ve ùaèÀmlar ıssıdan eriyeydi rivÀyetdür ki 

cehennemde aġaçlar vardur ōddan yemişi şeyùÀn başına beñzer úaçan yiseler 

boġazlarına ùura keçmeye ve ol yemişler şöyle acı ola ki aġudan daòı ziyÀde ve 

úoúusı cìfeden artuú ola [102/b-103/a] 

Ebu Saèid’den RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi eger bir 

úoġa ġussÀú ãuyundan dünyÀya dökseler cemìè-i ehl-i dünyÀ anuñ kem 

úoúusından meşÀmileri ùutulub helÀk olalardı [106/a] 

“Ebu Saèìd Òudrì raêıya’llÀhu èanhü óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-

selÀm eyitdi eger Cehennemde olan demür èÀmÿdların birin yire úosalar ve ins ü 

cìn cemè olup yapışsalar yerinden úımıldatmaġa úÀdir olmayalardı” [104/b] 

“èAbdu’llÀh bin èÖmer eyitdi ġussÀk bir úuyu ùonmış iriñdür eger andan 

bir úatre maġribe buraúsalar ehl-i maşrıú úoúusundan buñalalardı ve èaksi daòı 

öyledür”[106/a] 

Cehennemin bu azab dolu halleri Hz. Muhammed ve Cebrail gibi iki 

günahsızı bile ağlatmaya yeter. Burada aynı zamanda müellif, bundan ders 

almayan gafillere de uyarılarda bulunur: 

“óaøret-i Resÿl èaleyhi’s-selÀm eyitdi úaçan CebrÀéìlden bu sözleri işitdim 

aġladım CebrÀéìl daòı bile aġladı ben eyitdim yÀ CebrÀéìl sen niye aġlarsın sen 

òōõ günÀh işlemezsüñ CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed emìn olmazın HÀrÿt ile 

MÀrÿt nice mübtelÀ oldılar didi pes Óaøret èaleyhi’s-selÀm ve CebrÀéìl emìn 

olmayup ùamu úorúusundan aġlarlar èacebdür ki èaãìler aġlamazlar mÀllarına ve 

cÀhlarına ve ãaġlıúlarına maġrÿr olurlar” [102/b] 

2.1.28.1. Kibrit TaĢı 

Cehennemde özellikle yakıcı olarak kibrit taşı tercih edilmiştir. Kafirlerin 

boyunlarında bulunan bu taş şeytana bağlıdır. Müellif bu  taşın seçilmesini beş 

sebeple açıklar.  Bu taş çabuk yanar,geç söner, kokusu kötüdür, çok sıcaktır ve 

insanın vücuduna yapışır: 
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“her kÀfirüñ boynında kibrit ùaşından bir ùaş almış ola ve bir şeyùÀna baġlu 

ola imdi ol ùaş kibrit ùaşı oldı ġayrısı olmadı zirÀ bu kibrit ùaşında beş dürlü òÀããa 

vardur ki ayrıú ùaşlarda yoúdur evvel budur ki tiz yanar ikinci budur ki giç söner 

üçünci budur ki yaramaz úoúusı vardur dördünci budur ki úaynar ıssıdur beşinci 

budur ki Àdemüñ gövdesine yapışur” [103/a] 

2.1.28.2. Cehennem’in Kenarından DüĢen TaĢ 

Hz. Muhammed, Cehennem‟de dolaşmaya devam ederken bir gürültü 

duar. Bunun ne olduğunu Cebrail‟e sorar. Cebrail bunun Cehennem‟in kenarından 

düşen bit kaya olduğunu yetmiş yıl önce düşmüş olmasına rağmen ancak dibine 

vardığını ve bunun Allah tarafından bilerek Hz. Muhammed‟e duyrulduğunu 

söyler. Bunu duyan Hz. Muhammed bir daha hiç dolu dolu gülmez: 

“óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi bir ãavt-ı hÀéìl 

işirdim. CebrÀéìl geldi suèÀl itdi Cehennemüñ kenÀrından bir úaya düşdi yetmiş 

yıldır ki dibine henüz irişdi AllÀhu teèÀlÀ diledi ki ÀvÀzın saña işitdire didi óaøret-i 

RisÀlet- penÀh èaleyhi’s-selÀm andan ãoñra aġızı ùolusu gülmedi aòir èömrine dek” 

[104/a-104/b] 

2.1.28.3. Cehennem Ehlinin Suçlarına Göre CezalandırılıĢı 

Cehennemde bütün kafirler, gammazlar, zekat vermeyenler, zina edenler, 

livata edenler ve içki içenler, yetim malı yiyenler ve faiz yiyenler için ağızları 

zehirli yılanlar  ve akrepler vardır: 

“rivÀyet olunur ki cehennemün úapusı ikidür yeddi ùabaúası vardur her 

ùabaúada yetmiş biñ şihir vardur ōddan ve her şihirde yetmiş maóalle vardur ōddan 

her bir maóallede yetmiş biñ óavuş vardur ōddan her bir havuşda yetmiş biñ ev 

vardur ōddan her evde yetmiş biñ ùÀbÿt vardur ōddan her ùÀbÿt içinde yetmiş biñ 

èaúrep vardur her èaúrebüñ biñ úuyruġı vardur her úuyruġunda bir deryÀ vardur 

aġudan ve her ùÀbÿtuñ üzerinden biñ aġaç vardur ôaúúÿmdan ve her aġacuñ 

dibinde yetmiş biñ zencir ve buúaġı vardur her birine yetmiş biñ ferişteh yapuşup 

ùururlar ve her feriştenüñ elinde yetmiş yılÀn vardur her yılÀnuñ aġzında bir deñiz 

vardur aġudan imdi bunlaruñ cemìèsi kÀfirler içündür ve ġammÀzlar ve zekÀt 

virmeyenler içündür ve zinÀ idenler içündür ve livÀùa idenler içündür ve süçi 

içenler içündür ve yetìm mÀlını yiyenler içündür ve ribÀ yiyenler içün ki tövbe söz 

olmış olalar” [103/b-104/a] 
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Ayrıca Cehennem‟de ayrıca üç topluluğa azab vardır. Bunlar zenginler, 

beyler ve alimlerdir. Adaletli olmayan bey, zekat ve sadaka vermeyen zengin ve 

ilim ile amel eylemeyen alim için azab vardır: 

“Cehennem üç tÀéifeye söyleye biri beglere ve biri baylara ve biri 

èÀlimlere beglere eyde yÀ şol kimse ki Óaúú teèÀlÀ saña sulùÀnlıú virdi niçün adl 

eylemedüñ o ôÀlim begi bir úuş bir dÀne yudar gibi yuda ve èÀlimlere ki èilmle 

èamel eylemedi ve baylara eyde Óaúk teèÀlÀ saña çoú mÀl virdi zekat ve ãadaúa ve 

úarø-ı hasen dileyene virmezdüñ diyüp anı bir úuş dane yudar gibi yuda” [104/a] 

Cehennem ehli için ayrıca ateş yağdıran bulutlar vardır. Günahkarlar su 

taleb edip o buluttan yağmur diledikçe üstlerine ateş yağar. Yine onlar için sahiller 

vardır. Azabları hafiflesin diye sahile gitmek istedikçe orada develer gibi büyük 

yılanlar ile ve katırlar gibi büyük akrepler ile karşılaşırlar. Bu hayvanlar onların 

etlerine yapışıp koparırlar: 

“YaèlÀ bin Münebbe rivÀyet ider óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi 

ve sellem eyitdi Óaúú teèÀlÀ ehl-i cehennem üzre bir siyah buluù gönderür ve ehl-i 

cehenneme nidÀ olunur ki ne ùaleb idersüñüz diye anlar dünyÀdaki buluùuñ 

yaġmurı òaùırlarına gelüp ãu ùaleb iderler Óaúú teèÀlÀ ol buluùdan üzerlerine 

SelÀsil ve AġlÀl ve Àteşler yaġdurup èaõÀbları úat úat ola rivÀyet olunur Yezìd bin 

Şecereden Óaøret-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi cehennemüñ saóilleri 

ola deryÀ saóili gibi ol saóillerde úuyular ola ol úuyularda hevÀm ü yılÀnlar ola 

beserek develer gibi ve èaúrebler ola düldülì úatırlar gibi vaútÀkim ehl-i cehennem 

Cehennemde ùaófìf ùaleb ideler anları ol saóillere çıúaralar ol óaşarÀt-ı hevÀm 

anları ùuùaúlarından ve yanlarından ùutup etlerin dideler tekrÀr Cehenneme döneler 

AllÀhu teèÀlÀ üzerlerine uyuzluú taslìù ide ol úadar úaşıyalar ki kemükleri gözike 

diyeler ki bu size èaõÀ(b) ider mi belì ider diyeler dinile ki bu ol dünyÀda dilüñüzle 

ve elüñüzle itdügiñizìõÀdur” [104/b-105/a-105/b] 

Cehennemdekiler için su bile bir azaptır: 

“Óaøret eyitdi ehl-i cehennem ãu ùaleb itdikde ãu kim aġızlarına yaúın 

olduúda cemìè-i yüzlerinüñ derisi içine döküle ve başuñ derisi kezÀlik vaútÀkim 

içse cevfinde cemèè-i baġırsaúların úaùè dübüründen ayaġına döke didi” [105/b] 

Cehennem‟in azaplarından birisi de budur ki Cehennem ehlinin ayağına 

teşten nal giydirirler. Bunlar kişinin sıcaktan beynini kaynatacak seviyededir: 
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“RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi cehennemde en ednÀ 

èaõÀb olana iki naèl giydüreler ayaġına ãıcÀġından dimÀġı úaynaya” [107/a] 

Cehennem‟de kocasını küçük gören, alay eden ve başkasıyla zina eden 

kadınların halleri de verilmiştir. Bu kadınların üstünde katrandan libaslar ve 

boyunlarında ateşten zincirler bulunur: 

“Cehennemde èavratlar gördüm maòzÿn aġlaşırlar yüzleri üzre düşmüşler 

ve öyle çıgrışurlar hiç kimesneden anlara cevÀb gelmez zÀrì iderler raómet 

olunmazlar ben eyitdim bunlar kimdür CebrÀéìl eyitdi bunlar kendü nefislerin 

erlerinden ġayrıya beõl ü temkìn idüp zinÀ idenlerdür didi ve èavratlar gördüm 

arúalarında úaùrÀndan libÀslar var ve boyunlarında Àteşden zencirler var bunlar 

kimlerdür didim CebrÀéìl eyitdi bunlar erlerin istiòfÀf idüp ve şetm-i úabìó 

idenlerdür didi ve èavratlar gördüm zebÀnìler ùutub Àteşlere atarlar” [107/b-108/a] 

Hanımları bırakıp erkekler ile birlikte olanlar içinde Cehennemde kuvetli 

azaplar vardır. Fakat metinde bu sayfada yırtıklık olduğunu için livata edenlere 

nasıl bir ceza verildiğini anlayamıyoruz. 

“Malı çok olmasına rağmen zekat,sadaka vermeyenler içinde 

Cehennem’de azap vardır. Onların boyunlarına yılanlar dolanır. yılanlar onları 

soktukça etleri erir ve onlara yeniden etleri verilir:, kişiler gördüm Àteşden 

buúÀġılar ile buúÀġılanmış ve alınları siyah olmış ve boyunlarına yılÀnlar ùolanmış 

ãoúarlar her bir ãokduúça etleri erir gine taze et biter bunlar kimlerdür yÀ CebrÀéìl 

didim eyitdi bunlar altun ve gümişleri kenz idüp ãaúlarlar Óaúú yoluna infÀú 

itmeyüp ãadaúa ve zekÀt virmezler didi” 

Halk arasında kibirlenen ve gururlanan kişiler Cehennem‟de önleri 

arkalarına arkaları ise önlerine dönmüş haldedir. Melekler ateşten elleri ile onlara 

eziyet ederler: 

ve kişiler ve èavratlar gördüm el-ièyÀzü bi’llÀh öñleri ardlarına ve ardları 

öñlerine dönmüş ve melekler Àteşden amÿdları ile ururlar her bir urduúda cemìè-i 

gövdeleri Àteş olur bunlar kimlerdür yÀ aòì CebrÀéìl didim CebrÀéìl eyitdi bunlar 

òalú üzre tekebbürlik ile maġrÿr olanlardur bi-ġayr-ı Óaúúın didi [108/b] 

Cehennem ile ilgili motifler burada bitmemekle birlikte arada sayfa 

kopukluğu yaşanmıştır. Kaç sayfa mikdarı kopuk oluduğu ise müstensih ya da 
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müellif tarafından bir sayfa numarası belirtilmediği için anlaşılmamaktadır. 

Kütüphanenin bıraktığı sayfa numaralarında ise bu kopukluk anlaşılamadığı için 

devam eden bir sıra söz konusudur. 

2.1.29. Cennet 

Cennet‟e Cebrail ile birlikte vasıl olan Hz. Muhammed burada ilk olarak 

Rıdvan ile karşılaşır. Rıdvan Cennet‟in kapısını ona açar. Bu kapının tasviri şöyle  

yapılmıştır: 

“óattÀ cennete vÀãıl olduú CebrÀéìl istiõÀn eyledi kimdür didi CebrÀéìl 

eyitdi benüm ve bilemce Seyyid-i kÀyinÀt ve mefòar-ı mevcÿdÀt Muóammedi’l- 

MuãùafÀ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem, RıêvÀn eyitdi Meróaban saña ve 

Muóammede diyüp úapuyı açdı gördüm cennetüñ úapusı iki úanadlu altundan 

úanadlarınuñ mÀ-beyni beş yüz yıllıú yoldur içerü girdük” [144/b-145/a] 

Cennet içerisinde pek çok çeşitli mücevherler ve kıymetli taşlar ile süslü 

evler,saraylar, kasırlar bulunmaktadır. Bunların hepsinin üzerinde kelime-i tevhid 

yazılıdır: 

“gördüm altun ve gümişden sarÀylar yÀúÿt-ı aómerden aòêarden aãfarden 

ve zebercedden úuãÿrlar ve altundan eşcÀrlar envÀè dürlü åemÀrlar her birinüñ 

üzerinde lÀ-ilÀhe illa’llÀh Muóammedü’r-resÿlu’llÀh yazılmış” [145/a] 

Daha sonra  çok süslü bir kasır begenir. Bu kasırın sahibinin kim olduğunu 

Cebrail‟den sorar. Bu kasırın Hz. Muhammed‟e ait olduğunu öğrenir. Biraz daha 

ileri de yine birbirinden güzel dört kasır görür. Bu kasırların sahiplerinin ise dört 

halife olduğunu öğrenir: 

“bir úaãr daòı gördüm ġÀyetde zìbÀ ve müzeyyen ziyÀde begendüm 

kim(in)dür diyü sÿéÀl itdüm CebrÀéìl senüñdür didi ve eùrÀfında dört úaãr gördüm 

bunlar kimüñdür didim CebrÀéìl eyitdi óaøret-i Ebū Bekir ve èÖmer ve è OåmÀn 

ve èAlì rıêvÀnu’llÀhu teèÀlÀ óaøretlerinüñdür didi” [145/a-145/b] 

Müellif Kısas-ı Enbiya‟dan hareketle cennettin katlarını da sırasıyla 

vermiştir. Ayrıca bu katların neden yapıldığı da verilmiştir: 



100 

 

“Úıãaã-ı EnbiyÀ’da eydür cennet sekizdür evvel dÀri’l-celÀldür incüdendür 

İkinci dÀri’s-selÀmdur úızıl yÀúÿtdandur üçünci cenneti’l mevÀdür yeşil 

zeberceddendür dördinci cenneti’l- òulddur ãarı mercÀndandur beşinci cenneti’l- 

naèìmdür aú gümişdendür altıncı cenneti’l- firdevsdür altundandur yeddinci 

cenneti’l- úarÀrdur miskdendür sekizinci cenneti’l-èadndür ġÀyet laùìf incüdendür 

iki úanÀtlu úapusı vardur úızıl altundan bir úanadından bir úanadına beş yüz yıllıú 

yoldur dìvÀrınuñ yapısı bir kerpici altundan biri gümişden sıvası miskdendür ve 

cemìè-i ucmaúlaruñ eşref ve ÀèlÀsı èAdn uçmaġıdur anuñ tamÀm vaãfını AllÀhdan 

ġayrı kimse bilmez” [145/b-146/a] 

Aynı zamanda cennetde sekiz kapı bulunmaktadır. Bu kapıların içinde iç 

içe yetmişer tane ravza,saray, maksure,taht bulunmaktadır. Bu tahtta yetmiş türlü 

yiyecek bulunur. Daha bunun yetmiş tane iç içe geçmiş süslü yapı metinde 

karşımıza çıkmaktadır. Müellif, Cennet‟in güzelliği vurgulamak için bol bol 

kıymetli taşları ve yetmiş sayısını kullanmıştır: 

“ucmaġuñ sekiz úapusı vardur her úapuda yetmiş biñ ravøa vardur her 

ravøada yetmiş sarÀy vardur yÀkÿtdan ve her sarÀyda yetmiş biñ óavli var dur 

zümürrütden ve her óavlide yetmiş biñ ev vardur úızıl altundan ve her evde yetmiş 

biñ maúãÿre vardur Àú gümişden ve her maúãÿrede yetmiş biñ mÀéide vardur 

èanberden ve her mÀéidenüñ içinde yetmiş biñ dürlü ùaèÀm vardur ve her 

maúãÿrenüñ üzerinde yetmiş biñ taòt vardur altundan ve her taòtuñ üzerinde 

yetmiş biñ döşek vardur her óarìrden ve istebrÀú ve dibÀcdan ve her taòtuñ 

çevresinde yetmiş ırmaú vardur ve her ırmaġuñ içinde yetmiş biñ úubbe vardur 

yaşıl yÀúÿtdan ve her úubbenüñ içinde bir taòt vardur úızıl altundan ve her bir 

taòtuñ üzerinde bir maóbÿb oturur nÿrdan” [146/a-146/b] 

Cennetde bulunan sekiz kapı sekiz taifeye aittir. Bunlar metinde sırasıyla 

verilmiştir: 

“rivÀyetdür ki uçmaú sekizdür ve her birinüñ úapusı vardur altundan 

muraããaèdur cevÀhirle evvel ki úapusında yazıludur lÀ-ilÀhe illa’llÀh 

Muóammedü’r-resÿllu’llÀh iş bu úapu tÀéiblerüñdür ikinci úapusında yazıludur bu 

úapu namÀz úılanlaruñdur vaút ile ve óuøÿr ile üçünci úapusında yazıludur iş bu 

úapu zekÀt virenlerüñdür dördünci úapusında yazıludur iş bu úapu emr ü nehy 

idenlerüñdür beşinci úapuda yazıludur iş bu úapu óÀcìlerüñdür altıncı úapuda 

yazılurdur iş bu úapu nefs ü şehvet Àrzÿlarından geçenler(üñ)dür yiddinci úapuda 
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yazıludur iş bu úapu ġÀzilerüñdür sekizinci úapuda yazılıdur iş bu úapu 

mürìdlerüñdür ve óarÀma baúmayup atalarına ve analarına iyilik idenlerüñdür” 

Cennet‟te insanların halleri de metinde verilmiştir. Cennet ehlinin 

kıyafetleri asla eskimez, yaşlanmadığı gibi uyku ve hastalık gibi dünyevi hallerden 

uzaktır. Cennet oğlanlarının gözleri sürmelidir. Erkekle kadını ayırmak için 

erkeklerin bıyık yerleri yeşil olur. Dünya‟daki yüz erkek kuvvetinde kuvvet verilir, 

boylar Ádem boylu olur. Hepsi İsa gibi otuz üç yaşında olup yüzleri Yusuf gibi 

güzel olur. Sesleri Davud gibi güzel ve ahlakları Hz. Muhammed ahlakı olur. 

Hepsinin parmakları altın ve cevherden yüzüklerle dolu olur: 

“her kim ucmaúlara girürse ebedì úalur úaftÀn ve óılleleri eskimez ve 

kendü úoca olmaz ve uyúu olmaz ve òastalıú olmaz rivÀyet olunur ki óaøret-i 

RisÀlet-penÀh eyitdi ucmaúda yüz derece vardur eger cemìè-i èÀlemi bir derecesine 

cemè eyleseler ãafları anda ay ve güneş olmaz èarş nÿr ile münevverdür ve ucmaú 

biri biri içinde olurdur ve ucmaú ehli cemìèi oġlanlardur gözleri sürmelü bıyıġı yiri 

yaşılca ta kim èavratlar ile erler bellü olsun içün ve bir kişiye yüz erce úuvvet 

virilür yimekde ve içmekde cimÀèda ve yemege oturıcaú úırú yıl oturalar ãoóbet 

ideler boyları Ádem boylı ola altmış arşın ola Ádem arşınıyla ve SüleymÀn 

devletlü ve èİsÀ yaşlu olalar otuz üç yaşında ve Yÿsuf óüsnünde olalar ve DÀvud 

ÀvÀzlu ve Muóammed MuãùafÀ òulúlu olalar ve her kişinüñ on parmaġında altun 

ve cevÀhirden birer yüzük ola” [148/b-149/a] 

Cennet ehli daima birbirinden güzel mücevherler takınırlar. Üzerlerine en 

güzel kalın ipekli elbiseler giyerler ve onların yedikleri yaşamak için değil lezzet 

içindir: 

“Saèìd bin Cübeyr raêıya’llÀhu anhü eydür uçmaú ehlinüñ her birisi üçer 

bilezik ùaúınalar biri altundan biri gümişden biri incüden ve yÀúÿtdan ve yaşıl 

òilèatler ki giyeler sündüsden ve istebraúdan ammÀ sündüs dibÀceden laùìfdür ve 

istebraúdan aġır kemòÀdur ve sündüs incedür istebraú úaluñdur baèøılar eydür 

sündüs didigi dibÀcedür altunla úarışmışdur ve cennet ehlinüñ yiyüp icdikleri 

úuvvet içün degildür dÀyim leõõet içündür” [152/a] 

2.1.29.1. Adn ve Firdevs Cennetleri 

Metinde detaylı olarak bu iki Cennet verilmiştir. Adn cenneti en yüksek 

cennettir. Fakat Firdevs cenneti de Hz. Muhammed tarafından övgüyle anılmıştır. 
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Adn cenneti Allah‟ın görülebildiği ve Hz. Muhammed‟in mekanı olduğu için en 

kıymetli mekandır. Müellif bu mekanın kıymetini Cennet içinde Adn yüzdeki kaş 

gibidir diyerek açıklamıştır: 

“aèlÀsı cennet-i èAdndür ve ol cennet-i èAdn uçmaúlaruñ içinde bir yüziñ  

úaşı gibidür uçmaúda andan yüce ve laùìf  yir yoúdur ve Óaúú teèÀlÀ Óaøretini 

anda görürler ve vesìle ki Peyġamberimizüñ maúÀmıdur anuñ ortasında ola ve 

anuñ miåÀli şol pÀdişÀhlar evine beñzer ki orta yerdedür ve sekkiz dìvÀrı ola ve her 

dìvÀrınuñ arası bir uçmaúdur cennet-i èAdn dÀri’r-raómÀndur iøÀfet iòtiãÀã içündür 

ve ol iòtiãÀã AllÀhdan ġayrı kimesne bilmez” [147/b] 

Firdevs cennetine peygamberler, alimler ve evliyalar girmektedir. Adn 

cennetine yakın olup Adn şehir gibi Firdevs yakınında bir köy gibidir. Cennet kat 

kat merdiven gibi değilde ortası yükselerek çıkan bir mekandır. Bu mekanın en 

yükseğinde Adn ve onun ehli vardır. Böyle olmasındaki amaç bazı kulların 

bazılarını görebilmelerini sağlamaktır. Adn‟den her kat gözükür: 

“Firdevs ucmaġına peyġamberler ve èÀlimler ve evliyÀlar girürler cennet-i 

èAdne yaúındur ve èAdn uçmaġı ortada bir şehir gibidür ve Firdevs yöresinde köy 

gibidür ve bu sekkiz ucmaġuñ ortası yücedür ta kim òalúuñ baèøısın baèøısını göre 

ve ol yüce èAdn uçmaġıdur rivÀyetdür KeşşÀf’da Óasan raêıya’llÀhu  eydür èAdn 

uçmaġı sarÀylardur incüden ve altundan ve yÀúÿtdan ve zebercedden ve èAdn aña 

èalemdür yaèni addur” [147/b-148/a] 

Adn cennetine girecek üç topluluk şunlardır: 

“èAdn ucmaġına üç ùÀéìfe girür peyġamberler ve ãıddìúlar ve şehìdler” 

[148/a] 

Firdevs cenneti Hz. Muhammed tarafından tavsiye edilmiştir. Kendisi 

ümmetinden dualarında Firdevs cennetini talep etmesini ister. Çünkü bu cennetden 

diğer cennetlerin ırmakları başlar ve bütün cennetlerin ortasındadır. Aynı zamanda 

Kur‟an‟da da hayırlı işler yapanlar için Firdevs‟in ebedi bir yurt olduğu 

belirtilmiştir: 

“Ebū Hureyre raêıya’llÀhu anhü eydür Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eyitdi 

eger AllÀhdan isteseñüz Firdevs uçmaġın isteñ zirÀ uçmaúlaruñ ortası ve ÀèlÀsıdur 

anuñ saúfı èarşü’r-raómÀndur cemìè-i uçmaúlaruñ ırmaúları andan çıúar ve sÀéir 
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uçmaúlara gider úÀlla’llÀhu teèÀlÀ inne-llezìne Àmenÿ ve èamilÿ’s-sÀlióÀti kÀnet 

lehum cennÀtu’l-firdevsi nüzulÀn yaènì menzilen maènÀsı oldur ki ucmaú ehli 

ucmaġa giricek evvel Firdevs uçmaġınuñ nièmetlerinden yiyeler dimekdür pes 

Firdevs nüzÿl olıcaú úıyÀs eyle ki uçmaú ehlinüñ óÀli nice ola” [148/a-148/b]  

2.1.29.2. Cennette Bulunan Irmaklar 

Cennet‟te dört ırmak bulunmaktadır. Bunlar: Kevser, Selsebil, Zencil ve 

Rahik‟dir. Bu nehirlerin hepsi farklı bir maddeden oluşur: 

“altlarından Kevåer ü Selsebìl ü Õencìl ü Raóìú-i Maótÿm nehirleri aúar ve 

dört nehir daòı aúar biri ãÀfì ãudan ki aãlÀ  úoúmaz ve biri aú südden ve biri daòı 

óamrdan aãlÀ  èaúlı zÀéìl idüp ãudÀè virmez ve biri daòı ãÀfì baldan” [145/a] 

Hz. Muhammed Cennet‟e ilk girdiğinde kevser ırmağı ve çevresindeli 

güzellikleri görür. Etrafında çeşitli ağaçlar ve güzel sesli kuşlar vardır. Kevser 

üzerinde çeşitli mücevherlerden ıbrıklar vardır: 

“nehr-i èaôìm üzre cevÀhirden ıbrıúlar var ki yaġmur dÀnelerinden çoú ve 

kÀse var ki yıldızlara ãayı var anlara yoú bir kerre içen aãlÀ ãuãamaz yÀ aòì 

CebrÀéìl bu nedür didüm eyitdi yÀ Muóammed bu kevåer ırmaġıdur didi” [146/a] 

2.1.29.3. Huriler 

Metinde bu kısım ayrıca belirtilmiştir. Müellif, hurilerin detaylı tasvirlerini 

yapar. Huriler cennet kızları olarak verilmiştir. Tasvirlerde verilen saç,göz,beden 

olarak bir insan gibi aktarılan huriler müminler cennetde evlerine vardıkta onları 

bekler haldedirler: 

“Faãl fì’l-óÿr imdi óÿrìler cennet úızlarıdur anda yaradılmışdur be- ġayet 

laùìf ve maóbÿblardur yüzleri aú nÿrdandur saçı ve zülfi ve gözleri úaradur úaçan 

müéminler uçmaġa gireler ve evlerine varalar her evüñ içinde yetmiş taòt ola her 

taòtuñ üzerinde yetmiş döşek ola ve her döşek üzerinde yetmiş óÿrì ola” [149/a-

149/b] 

Allah‟ın hurileri neden yarattığı da metinde verilmiştir. hurilerin sesi Hz. 

Davud gibi etkileyicidir. Her hurinin bir sahibi vardır.  Huriler bir başka tasvirde 

yarısı erkek yarısı kadın suretinde tasvir edilmiştir: 
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“Óaúú teèÀlÀ anları zaèferÀndan yaratdı tesbìó iderler yetmiş biñ dürlü 

ãavtla14 ve her óÿrìnüñ ãavtı Davÿd peyġamberüñ dünyÀda ki ãavtından laùìfdür 

biri birisine eyde sen kimüñsin ol eyde ben ol kişinüñ  imki ãabÀó namÀzın 

cemÀèatle úıla rivÀyetdür ki uçmaúda óÿrìler vardur yarusından yuúarusı oġlan 

ãÿretinde aşaġısı èavratdur uçmaú içre anlardan leõõetli yoúdur Óaøret eydür Óaúú 

teèÀlÀ óÿri’l-èaynı üç dürlü nesneden yaratdı ayaúlarından başına varınca miskden 

yaratdı dizinden úarnına varınca èanberden yaratdı úarnından başına varınca 

kÀfÿrdan yaratdı ãaçların ve kirpiklerin úara nÿrdan yaratdı” [150/a-150/b] 

Hurilerin sahibleri de değişiklik göstermektedir. Kimisi sabah namazını 

cemaatle kılanlar kimisi de  iyiliği emr eden kötülükten uzak duran kimselerdir: 

“biri birisine eyde sen kimüñsin ol eyde ben ol kişinüñ  imki ãabÀó 

namÀzın cemÀèatle úıla” [150/a-150/b] “her biri eydür ben ol kişilerüñümki emr-i 

maèrÿf ve nehy-i münker iderlerdi” [150/b] 

2.1.29.4. Vildan 

Cennet oğlanları olarak metinde geçmektedir. Kur‟an‟da saçılmış incilere 

benzetilirler. Cennet‟te en aşağı kişinin bile bin adet oğlanı bulunur. Müellif daha 

çok Cennet köşklerindeki hizmetli kişiler olarak karşımıza çıkarır: 

“fì vildÀn úÀle’llÀhu teèÀlÀ ve yetÿfu èaleyhim vildÀnun muòalledÿne iõÀ 

raeytehum óasibtehum lüélüen menåÿrÀn  yaèni Óaúú teèÀlÀ ol oġlancıúları 

incülere beñzedür óüsnde ve ãafÀ-yı levnde meclislere de buyururlar ãanasın 

ùaġılmış incülere beñzerler èAbdu’llÀh bin èÖmer eydür uçmaúda eñ ednÀ 

kimesnenüñ biñ oġlanı ola cemìèsi úulluúda ola Ebū’l-Leyå eydür úaçan 

müéminler cennete gire ve döşekler üzre oturalar bir ferişteh úapuya gele destÿr 

dileye içerü gire úapuda bir oġlan göre oġlana diye ol daòı birine diye óattÀ söz ol 

müémine aña ol müémin daòı destÿr vire ol oġlan birine diye ol daòı birine diye 

gine ol ferişteh geldigi andan ãoñra úapuyı açalar ol ferişteh gire selÀm vire  dürlü 

dürlü armaġÀnlar Óaúú teèÀlÀ óaøretinden getürmiş ola ve eyde selÀm size olsun ol 

sebebden ki ãabr iderdüñüz ve bu geldügüñüz maúÀm ne gökcek maúÀmdur diye”  

[151/a-151/b] 

                                                           
14

 Metinde ãuvtila olarak harekelenmiştir. 
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Müellif kaynaklarında edindiği bilgilere göre Gılman denilen bu 

oğlanların baliğ olmamış kafir çocukları olduğunu bildirir: 

“KeşşÀf’da óaøret-i èAlì Kerrema’llÀhu vecheh eydür kÀfirlerüñ 

oġlancıúları kim olmış olalar bÀliġ olmadan eger erkek oġlandur ve eger úızdur 

yarın ucmaúda aósen ãÿretde olup müéminlerüñ òiõmetkÀrı ola anlara ĠılmÀn 

dirler rivÀyetdür ki Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eyitdi uçmaú ehlinüñ ġÀyetde 

ednÀsına seksen biñ òiõmetkÀr vireler ve yetmiş biñ óÿrì vireler aña bir úubbe 

vireler incüden ve yÀúÿtdan” [151/b-152/a] 

2.1.29.5. Tubâ Ağacı 

Cennet‟te bulunan bu ağacın kökleri Arş‟ta bulunur. Dalları Cennet‟in her 

tarafını kaplar. Herkesin evinde bir dalı bulunan bu ağaçtan istediklerinin elde 

edebilirler: 

“Tergìb-i Hìbe’de eydür cennetde bir aġac vardur adına ÙÿbÀ dirler köki 

èarşda ve budaúları cennet içre ãalınmışdur ve herkesiñ sarÀyına bir budaġı 

gitmişdür ol budaúdan óulleler15 ve her ne murÀd iderlerse çıúarur” [152/b-153/a] 

2.1.29.6. Cennette Üzüm 

Mi‟râc tamamlandıktan sonra bir kişinin Hz. Muhammed‟e gelip 

Cennet‟te üzüm olup olmadığını sorar. Üzümün var olduğunu öğrenince 

büyüklüğünü sorar. Hz. Muhammed ise onun çok büyük bir meyve olduğunu 

anlatır. Öyle ki tek bir üzüm tanesi bütün ehl-i beytin aşiretini doyuracak kadar 

büyüktür: 

“Tergìb ve Terhìb’de Utbe bin èÁmir raêıya’llÀhu anhü rivÀyetinde bir 

èarÀbì geldi Óaørete eyitdi yÀ Resÿla’llÀh cennetde üzüm olur mı Óaøret èaleyhi’s-

selÀm eydür olur èarÀbì eyitdi büyyükligi ne miúdÀrdur yÀ Resÿla’llÀh. Óaøret 

eyitdi alaca úarġa uçmasıyla bir aylıú yoldur ve her ãalúımı èAbdu’llÀh bin 

Huõeyil rivÀyetinde Medìneden Yemendeki ãaèÀcedür didi ol èarÀbì eydür dÀnesi 

ne büyüklükdedür Óaøret eyitdi hiç babañ bir teke boġazlayup derisin yüzüp 

debbÀġlayup bir úoġa yapup bir süri úoyun ve keçilerin ãuvardı mı èArÀbì eyitdi 

belì yÀ Resÿla’llÀh Óaøret eyitdi uşte ol dÀnenüñ büyyüklügi daòı seni ve ehl-i 

                                                           
15

 Metinde óılle olarak harekelenmiştir. 
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beytüñ ve èÀmme-i èaşìretüñi daòı ùoyurup kifÀyet itse gerekdür didi” [152/b-

153/a] 

2.1.30. DönüĢ 

Allah ile görüşdükten sonra Refref ile Hz. Muhammed geri döner. Burada 

Cebrail ve Mikâil onu beklemektedir. Onu karşılayıp Mi‟râc‟ı kutlarlar ve 

ashabına götürdüğü armağanları sorarlar. Hz. Muhammed altı tane hediye 

götürmektedir: 

“Refref-i aòêar döndi geldiği yire gitdi tÀ Sidretü’l-müntehÀya irişdüm 

CebrÀéìl ve MikÀéìl muntaôır ùururlar gördüm úarşu geldiler MièrÀc’ı úutladılar ve 

eyitdiler yÀ Resÿla’llÀh ümmetiñe ve aãóÀbına armaġÀnuñ var mıdur Peyġamber 

èaleyhi’s-selÀm eyitdi ya altı nesne getürdüm biri budur ki Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ 

Muóammed eyit ümmetine eger bir kişi anlara iósÀn itdügin dilerse ben ol iósÀn 

iden kişiden daòı yegin benden istesünler ġayrıdan istemesünler ikinci budur ki 

eyit anlara gökler ve yerler ehlinden úorúarlarsa ben anlardan daòı úÀdirüm 

benden úorúsunlar üçünci budur ki eyit anlara eger bir kişiden umarlarsa ben ol 

kişiden úullarıma daòı cömerdüm benden dilesünler dördünci budur ki eyit anlara 

bir kişi anlara cefÀ eylemesün diyü utanurlarsa ben ol kişiden daòı evlÀyım anuñ 

içün ki cefÀ sizden vefÀ bendendür beşinci budur ki eyit anlara eger bir kişi bir 

kişiye mÀl içün úulluú iderse ben ol kişiden evlÀyım zirÀ ben sizüñ 

maèbÿduñuzum ve rÀzıúıñızum altıncı budur ki eyit anlara bir kişiye dost olursın 

eger vaèad gerçek olursa ben ol kişiden daòı evlÀyım zirÀ ki şunı vaèad itdim 

siziñle rızúdan ve uçmaúdan ve åevÀbdan ve dìdÀrdan elbette virürin didi” [142/a-

142/b-143/a] 

Cebrail ve Mikâil‟den ayrıldıktan sonra Hz. Musa ile karşılaşır. MusÀ Hz. 

Peygamber‟i tebrik eder ve Allah‟ın Hz. Muhammed‟e ümmeti için ne armağan 

verdiğini sorar. Günde Muhammed ümmeti için elli vakit namaz verildiğini 

duyunca bunun fazla olduğunu ve ümmetinin bun dayanamayacağını söyler: 

“andan daòı nüzÿl idüp úarındaşım MusÀ’ya irüşdüm aúlar giymiş beni 

görüp ayaġa úalúup benümle muèÀnaúa idüp gözlerümi öpdi baña eyitdi AllÀhu 

teèÀlÀ úatından geldüñ belì dedim cemìè-i suèalime cevÀp virdi didüm ol eyitdi yÀ 

saña ne ıãmarladı ben eyitdim baña ve ümmetim üzre gice ve gündüzde elli vaúit 

namÀz farø itdi didim MusÀ eyitdi yÀ Muóammed ümmetüñ ùÀúat getürmezler 
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Rabbüñe rücÿè it taòfìf ùaleb eyle zirÀ senden evvel bu òalúı tecrübe etdim ve Benì 

İsrÀéìl ile çoú muèÀlece eyledüm ve çoú taèab ve meşeúúat çekdüm didi” [142/b-

143/a] 

Bunun üzerine Hz. Musa ile her konuşmasının ardından namaz onar onar 

azaltılır. En son beş rekata kadar indirilir. Hz. Musa yeniden indirilmesini için Hz. 

Muhammed‟i uyarır. Fakat Hz. Muhammed bundan daha aza indirilmesi için 

Allah‟a dua etmekten utandığını belirtir: 

“biz MusÀyla bu muòÀùabada iken èulÀdan bir nidÀ irdi ki iste yÀ 

Muóammed virelüm diyü ben daòı yÀ Rabbi ümmetüñ ùÀúati yoúdur didüm taòfìf 

ùaleb itdüm Óaúú teèÀlÀ onun taòfìf itdi andan MusÀ’ya geldüm òaber virdüm 

MusÀ eyitdi ümmetüñ øÀyıfdur ùÀúatleri yetmez gine dön taòfìf ùaleb eyle didi 

tekrÀr dönüp taòfìf ùaleb itdüm on daòı taòfìf idüp óÀãılı MusÀ’ya gelüp tekrÀr 

dönüp taòfìf ùaleb eyledüm bir úac kez óatta beş vaúte dek onar onar Rabbüm 

taòfìf itdi MusÀ tekrÀr taòfìf ùaleb eyle didi eyitdüm çoú tereddüd ve rücÿè itdüm 

artuú Rabbimden istióyÀ iderüm didüm” [143/b-144/a] 

Musa peygamber ile ayrıldıktan sonra Hz. Muhammed Cennet‟e dahil 

olur. Bu kısımlar Cennet‟in motiflerinin anlatıldığı kısımda işlendiği için burada 

tekrar ele almaya gerek duymadık. Cennet‟ten ayrıldıktan sonra Hz. Adem ile bir 

araya gelirler. Hz. Adem, Mi‟râc‟ı kutladıktan sonra aralarında bir muhabbet 

geçer. Hz. Muhammed, Hz. Adem‟e bir çok açıdan kendisinin üstünlüğünü 

belirtir.  Hz. Adem ise  buna karşı çıkar  ve onun Hatice ile evlenmesinden, adının 

Allah ile bir anılmasından, onun ümmetinden daha çok kişinin Cennet‟e dahil 

olacağından dolayı Hz. Muhammed‟in daha üstün olduğunu aktarmıştır: 

“gökden göge seyr idüp nüzūl  itdüm óattÀ semÀ-yı dünyÀya irdüm tekrÀr 

Ádem èaleyhi’s-selÀm ile mülÀúÀt eyledüm MièrÀc’ımı úutluladı ve eyitdi 

elóamdüli’llÀh baña senüñ gibi oġul virdi didi ben eyitdim sen ol kimsesün ki 

AllÀhu teèÀlÀ senü kendü eliyle yaratdı ve melekler cigni üzre götürtdi ve seni 

anlara úıble eyledi secde itdürdi ve cemìè-i cenneti saña mübÀó eyledi óaøret-i 

Ádem eydür bunlar bile gine sen benden efêalsin zirÀ Óaúú teèÀlÀ seni beş òaãlet  

ile maòãÿã eyledi ki senden evvel ve senden ãoñra kimseye verilmedi biri budur ki 

ben bir günÀ(h) itdim ve èöõrine iki yüz yıl aġladum óattÀ èafv olundı. AmmÀ 

senüñ geçmiş ve gelecek günÀhlaruñ èafv eyledi. ÚÀle’llÀhu Li yağfira lekeèllahü 

ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ikinci budur ki cennete beni èazìz 
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idòÀl idüp õelìl iòrÀc eyledi ammÀ seni göklere mübeccel ve mükerrem çıúarup 

indürdükde daòı taèôìm (u) tekrìm birle indirdi üçünci budur ki baña ÓavvÀ’yı 

tezvìc eyledi ahir anuñ sebebiyle cennetden iòrÀc eyledi ammÀ saña Òadiceéyi 

tezvìc eyledi MÀli’llÀh ve CemÀli’llÀhi ve Melekila’llÀhi òiõmetinde saña muèìn 

oldı dördünci benüm evlÀdumdan ùoúuz yüz ùoúsan ùoúuz kimesne cehenneme 

girüp biri cennete gire ammÀ senüñ  ümmetiñden ùoúuz yüz ùoúsan ùoúuzın cennete 

ve birin cehenneme idòÀl ide beşinci beni bir günÀhla ÚuréÀn’da èÀãi diyü ad virdi 

ÀvÀzla oúurlar ve èaãÀ Ádemü Rabbehü feġave  16diyü ammÀ senüñ günÀhların setr 

idüp rÀyÀtıñı èarşa çıúarup ve ismiñi ismiyle muúÀrin eyledi günde beş nevbet 

Eşhedü en lÀ ilÀhe illa’llÀh ve eşhedü enne Muóammede’r- Resÿlla’llÀh diyü nidÀ 

iderler didi ben andan daòı nüzÿl eyledüm[153/a-153/b-154/a] 

2.1.31. Doğu ve Batıda Görülen Ġki Mekan 

Hz. Muhammed nüzul ederken bir anda heryerin karanlığa büründüğünü 

görür. Cebrail ona kanatlarını açarak ışık olur. Bu arada Hz. Muhammed doğuda 

ve batıda iki mekan görür: 

“ammÀ ziyÀde úaranġılıú ben eyitdim yÀ CebrÀyil ne ziyÀde ôulumÀtdur 

didim ol maóal CebrÀyil úanadın açup maşrıú ile maġrib görünüp øiyÀ oldı maşrıú 

ùarafından iki nokte-i sevdÀ ve maġrib ùarafından iki ravøa gördüm CebrÀéìle suéÀl 

eyledim eyitdi maşrıú ùarafından olan iki noúte-i sevdÀ biri Ermeniyye ve biri 

ErzicÀn vilÀyetidür ve ol iki ravøa ki maġrib ùarafındadur. Biri arø-ı Dımışıú ile 

arø-ı Filistìndür didi” [154/a-154/b]           

2.1.32. Çin Bölgesinde Bulunan Musa Kavmi 

Mekke‟ye varmadan Cebrail ile Hz. Muhammed Çin bölgesinde Hz. Musa 

zamanında kalma bir kavme rast gelir. Bu kavm Hz. Muhammed‟in peygamberliği 

tanır ve kabul eder. Daha sonra aralarında bir kısa muhabbet geçer. Kavim önce 

kendisine Hz. Musa‟nin selamını iletirler. daha sonra kavim içindeki yaşayış Hz. 

Muhammed‟in dikkatini çeker. Kapılarında kilit olmaması, ölülülerinin ardından 

ağladıkları gibi dünya işlerinde de dolu dolu gülmemeleri, hastalanmamaları,kız ve 

erkek çocuk ayrımı yapmamaları, mal biriktirmemeleri Hz. Muhammed‟in hoşuna 

gider, onlara namaz, zekat ve on tane sure öğretir: 
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 20/121: “ Adem, Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı.” 
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“Mi’râc’dan dönicek Çìn iúliminde bir yire uġradı anda bir úavm gördi 

MusÀ peyġamberüñ ümmetlerinde zamÀn-ı evvele yer yaradılmış ol úavm bu 

yerden gitmiş var anda çıúmışlar idi. óaøret-i RisÀlet-penÀh anlara söyledi ve anlar 

daòı Peyġambere söylediler CebrÀéìl eyitdi  yÀ úavm bu Muhammedü’l-

MuãùafÀdur eyitdiler yÀ CebrÀyil Óaúú teèÀlÀ Peyġamberligi virdi CebrÀyil eyitdi 

neèam pes anlar ìmÀn getürdiler ve eyitdiler yÀ Resÿlla’llÀh MusÀ bin èÜmrÀn bize 

vaãiyyet eyledi kim sizüñ úanúıñız evvel Peyġambere irişirseñiz benden aña selÀm 

idesiz didi pes Peyġamber MusÀ peyġamberüñ ve anlaruñ selÀmın aldı Óaøret 

eyitdi sizüñ ulularıñuzı berÀber görürin hiç artıú eksik degül eyitdiler yÀ 

Resÿlla’llÀh biz bir úavmiz ki ululuú ile aramıda azġınlıú olmaz óaøret-i RisÀlet-

penÀh eyitdi ya niçün evleriñüziñ úapuları yoú eyitdiler kimse kimseye ziyÀn 

eylemez Resÿl eyitdi ya niçün sizde güler adam görmedüm eyitdiler yÀ 

Resÿlla’llÀh Óaúú teèÀlÀ bize kitÀb ile òaber virdi ki Cehennemi cinnìleriyle ve 

Àdemleriyle ùoldururın öyleyse bize ne gülmek óaøret-i RisÀlet eyitdi hiç 

ölüleriñüz içün aġlar mısız işitdiler Óaúú teèÀlÀ canın virdi ve aldı biz niçün 

aġlayalum Óaøret eyitdi hiç ãayrı olur mısız eyitdiler yÀ Resÿlla’llÀh bir kişi günÀh 

eylese ol ãayrı olur biz aãlÀ  günÀh işlemeziz anuñçün ãayrı olmazız Óaøret eyitdi 

çün ãayrı olmazsız ya niçe ölürsiz Eyitdiler úaçan birimizüñ rızúı dükense 

melekü’l-mevt canın alur Óaøret eyitdi úaçan sizden biriñüz bir úız ùoġursa hiç 

ġuããa olur mısız eyitdiler bir ay oruc ùutarız şükr orucın eyitdi ya oġlan ùoġsa nice 

idersiz eyitdiler iki ay şükr orucın ùutarız Óaøret eyitdi almaú ãatmaú ile mìzÀn 

nice idersiz eyitdiler biz aãlÀ  ãatu bÀõÀr eylemezüz Resÿl èaleyhi’s-selÀm eyitdi 

hiç altun gümiş òazine ider misiz eyitdiler òazine bir kişi ider ki AllÀha inanmaya 

biz AllÀha inanuruz bize rızúı ol virür òazine niçün cemè idelüm Çün óaøret-i 

Resÿl anlardan bu sözi işitdi anlara on ãÿre öğretdi namÀz ve zekÀt farø olmışdı 

Anlara öğretdi geldi gitdi Tefsìr-i Ebü’l-Leys’de böyledür ammÀ ãaóib-i KeşşÀf 

eyitdi ol vaútÀkim benì İsrÀéìl úavmi peyġamberlerini öldürdiler ve kÀfir oldılar on 

iki bölük oldılar idi bir bölügi müselmÀn idi bunlardan úaçdılar ve Óaúúdan 

diledüler ki bunlardan ayrıú olalar Óaúú teèÀlÀ yeri açdı bunlar girdiler bir buçuú 

yıl gitdiler óattÀ Çìn eline vardılar ol úavm anlar idi” [154/b-155/a-155/b-156/a] 
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2.1.33. Niçin Kudüs’den Mi’râc Eyledi? 

Müellif metinin sonlarına doğru çeşitli açıklama ve izahlarda bulunmuştur. 

Bunlardan biri de Hz. Muhammed‟in direk Mekke‟den değilde Kudüs‟den Mi‟râc 

eylemesidir. Bunu üç nedenle açıklar: birincisi bütün Peygamberler Kudüs ve 

bölgesinde ortaya çıkmıştır, ikincisi Kudüs bir mahşer yeridir bu yüzden Allah 

buradan olmasını dilemiştir, üçüncüsü ise  Hz. Muhammed tayy-i zaman ve 

mekandır. 

“eger suéÀl olunursa óikmet nedür Peyġamber èaleyhi’s-selÀm Úudüs’den 

MièrÀc eyledi Úaèbe’den eylemedi cevÀp budur ki cemìè-i peyġamberler Şam’da 

ve Úudüs’de olurlardı pes kÀfirler èÀ(r) eylediler ve eyitdiler eger Peyġamber olsa 

Úudüs’de olurdı didiler öyle olsa kaèbede ùoġdı geldi Úudüsden MièrÀc eyledi bir 

cevÀp daòı budur ki úademi berekÀtı Úudüs’e irişe ümmete óisÀbına kiz olsun içün 

bir cevÀp daòı budur ki Óaúú teèÀlÀ diledi ki Peyġamber èaleyhi’s-selÀm Úudüs’de 

MièrÀc eyleye zirÀ Úudüs maóşer yeridür anuñçün andan MièrÀc eyledi bir cevÀp 

daòı budur ki Óaúú teèÀlÀ diledi kim Peyġamber ùayy-i zamÀn ve ùayy-i mekÀn 

eyleye yerlerde göklerde pes anuñçün Úudüs’den eyledi” [156/a-156/b]   

2.1.34. Hz. Muhammed’in Yüzünü Örtmemesi 

Müellif‟in açıkladığı konulardan bir diğeri ise Mi‟râc dönüşü Hz. 

Muhammed‟in yüzünü bir örtü ile kapatmaması olmuştur. Hz. Musa, Tur dağından 

dönünce yüzünü insanlar nurdan etkilenmesin diye örtmüştür. Bu durumun 

gerçekleşmemesi müellif tarafından nurun  görünen ve gizli olarak ikiye 

ayrılmasına bağlar. Görünen nurun avam için olduğunu gizli nurun ise havas için 

olduğunu belirtir: 

“eger suéÀl eyleseler MusÀ peyġamber Ùur ùagına çıúdı ve gine dönicek 

yüzine niúÀb ùutdı zirÀ ki kimsenüñ ùÀúati yoú idi MusÀ’nuñ cemÀline naôar 

eyleyeydi  ammÀ Server-i kÀéìnÀt MièrÀc’dan döndükde niúÀb ùutdı óÀl budur ki 

óaøret-i Resÿl MusÀ’dan efêÀl idi cevÀb budur ki nÿr iki dürlüdür biri ôÀhir nÿrdur 

ve biri bÀùın nurdur ôahir nÿrı èavÀm içündür baùın nÿrı òavÀã içündür óaøret-i 

Resÿl yüzin örtmedi anuñ içün ki şaóısü’l-kevneyn idi pes nefsi dÀéìm ôÀhir 

gerekdür eger suéÀl eylerler” [156/a] 
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2.1.35. Hz. Muhammed’in Göğe Çekilmemesi ve Kabrinin Dünyada Kalması 

Hz. İsa‟nın ruhuyla birlikte bedenininde göğe çekilmiş olmasına rağmen 

Hz. Muhammed‟in bedeninin bu dünyada kalması ve kabrinin dünyada bulunması 

da müellif tarafından izah edilmesi gerekn bir konu olarak ele alınmıştır. Müellife 

göre İsa‟nın kabrini görmeyen ümmeti Hz. İsa Allah‟ın oğludur diyerek kafir 

olmuştur. Bunun engellenmesi ve Hz. Muhammed‟in kabrine ümmetinin 

gelmesinin istenmesi dolayısıyla kabri dünyayadır: 

“gerekdür eger suéÀl eylerler Óaúú teèÀlÀ Muóammed’i yir yüzine viripdi 

èİsÀ peyġamberi göndermedi niçün cevÀb budur ki èİsÀ’nuñ úavmi Óaøret èİsÀ’yı 

görmediler ve úabrin daòı görmediler andan ãoñra ol úavm èİsÀ Teñrinüñ oġlıdur 

diyü úÀfir oldılar pes Óaúú teèÀlÀ óaøret-i RisÀlet-penÀhı yir yüzine gönderdi tÀ 

kim ümmeti ziyÀde ola ziyÀret eylemekile nitekim Óaøret buyurur men zÀreyn 

baède memÀti fekÀ zÀreyn fì óayÀtì rivÀyet olundı”[156/b-157/a] 

2.1.36. Ehl-i Suffa’nın Mi’râcdan Haberdar Olması 

Hz. Muhammed Kaèbe‟ye vardığında ehl-i suffanın Allah ile Hz. 

Muhammed‟in kabe kavseyni mikdarı birbirlerine yakın oldukları hali 

konuşmaktadırlar. Bunun üzerine Hz. Muhammed Allah‟a  sual eder. Kendisi ile 

Allah arasında olan bu olaydan onların nasıl haberinin olduğunu merak eder. Allah 

bu soruya onların kendi kapısının kapıcıları olduğunu bu yüzden haberdar 

oldukları cevabını verir: 

“Peyġamber vaútÀkim MièrÀc’dan inüp ehl-i ãuffa ulularınuñ üzerine 

uġradı bir sÀèat úulaú urdı diñledi gördi bunlar MièrÀc müzÀkere idüp kendüyle 

AllÀhu teèÀlÀ èazze ve celle mÀ-beyninde úÀbe úavseyn ev ednÀda vÀúıè olan 

aóvÀli söyleşürler óaøret-i RisÀlet-penÀh teèaccüb eyledi ve eyitdi yÀ Rabbi esrÀr 

ki senüñ ile benüm mÀ-beynimde vÀúıè olmışdur ki aña melÀéìke-i kerrubiyyÿn ve 

ervÀó-ı muúarrebÿn vÀúıf olmışlardur bu aãóÀb-ı ãuffa  nirden bildiler ve ne 

sebeple bu aóvÀle vÀúıf oldılar didi Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed bir kerìm 

óabìbine ve dostuna øiyÀfet idüp úonuúladıúda úapusı òiõmetkÀrların ve esrÀr 

maóremlerin úapusından dÿr idüp sorar mı yÀ Muóammed bunlar benüm dergÀhım 

úapusınuñ derbÀnları úapucılaru ulÿhiyyet ve vaódÀniyyetim serÀperdesinüñ 

pÀsibÀnları ve kibrìyÀ-yı èaôimetüm mÀverasında olan esrÀrum serÀyınuñ 

úapucıları maóremleridür didi” [157/a-157/b] 
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2.1.37. Hz. Ebu Bekir’in Sadıklığı 

Münafıklar Ebu Bekir‟e gelip Hz. Muhammed‟in Mi‟râcını anlatırlar ve 

kendisinden de bu olaya şaşırmasını ve bunu redd etmesini beklerler. Fakat Ebu 

Bekir aksi gibi davranıp Hz. Muhammed‟in söylediklerinin daima doğru olduğunu 

belirtir. Bu motif neredeyse bütün mi‟râc-nâmelerde işlenmiştir: 

“rivÀyet olunur ki İmÀm Zührì ve èUrve eyitdi vaútÀkim óaøret-i RisÀlet-

penÀh MièrÀc’dan nüzÿl eyledi ãabÀó oldı giceki MièrÀc’ından òalúa òaber virdi 

İslÀma gelenlerden çoú kimesne mürtedd olup fitne-i èaôìmeye düşdiler rical-i 

müşriúìnden bir nice laèìnler segirdüp Ebi Bekre vardılar eyitdiler gördüñ mi 

dostuñı dir ki bu gice vardum andan yuúaru sebèa-i semevÀt òarf idüp èarş-ı ÀèlÀ 

üzre Rabbüm ile bunca kelimÀt idüp baèdehu ãabÀó olmadın gine menzìlime 

geldim dir óaøret-i Ebÿ Bekr eã-äıddıú raêıya’llÀhu èanhü eydür eger bu sözi 

Muóammed söylediyse gerçekdür anlar eyitdiler taãdìú ider misin eyitdi bundan 

daòı ayrıú yire gitdim didiyse gerçekdür didi anuñçün aña ãıddıú didiler” [157/b-

158/a] 

2.1.38. Hz. Ali’nin Bir MüĢriği Katl Etmesi 

Hz. Muhammed‟in Mi‟râc‟ını duyan müşriklerden birisi Hz. Muhammed‟e 

gelip ayaklarını kaldırarak durmasını ister. Bunun mümkün olmadığını görünce 

Mi‟râc konusunda onunla alay eder.  Bu hal üzerine Hz. Muhammed bu konuyu 

sorması için onu Hz. Ali‟nin yanına gönderir. Bu durumu duyan Hz. Ali anında o 

müşriğin başını keser ve Hz. Muhammed‟in bu hal için o müşriği yanına 

gönderdiğini aktarır: 

“müşriklerüñ biri gelüp eyitdi yÀ Muóammed úalú yeriñden didi Óaøret 

èaleyhi’s-selÀm yerinden úalúdı ol yaèni eyitdi bir úılıcı yerden úaldır didi Óaøret 

úaldırdı ol müşrik eyitdi ol ayaġıñı daòı úaldır didi óaøret-i Resÿl-i Ekrem eyitdi 

eger úaldırsam düşerim didi ol bedbaót laèìn eyitdi çünki yerden bir úarış 

úalúmaya úudretüñ yoúdur yÀ sebèa-i semevÀta ve Sidre-i MüntehÀ’ya nice çıúduñ 

didi óaøret-i RisÀlet-penÀh ol  endişe itdi yüri ùaşra çıúup èAlì’ye bu óikÀyeti eyle 

gör ol ne cevÀb virür saña didi ùaşra çıúdı Óaøret Esedu’llÀhi’l-ġÀlib èAlì bin Ebÿ 

ÙÀlibe rast gelüp aóvÀli beyÀn eyledikde Óaøret èAlì aãlÀ cevÀp virmedi hemÀn 

sell-i seyf idüp ol laèìnüñ kelle-i bì- devletini leşinden cüdÀ eyledi  AãóÀb Óaøret 

èAlì’nüñ bu fièiline rıøÀ virmeyüp inkÀr eylediler niçün öldürdüñ didiler bunuñ 
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sözi maèúÿl idi. zirÀ Nebìyy-i mükerrem bunı saña suèÀline cevÀp içün gönderdi 

idi sen ve varduñ úatl itdüñ didiler Óaøret eyitdi ki muèÀnid olanuñ cevÀbı budur 

Peygamber èaleyhi’s-selÀm bunuñ cevÀbından èÀciz degil idi lakin cevÀp úabul 

itmeyecegin bilüp baña úatl eylemeye gönderdi didi ammÀ ol müşriküñ suéÀline 

bu vechle cevÀp olur ki óaøret-i Resÿl èaleyhi’s-selÀm kendi  óavli ve úuvvetiyle 

bir úarış miúdÀrı èurÿcdan èÀcizdür lakin MièrÀc’uñ emri ol úadir úavinüñ 

úuvvetiyle óÀãıl olmışdur” [158/a-158/b-159/a] 

2.1.39. Mescid-i Aksâ’nın NiĢanları 

Mekke‟nin küffarları ve Ebu Cehil daha sonra bir araya gelerek Hz. 

Muhammed‟ çeşitli sorular sormaya başlarlar. Bir gecede şayet Kudüs‟ü gördüyse 

ondan bahsetmesini isterler. Bu hal üzerine Hz. Muhammed çok üzülür. Çünkü 

kendisi gece Mescid-i Aksâ‟ya gittiğinden tam olarak hatırlamamaktadır. Bunun 

üzerine Allah, Hz. Muhammed ile Kudüs arasındaki bütün perdeleri kaldırır ve ol 

kafirlerin bütün sorularına Hz. Muhammed cevap verir: 

“andan ãoñra küffÀr-ı Mekke ve Ebu Cehl bir yere cemè olup eyitdiler  

bilürüz Muóammed Úudsi görmedi ve kendi Úuds’den MièrÀc eyledüm diyü daèvÀ 

ider gelüñ varup Úuds’uñ nişanlarından suèÀl idelüm diyü Óaørete geldiler 

eyitdiler biz bilürüz ki sen Úudsi görmedüñ eger bu gice Mescid-i AúãÀ’ya 

varduñsa bize anuñ nişÀnlarından òaber vir tÀ ki sözüñe taãdìú idelüm didiler 

Óaøret eydür ziyÀde melÿl ve maózÿn ve müteóayyir oldum zirÀ Úudsi gice 

gördüm gündüz olmamaġla imèÀn naôar itmemiş idüm ol óalde luùf-ı RabbÀnì ve 

èAvn-ı ãemÀdÀnì irüp Óaúú teèÀlÀ Úudsuñ arasındaki óicÀbları bi’l- külliye 

giderüp tÀ Mekke’den Úudus’e varınca ùaġlarıñve yollarıñ seyr idüp naôar 

eyledüm” [159/a] 

2.1.40. Tacirler ve Kervandan Haber Verilmesi 

Kudüs‟den haber vermesine rağmen inanmayan müşrikler Hz. 

Muhammed‟den yola çıkan bir kervanları hakkında bilgi isterler.  Yolda bu 

kervanı hatırlayan Hz. Muhammed o kervan hakkında pek çok bilgi verir. 

Kervanın önünde bir deve olduğunu, kervandaki kişileri ve kervanın sabah gün 

doğarken geleceğini aktarır. Bütün bunları bilmesine rağmen yine de müşriklerin 

kalpleri yumuşamaz ve inkarlarında ısrarcı olurlar: 
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“ãoñra eyitdiler yÀ Muóammed bize óaber vir bizüm tÀcirlerümizden ki 

ùaèÀm getürmekçün ŞÀm’a gitmişler idi hiç anlara rast geldüñ mi didiler óaøret-i 

RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi belì RuóÀ adlu mekÀnda ben 

felan úabilesinüñ tÀcirlerin gördüm bir deve yetürmişlar ùurmayup ùaleb iderler 

yüklerinde bir úadeó ãu var idi ben ziyÀde ãusamış idim alup içdüm gine yerine 

kemÀken ùolu ãu úodum geldiklerinde úadeóde ãu bulamadılar mı suéÀl eyleñ didi 

eyitdiler uşde bu bir èalÀmetdür didiler andan ãoñra eyitdiler bize óaber vir bizüm  

tÀcirlerimizden ki ol bizüm ziyÀde mühìmimizdür didiler óaøret-i Resÿl-i Ekrem 

nebiyyi mükerrem ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi anlara Óaremde tanèyim 

adlu mevøiède erişdüm didi. anlar eyitdiler ne miúdÀr er dururlar ve yükleri ve 

heyéÀtları nicedur iclerinde kim vardur didiler óaøret-i Resÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve 

sellem eyitdi heyéÀtları şol miåallidür ve iclerinde felan ve felan vardur ve 

öñlerinde bir aú deve ola üzerinde iki alaca ġarÀre ola ve güneş ùoġduúda gelse 

gerekdür didi eyitdiler ulde bir èalÀmet daòı didiler  andan gice aòirinde æüneyte 

ùaġına çıúdılar ol kÀrbÀna muntaôır oldılar úaçan kim ãabÀó oldı gördiler kim ol 

úafile geldi bir èArap uşde vallÀhi ol aú deve geldi didi ve bir èArap daòı eyitdi 

uşde vallÀhi güneş ùoġdı didi ve biri eyitdi uşde öñce ol aú deve ve uşde fülÀn ve 

fülÀn didiler dönüp gelüp úavmine óaber virdiler ol mürtede olanlar ìmÀna gelüp 

ve küffÀr Mekkeden daòı çok kimesne ìmÀna geldiler ammÀ úalplerine nÿr-ı ìmÀn 

úaõf olunmayup ve bir pertev-i hidÀyet şifÀè virmeyüp yine êelÀletde ve ãaóra-yı 

ôulumÀtda başı caé virürdü nÀr-ı ser-gerdÀn úalanlar Ebu Cehl ve saéir ìmÀna 

gelmeyen küffÀr-ı Mekke’den inkÀrları ziyÀde olup  in heõÀ illÀ sihtün mubìn 
17didiler yaèni bu degüldür illÀ ÀşikÀre bir sióirdür muècize degüldür didiler” 

[159/b-160/a-160/b] 

2.2. Mi’râc-Nâme’nin Muhtevası ve Konu BaĢlıkları 

Mi‟râc-nâme, müellifin neden böyle bir eser yazıldığını anlattığı kısa bir 

sebeb-i telif ile başlayarak Hz. Muhammed‟in Mekke‟ye dönüşü ve müellifin 

duaları ile tamamlanmaktadır. Metinde 4 başlık bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

FÀãıl-ı MièrÀc-ı Resÿla’llÀh olup Mi‟râc‟ın başından başlayarak Hz. Muhammed 

ile Allah‟ın görüşmesi mevzuna kadar devam eder. Allah ile Hz. Muhammed‟in 

yüz yüze nasıl görüştükleri beden olarak mı yoksa ruh olarak mı gördüğü meselesi 

kaynaklarıyla birlikte Faãlun fì-Rÿéyetu’llÀh subóÀnehu ve teèÀlÀ başlığı altında 

işlenmiştir. Bu konuyla birlikte Cennet  ve oradakilerin ahvaline kadar herhangi 

                                                           
17

  6/8: “ Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir.” 
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bir başlık görülmez. Cennet‟in anlatıldığı kısımlarda ise iki ayrı başlık 

bulunmaktadır. Buradaki ilk başlık ve metnin üçüncü başlığı Faãl fì’l-óÿr’dur. Bu 

başlık altında Cennet‟te bulunan hurilerin tasviri yapılmış ve görevleri 

anlatılmıştır.  Metindeki en son başlık yine Cennet‟in işlendiği kısımda 

bulunmaktadır. Faãl fì-vildÀn başlığıyla anlatılan bu kısımda müellif, Cennet 

oğlanları diyerek Gılman‟ları anlatmıştır. Huriler gibi tasvir etmiş ve Cennet 

içinde bu varlıkların görevlerini bildirmiştir. 

Metinde bu başlıklardan başka başlık görülmemektedir. Müellif ya da 

müstensih tarafından verilen bu başlıkların neden sadece bu dört kısıma verildiği 

tam olarak anlaşılmamaktır. 

 Metnin muhtevasını şu şekilde özetleyebiliriz: 

Metinde öncelikle övgüsü yapılan Hz. Muhammed‟in bu mucizesini 

anlatmak için müellifin bütün kaynaklara baktığını, hepsinden faydalanarak böyle 

Türkçe bir eser ortaya çıkardığını belirtir. Böylece Hz. Muhammed‟in 

meddahlarından olmak, bu Mi‟râc‟ın anıldığı meclislerde kendisininde 

unutulmaması ve bir duada kendisine edilmesini ister. Daha sonra Mi‟râc‟ın 

başlangıç noktası hakkındaki rivayetleri ele alır. Mi‟râc hicretten daha önce 

Mekke‟de gerçekleşmiştir. Recep ayının yirmi birinci gecesi anılır. Mi‟râc‟ın 

sayısı hakkında da çeşitli rivayetler söz konusudur. Mi‟râc‟a Hz. Muhammed2i 

davet eden kişi Cebrail olur. Bir gece evinde yatarken Hz. Muhammed‟e gelir ve 

onun göğsünü yararak içini zemzem ile yıkar. Bu olay Hz. Muhammed‟in 

çocukluğu sırasında da gelişmiş olabilir. 

Cebrail‟in yanında Burak vardır. Bu hayvan eşşekten büyük katırdan 

küçük, çeşitli mücevherler ile süslenmiş kıymetli bir binittir. Kendisi Hz. 

Muhammed‟i öncelikle kabul etmez. Daha sonra onun Allah‟ın Habib‟i olduğunu 

öğrenince onu  şefaat etmesi karşılığında kabul eder. Burak ile seyahati boyunca 

Hz. Muhammed, Atik Vadisi‟nde, Tur Dağı‟nda ve Hz. İsa‟nın doğduğu yerlerde 

durup namaz kılarlar. Yine bu yolculuk sırasında pek çok ses duyan Hz. 

Muhammed hiçbir sese  ihtimam etmez. Yolda karşılaştığı ve seslerini işittiği 

kişiler arasında yalnızca güzel yüzlü bir yigit ile konuşur. Cebrail bu  konuştuğu 

yiğit sayesinde Hz. Muhammed‟in ümmetinin ahiret ehli olacağını bildirir. Burak 

ile yolculuğu sırasında Hz. Muhammed çeşitli kavimlerle de karşılaşır. Bir kavim 

vardır ki ne ekerse aynı gün onu biçer ve ektiği hiç eksilmez. Cebrail‟den bu 
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kavimin mallarını Allah yolunda haracayan mücahitler olduğunu öğrenir. Bu 

yüzden Allah onların birlerini bin yapmaktadır. Bundan daha ileri de Hz. 

Muhammed önlerini taze et olmasına rağmen kokmuş et yiyen bir kavim görür. 

Cebrail bu kavimin helal varken harama meyl edenler olduğunu söyler.  Yolculuk 

sırasında Hz. Muhammed‟in burnuna güzel bir koku gelir. Bu konun Firavun‟un 

hanımının dayesi ve ailesine ait olduğunu öğrenir. Bu daye Allah‟a inanmış ve 

Firavun‟u kendisine Tanrı kabul etmemiştir. Bu yüzden çocukları, eşi ve kendisi 

kızgın bir yağa atılır. Bu hanım ve ailesi Allah tarafından Cennet ile 

ödüllendirilmiştir. 

Daha sonra Beytü‟l-Makdis‟e varılır. Burada bütün peygamberler ve 

melekler Hz. Muhammed‟i beklemektedir. Cebrail burada ezanı okur, Mikâil 

ikamet eder ve Hz. Muhammed‟de imamlık yaparak burada iki rekat namaz kılınır. 

Namazın ardından elinde üç kadeh ile Cebrail gelir. İçlerinde şarap,su ve sütün 

bulunuduğu bu kadehlerden içinde süt olanı Hz. Muhammed içer fakat hepsini 

bitiremez.  Cebrail şayet hepsini içseydi Hz. Muhammed‟in bütün ümmetinin 

Cennet‟e dahil olacağını aktarır. Hepsinin içemediğinden üzülen Hz. Muhammed 

sütün devamını içmek istese de izin verilmez. 

Burak ile yolculuğu Beytü‟l-Makdis‟e kadar devam Hz. Muhammed 

burada kendisine göğe çıkması için kurulmuş bir merdiven olduğunu görür. Bu 

merdivenin her bir basamağı birbirinden kıymetli taşlar ile bezenmiştir.  

Merdivenden çıkarken Dünya‟dan çok küçük gözüken yıldızların çok büyük 

olduğunu fark ederek işin aslını Cebrail‟den öğrenir. Yine aynı şekilde doğudan 

batıya hareket eden güneşin melekler tarafından çekildiğini görür. Bu 

merdivenden Hz. Muhammed ve Cebrail birlikte çıkarak birinci göğe varırlar. 

Birinci göğün kalınlığı beş yüz yıllık yoldur. Bu gök dumandan 

yaratılmıştır. Bu  gökte İsmail adlı bir melek bulunur. İnsanoğlunun gün boyu 

yaptıklarını melekler ona iletirler. Hz. Muhammed bu gökte İsmail ile tanışır. Yine 

birinci gökte Hz. Adem bulunmaktadır. Burada yeniden Hz. Adem ile Hz. 

Muhammed ve o göğün melekleri iki rekat namaz kılarlar. 

İkinci göğün kalınlığı birinci göğün olduğu gibi beş yüz yıllık yoldur. Bu 

gök yakuttan yaratılmıştır. İkinci göğün melekleri anka suretindedir. Bu gökte 

MihÀèil adında yarısı kardan yarısı ateşten yaratılmış bir melek bulunmaktadır. 

Bu melek Hz. Muhammedîn dikkatini cezb eder. Buradaki melekler ile iki rekat 
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namaz kılınır. Az ileride Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hz. Yahya‟yı görür. Onlarla 

tanışır. Cebrail tarafından bu iki peygamberin akraba olduklarını öğrenir. 

Üçüncü gök beyaz gümüşden yaratılmıştır. Bu gökten sorumlu meleğin 

adı Salsail‟dir. Ve bu gökte Ramazan ayının, Kadir gecesinin  ve arefe günlerinin  

melekleri bulunur. Hz. Muhammed bu gökte Hz. Davud ile Hz. Süleyman‟ı görür.  

Aralarında kısa bir sohbet geçer ve bu peygamberler Hz. Muhammed‟e ve 

ümmetine dua ederler. Yine bu gökte güzelliği ile meşhur Hz. Yusuf ile 

karşılaşılır. Hz. Muhammed onu görür görmez güzelliğinden etkilenmiştir. Kısa 

süreli konuşmalarında Hz. Yusuf, Hz. Muhammed‟e dua etmiş ve onun güzelliğine 

iltifat etmiştir. 

Dördüncü gök ak gümüşten yaratılmıştır. Bu gökte bulunan melekler insan 

suretindedir. Bu gökte Hz. Muhammed, İdris peygamber ile karşılaşır. Kendisiyle 

tanışır ve selamlaşır. Hz. Muhammed biraz daha ilerledikte çok büyük, heybetli ve 

korkutucu bir melek görür. Cebrail‟den bu meleğin Azrail olduğunu öğrenir. Bu 

melek hiç gülmez, yanında bir levha bulunmaktadır ve insanların isimlerinin 

bulunduğu bir ağaç vardır. Hz. Muhammed ona çeşitli sorular sorar. Aralarında 

uzun bir sohbet geçer. İnsanın ruhunu nasıl aldığını anlatır.  Aynı zamanda 

yanında bulunan levhada hangi insanın öleceğinin yazıldığını bildirir. O insanların 

isimlerinin yazılıdğı ağaçtan ise bir yaprak gibi kişinin adı düştüğü zaman insanın 

rızkının tükendiğini ve ecelinin geldiğini bildirir. Hz. Muhammed, Azrail‟den 

insan ruhunu alırken ortaya çıkan halini görmek ister. Azrail buna 

dayanamayacağını söylerek onu redd eder. Fakat Allah, Azrail‟e muhalefet 

etmemesi için seslenir. Bu hali göre Hz. Muhammed çok korkar, Aklı başından 

gider. Cebrail ellerini Hz. Muhammed‟in göğsü üzerine koyarak onu kendine 

getirir. 

Beşinci göğün kalınlığı diğer gökler gibi beş yüz yıllık yoldur. Bu gökten 

sorumlu melek Kalkail‟dir. Bu gökte Hz. Muhammed, Hz. Harun ile tanışır ve 

selamlaşır.  Bu göğü diğer göklerden ayıran özelliği burada bulunan bir kapı 

sayesinde Cehenneme inme ve yedinci göğü direk çıkabilme imkanının olmasıdır. 

Bu kapının kiliti kelime-i tevhid olup Hz. Muhammed bu kiliti açıp Malik ile 

karşılaşır. Malik‟te Azrail gibi hiç gülmeyen ve Allah‟ın azabından yaratılmış bir 

melektir.  Kendisi önce Hz. Muhammed ile selamlaşmaz. Cebrail, kendisine Hz. 

Muhammed‟i tanıtınca selamlaşıp, tanışırlar. Hz. Muhammed, Malik‟ten kendisini 
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Cehennem‟e götürmesini ister. Malik bu işin ancak Allah‟ın rızasıyla olabileceğini 

bildirir. Allah, Hz. Muhammed‟in Cehennem‟i görmesine müsade eder.  

Cehennem metinde bir kuyu gibi aktarılmıştır. Malik‟in kapağını 

açmasıyla inilir. Cehennem‟in içinde pek çok dere ve kuyu bulunur. Ateşten dağlar 

ve evler vardır.  Dünya‟da da karşılaşabildiğimiz hayvanlar Cehennem‟de çok 

daha büyük ve korkutucu bir halde görülür. Gayya kuyusu, Sekrân dağı, Gazaban 

kuyusu, Çukrak dağı gibi azap mekanları bizzar özel adlarıyla da metinde yer 

almıştır. Metinde kişilerin günahlarına göre nasıl  cezalandırıldıkları da açıkça 

verilmiştir. Cehennem ile Dünya her defasında kıyas edilerek ne kadar azap verici 

bir mekan olduğu vurgulanmak istenmiştir. cehennem‟in büyüklüğü ve derinliği 

ise yetmiş yıl önce Cehennem‟den kopan bir kayanın ancak yetmiş yıl sonra dibini 

bulmasıyla ifade edilmiştir. Cehennem‟de özellikle eşlerine ihanet eden 

kadınlardan, erkeklerin eşcinselliğinden, faiz yiyenlerden, zekat, sadaka vermeyip 

mal biriktirenlerden bahsedilmiş ve bunlara yapılacak olan azaplar anlatılmıştır. 

Altıncı gökten sorumlu meleğin adı Semhail‟dir. Bu katta Hz. Muhammed 

ak saçlı ve sakallı, asasına dayanmış halde Hz. Musa‟yı görür. Tanışır, 

selamlaşırlar. aralarında kısa bir muhabbet geçer. Hz. Muhammed‟in ardından Hz. 

Musa ağlamaya başlar. Nedenini soranlara kendi ümmetinden ziyade Hz. 

Muhammed‟in ümmetinin Cennet‟e girecek olması olduğunu söyler. Bu gökte de 

diğer göklerde olduğu gibi iki rekat namaz kılınır. 

Yedinci gök açık nurdan yaratılmıştır. Bu katta melaike-i keribiyyun yer 

almaktadır. Hz. Muhammed onlardan güzel ve tatlı melek görmediğini söyler. Bu 

gökte Hz. İbrahim ile karşılaşıp, selamlaşılır. 

Beytü‟l-Ma‟mur, yenci göğü geçdikten sonra Hz. Muhammed‟in karşısına 

çıkar. Pek çok melek burada tavaf etmektedirler. Hz. Muhammed, meleklerin ne 

zamandan beri böyle tavaf ettiklerini merak eder ve Hz. Adem yaratılmadan iki 

bin yıl evvelden beridir tavaf ettiklerini öğrenir. Tavafını bir kez tamamlayan 

meleğe kıyamete kadar bir daha sıra gelmemektedir. 

Sidretü‟l-Münteha, Beytü‟l- Ma‟mur‟dan sonra varılan mekandır. Bu 

mekana varınca Cebrail Hz. Muhammed‟den uzaklaşır. Bunun nedenini soran Hz. 

Muhammed bu bölgeden sonrasının Cebrail‟e yasak olduğunu öğrenir. Sidretü‟l-

Münteha metinde bir ağaç olarak verilmiştir. Yaprakları fil kulağına benzeyen ve 
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yemişleri dağlar büyüklüğünde olan bu ağacın altından dört ırmak çıkmaktadır. Bu 

ırmaklardan ikisi Dünya‟da akmaya devam eden Nil ve Fırat ırmaklarıdır. Diğer 

iki ırmak Cennet‟te akan Kevser ve Nehr-i Rahmet ırmaklarıdır. 

Allah‟ın emri ile Sidretü‟l- Münteha‟da Hz. Muhammed‟ binit olarak 

Refref getirilir. Yaydan çıkan ok gibi bir hıza sahip olan bu binit ile hicaplar 

geçilir. Hz. Muhammed bu seyahati sırasında Sidretü‟l-Münteha içinde  farklı 

renklerde dört ırmağa uğramıştır. Her bir ırmaktan birbirinden farklı ve heybetli 

melek ile karşılaşır. Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hz. 

Muhammed, Allah‟tan bu belirsiz yollarda kendisine bir arkadaş ister. Burada 

karşısına Mikâil çıkar. Hz. Muhammed ile Mikâil arasında tabiat olayları 

konuşulur. Ayrıca Hz. Muhammed, Mikâil‟den  neden diğer meleklere böyle 

seslenildiğini sorar. Mikâil‟in ardından Arş altında İsrâfil ile karşılaşılır. Sur‟un 

başında bekleyen İsrâfil Allah‟ın kelamlarını duyduğunu Hz. Muhammed‟e 

aktarır. 

Hz. Muhammed, Arş altına vardığında onun o kadar büyük olduğunu 

görür ki yaratılan diğer şeyler onun yanında çöldeki bir kum tanesi gibi kalır. 

Burada ayrıca Dekyail adında bir melek görür. Bu meleğin diğer adı Arş 

Horozu‟dur.  Başı Arş‟ın altına varıp ayakları yedi kat altına ulaşan bu melek gece 

yarısı tesbihe başlar ve uyuyan insanlara gece ibadet etmeleri için seslenir. Bu 

meleğin avazını duyan dünyadaki horozlarda ötmeye başlarlar. 

Allah ile Hz. Muhammed‟in görüşmesinden önce pek çok hicaplar geçilir. 

Hz. Muhammed‟e bu gece kendisi için korku olmayacağı söylenir. Burada Hz. 

Muhammed ile Allah “kabe kavseyni ev edna” mikdarı yakın olurlar. Bu konu ile 

pek çok kaynağa başvurulmuştur. Tek tek bu kelimelerin anlamları kaynaklarda 

ele alındığı şekilde metinde işlenmiştir. Bu karşılaşma ve görüşme aynı zamanda 

Faãlun fì-Rÿéyetu’llÀh subóÀnehu ve teèÀlÀ başlığı altında incelenmiştir. burada 

daha çok bu görüşmenin ten ile mi ruh ile mi gerçekleştiği konus tartışılmıştır. 

Ulema genellikle ikiye ayrılmıştır. Hz. Aişe ve onun gibi düşünenler Hz. 

Muhammed‟in ten gözüyle Allah‟ı görmediği söylemişlerdir. İbni Abbas, Şeyh 

Nevevi gibi diğer alimler ise Hz. Muhammed‟in ten gözüyle Allah‟ı gördüklerini 

söylemişlerdir. Tartışmalardan birisi de Hz. Muhammed‟in Allah‟ı bütün  

taraflarıyla mı gördüğü yoksa yalnızca nur mu gördüğü şeklindedir. 
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Allah ile Hz. Muhammed‟in görüşmesi sırasında aralarında uzun bir 

sohbet gerçekleşir. Allah bu sohbet sırasında detaylı bir şekilde kullarının nasıl 

olması gerektiğini hangi halleri sevdiğini anlatır. Daha sonra Hz. Muhammed ile 

diğer peygamberlere verilenlerin karşılaştırılması yapılmıştır.  

Allah ile görüşmeleri sırasında Hz. Muhammed bir sandık görür. Bu 

sandık içerisinde sonsuz bir derya vardır. Bur deryada bir ada, ada içerisinde bir 

kuş ve bu kuşun tırnağında bir toprak parçası vardır. Bu sandık ve içindekileri sual 

eden Hz. Muhammed, bu deryanın Allah‟ın rahmeti olduğunu ve bu toprağın ise 

ümmetinin günahları olduğunu öğrenir. Metinin bu kısmında Allah‟ın rahmetinin 

ne kadar bol olduğunun vurgusu yapılmıştır. 

Refref ile gelen Hz. Muhammed tekrar Refref ile Cebrail‟in yanına döner. 

Cebrail ile Mikâil  onun Mi‟râc‟ını kutlarlar. Ve ondan getirdiği armağanları sual 

ederler. Hz. Muhammed altı armağan ile döndüğünü belirtir. Biraz daha ileride Hz. 

Musa ile karşılaşır. Hz. Musa Mi‟râc‟ı tebrik eder. Daha sonra ümmetine aldığı 

armağanları sorar. Fakat elli vakit namaz armağan edildiğini duyunca kendi 

milletinin namaza dayanamayıp, başaramadıklarını bu yüzden Hz. Muhammed‟in 

Allah‟a dönüp azaltması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hz. Muhammed birkaç 

kez dönüp azaltılmasını talep eder. Beş vakite kadar düştüğünde tekrar dönmesi 

için Musa onu uyarır. Fakat  artık bundan sonra tekrar azaltımasını talep 

edemeyeceğini, bundan utandığını belirtir. 

Hz. Muhammed ile Cebrail Musa ile vedalaştıktan sonra Cennet‟in 

kapısına varırlar. Diğer göklerde olduğu gibi önce Cennet‟in kapısı 

çalınır.Cennet‟ten sorumlu melek Rıdvan kapıyı açar. Cennettin tasviri yapılmış ve 

buradaki ırmaklar, köşkler, kasırlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Metinde 

Cennet‟in sekiz kat Cennet olduğu belirtilmiş olmakla birlikte müellif yalnızca 

Firdevs ve Adn cennetlerinin tasvirlerini detaylı yapmıştır. Adn ve Firdevs 

cennetine girecekler ve buradaki güzellikler metinde anlatılmıştır. Cehennem‟de 

olduğu gibi Cennet‟in de güzelliklerini anlatabilmek için Dünya ile kıyaslamaları 

yapılmıştır. Aynı zamanda Cennet‟in işlendiği kısımlarda Tuba ağacından, Kevser 

ırmağından  ve Cennet‟in daha başka güzelliklerinden de bahsedilmiştir. 

Faãl fì’l-óÿr başlığı altında Huriler işlenmiştir. Müellif‟in cennet kızları 

diyerek bahsettiği huriler Cennet ehlinin hizmetinde bulunurlar. Hurilerin sesleri 

Davud peygamberin sesine benzetilmiştir. Cennet ehli yaptıkları sevaba göre 
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çeşitli hurilere sahip olmaktadırlar ve huriler çok çeşitli mücevherler ile 

bezenmişlerdir.  

Faãl fì-vildÀn başlığı altında ise Cennet‟teki Gılmanlar anlatılmıştır. 

Cennet ehlinin hizmetkarlarındandır. Cennet ehlinin en alçak kimselerine bile  

seksen bin hizmetkar verileceği metinde geçer. 

Hz. Muhammed, Cennet‟ten çıktıktan sonra nüzul ederken tekrar Hz. 

Adem ile karşılaşır.  Burada Hz. Muhammed ile Hz. Adem arasında bir 

karşılaştırma geçer. Hz. Muhammed, Hz. Adem‟in kendisinden üstün olduğunu 

söylerken Hz. Adem‟de tam tersi olduğunu belirtir. 

Gökleri aşıp Cebrail ile tekrar Dünya‟ya dönen Hz. Muhammed, 

Mekke‟ye varmadan evvel Çin ikliminde bir bölgeye uğrar. Burada Hz. Musa 

zamanında kalmış ve onun ilettiği emirlere uyan bir kavim ile görüşürler. Bu 

kavim Hz. Muhammed‟in peygamberliğini tanır. Hz. Muhammed bunun üzerine o 

kavme namazı ve on sureyi öğretir. 

Metnin son kısımlarında müellif Hz. Muhammed‟in Kudüs‟den 

Mi‟râc‟ının başlaması ve vefat ettiği zaman neden bedeninin göğe çekilmediği gibi 

konuları çeşitli nedenlerle açıklamıştır. 

 Metnin bundan sonraki kısmını Hz. Muhammed‟in Mekke‟ye dönmesi ve 

ertesi gün Mekkelilerin Mi‟râc‟ı öğrenmesi oluşturur. Mekkeli müşrikler bu olayın 

bir yalan olduğunu söyleyip Hz. Muhammed‟den mucizeler istemişlerdir. 

Özellikle Hz. Ebu Bekir‟e gidip bu olayı ona anlatıp şaşırmasını ve 

kabullenmemesini beklemişlerdir. Hz. Ebu Bekir‟in Hz. Muhammed‟e karşı olan 

sonsuz güveni ve sadıklığı onları iyice sinirlendirir. Bundan sonrasında Hz. 

Muhammed‟den Kudüs‟ü sormuşlar ve yolda olan bir kervanlarından haber 

istemişlerdir. Hz. Muhammed, Allah‟ın izni dahilinde her sorduklarına cevap 

vermesine rağmen yine de bu apaçık bir büyüdür, sihirdir demekten kendilerini 

alamazlar ve günahkar olurlar. 

Metnin tahkiye kısmı burada biter. Son yaprakta müellif bu eseri  yazarken 

nasıl bir yol izlediğini açıklar  ve eserin tamamlandığını belirtip varsa yapılan 

hataların düzeltilmesini talep eder. Metnin sonunda bulunan ketebe kaydına göre 

eser on üç şaban 1094 tarihinde bitirilmiş olup ayrıca daha sonradan eklendiği 
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anlaşılan ferağat kaydında da 1116 tarihi verilmiştir. Burada  Ayrıca kendisine dua 

istemiştir.  

2.3. Mi’râc-Nâme’nin Kaynakları 

Musa bin Ahmed, eserini yazarken pek çok kaynaktan faydalanmıştır. Bu 

eserler daha çok hadis eserleri olup kaynak olarak ele aldığı kişiler daha çok 

muhaddislerdir. Özellikle kesinliği olmayan ve Kur‟an‟da açıkça ifade edilmeyen 

konularda pek çok kaynağa ve kişilerin görüşlerine yer vermiştir. Müellif böylece 

daha objektif ve güvenilir bir eser ortaya çıkarmayı istemiş olmalıdır. 

Metnin ilk ve en önemli kaynaği Kur‟an-ı Kerim‟dir. Özellikle Cennet, 

Cehnennem‟den bahseden ayetler ve İsrâ ile Necm Suresi‟nde  Mi‟râc olayını 

anlatan ayetlere metinde iktibas yapılmıştır. 

Müellif, kaynaklardan bahsederken çoğunlukla eserin tam adını değil 

şöhretini kullanmıştır. Ayrıca bazen eser adı da söylemeyip direk hadisi aktaran 

muhaddisin ismini zikr etmiştir. Biz çalışmamızda eserleri ve isimleri alfabetik bir 

sırayla aktarmayı tercih ettik. 

1. Abdullah Bin Ömer Bin Hattâb (ö.73/692):  Hz. Ömer‟in oğludur. 

En çok hadis rivayet eden ve fetva veren yedi sahabidendir. Rivayet ettiği 

2630 hadis ile Ebu Hüreyre‟den sonra en çok hadis rivayet eden ikinci 

sahabi olmuştur. Sahih-i Buhârî ve Sahih-i Müslim‟de hadisleri yer almıştır. 

Kendisi aynı zamanda hadis talebeleri de yetiştirmiştir (Kandemir,1998: 

126,127). 

2. Atâ Ebû Rebâh (ö.114/732): Tabiîn devrinde Mekke fıkıh 

mektebinin tanınmş hocası ve aynı zaman muhaddisdir. Küçük yaşlarda 

Mekke‟ye gitmiş ve orada pek çok sahabiden ilim öğrenmiştir. İbni 

Abbas‟tan sonra Mescid-i Haram‟da hocalık yapmıştır. Kendisinin bir tefsir 

kitabı olduğu kaynaklardan tespit edilmemektedir. Buharî ve Müslim gibi 

sahih hadis mecmualarında kendisinden rivayet edilmiş birçok hadis 

bulunmaktadır (Cerrahoğlu,1991:35,36) 

3. Begavî (ö. 526/1122) Meèalimü’t-Tenzìl: Metinde Begavî Tefsiri 

olarak eserden bahsedilmiştir. Hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip 

olunmayan Begavî, Horasan‟da bulunan Bağşur kasabasından dolayı Begavî 
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olarak anılmıştır. Şafiî mezhebine bağlı alimlerden eğitim almış olmasına 

rağmen bütün mezheblerin kaynak ve görüşlerini inceleyerek eserlerini 

oluşturmaya çalışmıştır. Metinde kaynak olarak gösterilen eseri onun en 

tanınmış eseridir. Bu eserde ayetleri, hadisler ve çeşitli alimlerin 

görüşleriyle açıklamıştır (Güngör, 1992: 340,341). 

4. Begavî, Kitabü‟l-Mesabih:  Diğer adı Mesabihu‟s-Sünne olan eser 

Osmanlı döneminde medreselerde okutulan önemli bir hadis kitabıdır.  Bu 

eserinde diğer eserlerinden farklı olarak en güvenilir hadis kayanaklarından 

çıkararak seçtiği hadisler bulunmaktadır. Bu eser Begavî‟ye büyük bir 

şöhret kazandırmıştır.  Begavî, eserini bab sistemine göre tertip etmiş ve her 

babda ilgili olan hadisleri sıhâh ve hısân olmak üzere iki bölümde ele 

almıştır. Sıhâh başlığı altından daha çok Buharî ve Müslim‟in rivayet 

ettikleri hadisler yer alırken hısân kategorisi altında Tırmizî, Ebû Davud ve 

diğer alimlerden naklettiği hadisleri incelemiştir (Düzenli, 2014; 

259,260,261) 

5. Beyzâvî, EnvÀrü’t-Tenzìl ve EsrÀrü’t-Teèvìl: Beyzâvî tarafından 

hazırlanmış Kur‟an tefsiridir. Orta hacimli bir eser olan bu tefsirde öncelikle 

ayetler başka ayetler ile açıklanmaya çalışılmış daha sonra hadis ve sahabi 

sözlerine yer verilmiş. Bunlardan zayıf olanları metin içinde belirtilmiştir( 

Cerrahoğlu,1995; 260,261) 

6. Ebü‟d-Derdâ (ö.32/652): Hz. Muhammed döneminde yaşamış ve 

Hz. Muhammed‟e Kur‟an‟ı ezberleyip okumuştur. Ebü‟d-Derdâ tefsir, fıkıh, 

hadis ve kıraat sahalarında ashabın önde gelen isimlerindendir. Kendisinden 

hadis öğrenmek için çok uzak memleketlerden gelen pek çok talebesi 

olmuştur. Kendisinin bizzat rivayet ettiği 179 hadis olmakla birlikte 

kendisinden çevresi ve talebeleri tarafından rivayet edilmiş birçok hadis 

bulunmaktadır (Aydınlı,1994:310,311) 

7. Ebû Hüreyre (ö. 58/678): Koyun otlatırken bulduğu kedileri 

elbisenin altında saklayıp onlarla oynadığı için bu adla anılmıştır. En çok 

hadis rivayet eden muhaddislerdendir. Ebû Hüreyre‟nin en çok hadis 

ezberleyen sahabi olmasının en önemli nedeni  kendisinin bu konudaki 

arzuları ile Resûl-i Ekrem‟in yanından ayrılmamasıdır. Diğer sahabiler 

normal hayatlarına devam ederken Ebÿ Hüreyre Hz. Muhammed‟in yanında 
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ayrılmamaya dikkat etmiş, kimsenin olmadığı mekanlara ve meclislere dahil 

olmuştur. Ebû Hüreyre‟nin rivayet ettiği Buharî ve Müslim‟de yer almıştır 

(Kandemir,1994:160-167) 

8. Ebû Musa El-Eş‟arî (ö. 42/662-63): Hz. Muhammed zamanında 

yaşamız ve bizzar kendisinde Kur‟an-ı Kerim‟in öğrenmiş bir sahabidir. 

Güzel sesiyle Kur‟an okuduğunda herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Hz. 

Muhammed, dört halife, Ammar b. Yasir ve Muaz b. Cebel gibi 

sahabilerden hadisler rivayet etmiştir. Torunu tarafından kendisinden rivayet 

edilmiş  kırk hadislik Müsnedü Büreyd isimli bir eser bulunmaktadır. Fakat 

müellifin bu eseri görüp görmediğini tam bilemiyoruz. Ayrıca kendisinin 

rivayet ettiğini 360 hadis Sahîhayn‟da yer almıştır (Kandemir, 1994: 

190,191) 

9.  Ebû Saîd Hudrî (ö. 74/693-94): En çok hadis rivayet eden yedi 

sahabiden biridir. Hz. Peygamber‟in hadislerinin yazılması ve saklanması 

ile ilgili en yaygın ve saih rivayet Ebû Saîd‟den nakledilmiştir. Hadislerin 

Kur‟an haline gelmemesi için onların yazılmasına ve ezberlenmesine razı 

olmamıştır. Kendisinin Bakî b. Mahled‟in el- Müsned adlı eserinde 1170 

adet, Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟inde 955 adet ve Sahìhayn‟da 111 

adet rivayeti bulunmakatadır (Küçük,1994: 223). 

10. Ebû Ümâme (ö.86/705): Hz. Muhammed‟i sağlığında görmüş, 

Veda Htubesi‟nde yanında bulunmuş sahabilerdendir. Hz. Peygamber, dört 

halife ve diğer sahabilerden 250 hadis rivayet etmiştir. Rivayet ettiği 

hadislerin çoğu Ahmed b. Hanbel‟in El-Müsned‟inde ve Kütüb-i Sitte‟de 

yer almıştır. Hadis rivayetindeki titizliği ve cömertliği ile tanınmış bir 

sahabidir. (Sandıkçı,1994:251) 

11. Ebu‟l-Leys es-Semerkandî, Tefsîrü‟s-Semerkandî:  Hicri 301-310 

yılları arasında Semerkant‟ta dünyaya geldiği rivayet edilmiştir. Fıkıh yanı 

sıra hadis, kelam ve tefsir alanında tahsil görmüştür. Hanefi mezhebinin 

meşhur fakihleri arasında anılır (Yurt,2011:3,4). Tefsirü‟s-Semerkandì diğer 

adıyla Tefsirü‟l- Kur‟an zühde dayalı tasavvuf anlayışına sahip ilk tefsirler 

arasındadır. Bu eserde Semerkandî ayetleri öncelikle ayetlerle daha sonra 

hadis ve sahabi görüşleriyle tefsir etmiştir (Yurt,2011:8) 
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12.  Ebu‟l-Leys es-Semerkandî, Esrarü‟l-Vahy: Hz. Muhammed‟in 

Mi‟râc‟ta Allah ile konuşmalarını konu edinen bir eserdir. Diğer bir adı 

Esrarü‟l- Vech‟dir. (Dinler,2006:22) 

13. Envârü‟l-Âşıkin: Ahmet Bîcan‟ın, Anadolu‟da müslüman-Türk 

kimliğinin şekillenmesinde etkili olmuş dini-didaktik eseridir. Megâribü‟z-

Zamân isimli bir eserin daha da genişletilerek tercüme edilmiş hali olan eser 

halkın faydalanması amacıyla hazırlanmıştır. Eser her biri farklı konuları ele 

alan beş babdan oluşmaktadır. Özellikle Mi‟râc konusunun ele alındığı 

ikinci bab bizim için önemlidir. Bu eser Muhammediyye, Ahmediyye gibi 

yüzyıllarca geniş halk kitlelerin tarafından okunmuş didaktik bir eserdir 

(Uzun,1995:258,259). 

14.  Şihâb ez- Zührî (ö.124/742): Güvenilir bi muhaddis olması ve çok 

hadis rivayet etmesi ile bilinir. Ayırca Hicaz ve Şam bölgesindeki hadisleri 

en iyi bilem kişi sıfatıyla yıllarca anılmıştır. Şam bölgesinde isnadlı hadis 

rivayetini başlatmıştır. Tirmizi ve el- Müsned‟de kendisinden övgüyle 

bahsedilmiştir. Ondan aktarılan hadis sayısı 2200 civarında olup bunların 

yarısı müsneddir. Hadisleri isnad ile rivayet eden ilk kişi Zührî‟dir 

(Özkan,2013;544-549) 

15. Kâ‟b b. Mâlik (ö.50/670): Hz. Muhammed‟in meşhur üç şairinden 

biri olan Kâ‟b hadis rivayetlerinden çok şairliği ile meşhur olmuştur. 

Metinde kendisinden hadis yönüyle faydalandığı için onun muhaddisliği ele 

alınmıştır. Hz. Muhammed ve Üseyd b. Hudayr‟dan seksen hadis rivayet 

etmiştir. Onun hadisleri Kütüb-i Sitte, el-Münesd ve Sahîhayn‟da yer 

almıştır. Kendisinden daha sonra başta oğulları ve torunları olmak üzere 

birçok sahabi rivayette bulunmuşlardır (Kandemir,2001; 4,5). 

16. Katâde b. Diâme, Kitâbü‟t-Tefsìr: Metinimizde de kendisinden 

bahsedilmiş olmakla birlikte kaynaklarda bu eserin günümüzü kadar ulaşıp 

ulşamadıpı konusunda bir bilinmezlik mevcuttur. Kendisinin tefsir bilgisi 

hakkındaki övücü bilgilere Ahmed b. Hanbel‟in eserinde görmek 

mümkündür. Taberî‟nin eserinde kendisinden alınmış 5000 kadar kavil 

bulunduğu söyler. Katâde‟de diğer müfessirler gibi sırasıyla Kur‟an‟ın 

kendisini, hadisleri, sahabi ve tabiìnin kavillerini kullanmıştır (Birışık,2002; 

22,23) 
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17.  El-Keşşâf‟an Hakâ‟ikı Gavamizi‟t-Tenzìl: Zemahşeri‟nin daha 

çok el-Keşşâf adıyla bilinen tefsiridir. Zemahşeri çalışmasını hazırlarken 

daha önce yazılmış belli başlı tefsir, kıraat ve belagat eserlerini incelemiştir. 

Kendisi eserinde en çok Zeccâc‟ın Me‟âni‟l- Kur‟an adlı eserine 

başvurmuştur. Kendisinden sonra pek çok sünni müfessir el-Keşşâf‟tan 

faydalanmışladır. (Özek, 2002; 329,330) 

18. Fahreddin Râzî, Mefâtih‟ul- Gayb: Tefsir-i Kebir olarak da bilinen 

eser aklì tefsirinin en güzel örneklerindendir. Fahreddin Râzî döneminin 

ilim ve felsefe alanında otorite sayılmış alimidir. Bu tefsiri asırlarca 

medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Râzî‟nin eserinin çok 

kapsamlı olması bazı alimler tarafından eleştirilmiştir. Râzî‟nin aynı 

zamanda kendine özgü tefsir metodu vardır. Bunlardan birisi birbiri ile ilgisi 

olmayan ayetleri ilişkilendirmektedir. Fahreddin Râzî‟nin farklı bir yönü de 

din ile felsefeyi barıştırma çabasıdır (Ceylan,1987:47-51) 

19. Meşâriku‟l-Envâri‟n-Nebeviyye: Sâgânî tarafından hazırlanmış ve 

yazıldığı devirden itibaren büyük ilgi görmüş eseridir. Eser sahih 

hadislerden seçmeler yapılarak oluşturulmuştur. Hadisler nahiv konularına 

göre tertip edilmiştir. Başta Osmanlı medreseleri olmak üzere İslam 

dünyasının çeşitli bölgelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur (Görmez, 

2008;488) 

20. Münzirî, et-Tergîb ve‟t-Terhîb: İhlas, ilim, namaz, edep, cennet ve 

cehennem gibi konularda rivayet edilmiş önemli hadis kitaplarındaki 

hadislerden seçilerek oluşturulan bir eserdir. Müellif eserindeki sahih, hasen 

ve güvenilebilecek zayıflıktaki rivayetleri “an” harfiyle göstermiştir. 

Hadisin sağlamlık derecesini ayrıca belirtmemiştir. Eser üzerinde çeşitli 

şerh çalışmaları yapılmıştır (Kandemir,2006; 35,36) 

21. Müslim b. Haccâc, el-Câmi‟u‟s-Sahîh: On iki yaşından beri hadis 

öğrenen Müslim‟in önemli eseri Sahîh-i Müslim diye bilinen el-Câmiu‟s-

Sahîh adlı eseridir. Bu eser ile Sahîh-i Buharî, Kur‟an-ı Kerim‟den sonra en 

güvenilir kaynaklar olarak kabul edilmiştir. Bu iki kaynak birlikte Sahîhayn 

olarak anılmıştır. İçerisinde tekrarlarıyla birlikte 12.000 hadis barındıran 

eserin birçok baskısı yapılmıştır (Kandemir, 2006;93) 
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22. Mişkatü‟l- Envâr: Gazzâlî‟nin son dönem eserlerinden olup 

kendisine ait olup olmadığı tartışılsa da Gazzâlî‟nin hayatından bahseden 

eserlerde bahsedilmesi ve İbn Rüşd,İbn Tufeyl gibi alimlerin bu eserin 

sahibi olarak Gazzâlî‟yi göstermeleri aidiyet konusunda kesinlik 

kazandırmaktadır (Karlığa,1996; 522) 

23.  Saîd b. Cübeyr (ö. 94/713) : Hadis ve tefsir konusundaki 

rivayetleri ile bilinen tabiìdir. Saìd b. Cübeyr hadis, tefsir ve fıkıh konuları 

gibi İslami ilimlerde otorite kabul edilmiş ve Âlimlerin başı diye anılmıştır. 

Başta Kütüb-i Sitte olmak üzere hadis kitaplarında rivayetleri bulunmaktadır 

(Efendioğlu,2008; 553) 

24. Şehâbeddin Sivâsî, Uyûnü‟t-Tefâsîr: Şehâbeddin Sivâsî‟nin en 

önemli eseridir.  Bu tefsirin el- Keşşâf, Me‟alimü‟t-Tenzil ve 

Semerkandî‟nin Tefsîr‟i kaynakları arasındadır. Dili sade olan ve fazla 

açıklama içermeyen bu eser Bahattin Dartma tarafından dört cilt halinde 

neşredilmiştir (Sülün,2010;418,419) 

25.  Şeyh Davud Kayserì, Şerhu Füsûsi‟l-Hikem: Asıl adı Matlau 

Husûsi‟l-Kelîm fì Ma‟âni Füsûsi‟l-Hikem olan eser, Fusûs şerhleri 

içerisinde önemli bir yere sahiptir. İnsanların kendisinde Fusûs‟u şerh 

edecek yeteneği gördüğünü ve kendisine baskı yaptıklarını bu sebeple bu 

eseri şerh ettiğini belirtir (Karadaş,2006:6,7) 

26.  Şeyh Nevevî (ö. 676/1277): Hadis alimi ve fakihtir. Havran 

bölgesindeki Nevâ köyünde dünyaya geldiği için Nevevî olarak anılmıştır. 

Zehebî tarafından “ hadis alimlerinin efendisi” olarak anılan Nevevî hem 

hadis hafızı hem de hadis isimlerinde otorite sayılmıştır. Sahìh hadisleri 

zayıf ve uydurma hadislerden ayırmakta oldukça mahirdir. En önemli iki 

eseri 1900 güvenilir hadisi topladığı Riyazü’s-Salihîn ve Sahîh-i Müslim 

şerhlerinin içinde en önemlilerden sayılan el- Minhâc fì Şerhi Sahîh-

iMüslim’dir (Kandemir,2007:45,46) 

27. Şeyh Sadreddin Konevî (ö.673/1274): Vahdet-i vücûd 

düşüncesinin Muhyiddin İbnü‟l-Arabì‟den sonraki en önemli temsilcisidir. 

Hadis konusundaki eseri Şerhu Erbâ’ine Hadìs’tir. Kendi hadis açıklama 
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yöntemi ile hadisleri şerh etmiştir. Eser ilk olarak Hasan Kamil Yılmaz 

tarafından yayımlanmıştır (Demirli,2008;420,425) 

28. Taberânî, el- Mu‟cemü‟l- Kebîr: Mu‟cemileriyle tanınan hadis 

hafızıdır. Çok fazla eseri bulunan Taberânî‟nin en önemli eseri el- 

Mu‟cemü‟l- Kebîr‟dir. Bu eser müellif tarafından Taberânî Kebîr‟i olarak 

aktarılmıştır. Türünün en geniş eserlerinden olan bu eserde Taberânî daha 

çok az sayıda hadis rivayet eden sahabilerin hadislerine yer vermiştir. 

Eserde 60.000 rivayet olduğu aktarılmakla birlikte yapılan çalışmalarda 

birlikte 21.700 rivayet tespit edilmiştir (Görmez, 2010; 310,311). 

29. Urve b. Zübeyr (ö.94/713): Hadisleri öğrenmeye ve başkalarına 

aktramaya çok dikkat eden Urve teyzesi Hz. Aişe‟den de fıkıh öğrenmiştir. 

Hadis tedvìnini başlatan ilk nesil içinde yer alır. Urve‟nin rivayetleri ilk 

dönem İslam tarihi konusundaki öneminden dolayı Batılı araştırmacılar 

onun çalışmalarını derlemişlerdir (Aycan,2012;183-185) 

2.4. Mi’râc-nâme’nin Tahkiye, Dil ve Üslup Özellikleri 

Mi’râc-nâme yalnızca bir mucizenin anlatıldığı eser olmayıp diğer 

manzum mi‟râc-nâmelere kıyasla daha zengin motiflere ve içeriğe sahip hikaye 

özelliği taşır.Dilinin de bu kadar açık ve anlaşılır olmasından anladığımız üzere 

halkın kolaylıkla okuyup anlaması için yazılmış yani geniş kitlelere hitap eden bir 

eserdir. Yalnızca giriş kısmında Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun olarak 

kullanıldığı görülür. Müellif eserine  besmele  ve hamdele ile giriş yapmıştır: 

“Bismil’llÀhi’r-raómani’r-raóìm .Óamd u åenÀ-yı bì-óadd ol VÀcibü’l vücÿduñ õÀt-

ı bì-çÿnına” [80/a] 

Eserin devamında tevhid ve münacaat bölümleri bulunmaktadır: “ve geh 

cemìè-i eşyÀyı ketm-i èademden ãaórÀ-yı vücÿda getürdi ve şükr ü sipÀs-ı bì-èadd 

ol mufìøiyyü’l- òayri ve’l-cūduñ vaódÀniyetine olsun ki nevè-i insÀnı cemìè-i 

maòlūúÀtdan kerÀmet ile mümtÀz idüp mufaêêal eyledi FurúÀn-ı kerìminde ve 

leúad kerremnÀ benì Ádeme buyurdı óavÀss-ı ôÀhire ile ÀrÀste bezemek eyledi ki 

èÀlem-i mülk-i melekÿtuñ niôÀmına ıùùılÀè idüp tÀ maãnÿèadan ãanièa ve eåerden  

müèeååire intiúÀl idüp fÀèil-i óaúìúìnüñ úudret-i ulÿhiyyetini ve ãamedÀniyyet-i 
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vaódÀniyyetini istidlÀl ideler ve óavÀss-ı bÀùınla pìrÀste eyledi ki tÀ ìmÀn-ı 

taóúìúìye vÀãıl olup vaódÀniyyet-i Óaúúa úalbleri münùavì ve müctemiè olup 

taãdìú-i eóadiyyet-i BÀrì’de şol mertebede olalar ki cemìè-i èÀlem kendüleri 

iètiúÀdunuñ òilÀfına õÀhib olsalar kendü úalblerinde bir óareket ve zelzele evúaè 

olmaya ve ÚuréÀn-ı èaôìmü’ş-şÀnında daòı vaódÀniyyetin iåbÀt eyledi ki lev kÀne 

fìhimÀ Àlihetün illÀ’llÀhü lefesedetÀ buyurdu tÀ ki ìmÀn-ı naúlì  daòı óÀãıl olup 

merÀtib-i ìmÀn èaúlen ve naúlen ve istidlÀlen kÀmil olup taúlìdden taóúìúe irüp ene 

min’allÀhi ve’l-müéminÿn minnì dÀyiresine vÀãıl olalar lÀkin bu merÀtib inna’llÀhe 

òalaúa’l- òalaúa fi ôulumetin åümme reşşeèaleyhim min-nÿriòi fe-men eãÀbehu 

min- zikri’n-nÿri ihtedi ve men eòataé fe-úad êalle ve yebúÀ fi’ô-ôulumeti 

feóvÀsınca nevè-i benì Ádemden úalblerine nÿr-ı hidÀyet úaõf olunup úabÿl-ı 

tekÀlìf-i şerÀyiè idenlere maòãÿã olup gebr ü tersÀ dÀéireden òÀric oldılar” 

[80/a,80/b, 81/a] 

 Tevhit ve münacat bölümlerinin ardından Hz. Muhammed‟e salavat ve 

övgü yer alır: “tuóaf-ı ãalavÀt-ı bì- intihÀ ve hediyye-i taóiyyÀt-ı lÀ-yuóãÀ 

ŞehsuvÀr-ı meydÀn-ı risÀlet ve pişgÀh-ı ebrÀrı ketmle derler èArãa-i nübüvvet 

RÀfiè-i zulm ü óayf ve ÚÀ’ìl-i ene nebiyyi’s- seyfi FÀris-i meydÀn-ı ġazÀ ve 

MüsÀfir-i leyletü’l- esrÀ olan Óabìb-i İlÀh ve ãadr-nişìn-i òalvet-sarÀ-yı li-maèallÀh 

çerÀg-ı nÿr-ı nübüvvet Muóammed-i èArabì şefiè-i èarãa-i úıyÀmet Muóammed-i 

Arabì cenÀbına olsun ki cemìè-i èÀlemlere beşìre ve nezìre olup” [81/a] 

Bu klasik girişten sonra Hz. Muhammed‟in Mi‟râc‟ının başlangıcı, Allah 

ile görüşmesini ve ashabdan bazılarının  Mi‟râc‟ı tasdiki ele alınmıştır. Müellif 

burada detaylara girmemiş, yalnızca Kur‟an‟da bizzat geçen doğruluğundan şüphe 

edilmeyen konulara değinmiştir: “raómeten li’l-èÀlemìn oldı Óaúú teèÀlÀ anı bir 

gicede Mekke-i mükerreme’den Beyti’l-maúdis’e ve Beytü’l-maúdis’den èarş-ı 

aèlÀ ve úabe úavseyni ev ednÀya vÀãıl idüp melekÿt-i semevÀtuñ èacÀyibini ve 

ġarÀyibini gösterüp emr ü nehy-i ferÀyiøin beyÀn ve óikem ve óükÿmet şerÀyièin 

èayÀn eyledi ve dürÿd-ı taóiyyÀt ve cünÿd-ı teslimÀt  óaøret-i ÇehÀr-yÀr-ı bÀ-ãafÀ 

ve èaşere-i mübeşere-i MuãùafÀ ve sÀyir ãaóÀbe-i èiôÀm ve evlÀdı kirÀma ki Aãóabı 
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ke’n-nücÿmi bi eyyihim iútedeytüm ihtedeytüm anlaruñ ki şÀn-ıèÀlìşÀnları yine 

mÀ- ãadaúdur ol resÿluñ risÀletine ve MièrÀc’ına ve MièrÀc’da  óÀãıl olan evÀmir 

ve nevÀhiyye èìmÀn ve ìúÀn idüp aóúÀm ve şerÀyièin úabÿl ve ìõèÀn eylediler” 

[81/a-81/b] 

Sebeb-i telif bölümünde Ahmed b. Musa el- Antakî öncellikle kendini 

tanıtıp neden böyle bir eser yazdığını açıklamıştır: “ve şerÀyièin úabÿl ve ìõèÀn 

eylediler ve baèdehu bu faúìr-i úalìlü’l- biøÀèat MÿsÀ bin Aómed el-ÁnùÀkì 

diledim ki Resÿl-ı Ekrem ve Nebiyy-i mükerrem ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

óaøretlerinüñ MièrÀc’da óÀãıl olan aóvÀl ve aúvÀlin bir nice èArabì  risÀlelerden 

Türkì’ye tercüme idüp ve Türkì risÀlelerden daòı cemè eyledüm tÀ ol SulùÀnuñ 

meddÀóları zümresine dÀòil olup muóìbbleri silkine münselik olam ve istimÀè iden 

iòvÀn-ı ãafÀ ve òüllÀn-ı vefÀ mecÀlis ve meóÀfillerinde bu faúìri òayr duèÀdan 

ferÀmÿş etmeyeler” [81/b-82/a] 

Metinde özellikle ayet ve hadislere sık sık yer verilmiştir. Müellif kesinliği 

Kur‟an‟da belirtilen konularda ayetler dışında kaynaklara başvurmazken kesinliği 

belli olmayan konularda pek çok kaynaktan  faydalanmıştır. Bununla birlikte kendi 

fikirlerini bu konulara pek katmamış fakat en doğru bulduğu ve benimsediği 

kaynağı açıkça söylemese de onun fikrini devam ettirmiştir:“ÜmmühÀn evinde 

yaturken oldı ki óaøret-i èAlì’nüñ úız úarındaşıdur Medìne’ye hicret etmezden üç 

yıl muúúaddem Receb ayında idi baèøılar RamaøÀn ayındadür didiler ammÀ ãaóib-

i KeşşÀf eydür hicretden beş yıl öñdin idi dir Vecìbü’d-dìn eydür gice düşünde 

gördi peyġamberlige gönderilmedin öñdin ãoñra peyġamberlige baèå olunduúdan 

ãoñra bir buçuú yıl cismi ile Recebüñ yigirmi birinci gicesi MièrÀc eyledi Tefsìr-i 

Beyøavì’de bir yıl ãoñra MièrÀc eyledi Şeyó äadredddin Úonevì úuddise sırrıhu 

Nuãói’nde zikr ider Resÿl-i Ekrem èaleyhi’s-selÀm otuz üç kez MièrÀc eyledi biri 

MièrÀc cismÀnìdür girü úalanı ruóÀnìdür dedi ammÀ ehl-i ôahir úatında tevÀtur-ı 

aòbÀr ve tetÀbuè-ı ÀåÀrla meşhÿr olmadı lÀkin èulemÀ naúl eylediler ve MièrÀc-ı 

Nebìde çoú seneler rivÀyet eylediler kimi tefsìrlerde gelür ve kimi ġarÀyib 

óadiålerde gelür ve ol MièrÀc kim MeãÀbìh’de ve MeşÀrıú’da gelür muòtaãarlardur 
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øabt itmege ÀsÀn olsun diyü ehl-i óadiå ol úadar yÀd itdüler ve úalanı 

MuùavvelÀt’da gelür anları taãdìk itmek bize vacìbdür” [83/a-83/b] 

 

Aynı zamanda metnin birçok yerinde çeşitli surelerden verilen ayetler 

müellif tarafından açıklanmıştır: 

 “EsrÀ bi-èabdihi yaèni  úulı ve resÿlü Muóammedi seyr itdürdi leylen 

mine’l Mescidi’l ÓarÀm  bir gice de Mescid-i ÓarÀm’dan ile’l- Mescidi’l 

AúãÀ  yaèni Mescid-i AúãÀ’ya ellezi bÀreknÀ óavlehu  yaèni evvel Mescid-

i AúãÀ’nuñ eùrÀfını envÀè yemişler ve enhÀr cÀriye ile mübÀrek idüp ve 

peyġamberlere mekÀn olmağa iòtiyÀr itdük  li- nuriyehu min ÀyÀtina  tÀ 

ÀyÀt-ı èiôÀmımızı gösterürüz ki BurÀkdur ve úaùè-ı mesÀfe baèìdedür 

müddet-i yesìrede rüéyet enbiyÀ ve èacÀyib-i melekÿt görmekle innehu 

hüve’s- semièu yaèni ol AllÀh işidicidür Muóammedüñ kelÀmın ve ehl-i 

Mekkenüñ gerçeklici ve yalan nisbet idicilerin  el-baãìru  yaèni göricidür 

Muóammedüñ ve anlaruñ efèÀlin” [82/a-82/b] 

 “òiõmetimde olan melekler aóvÀle vÀúıf olup inüp ol şaòãuñ rÿóını úabø 

itmege muèÀlece iderler ki AllÀhu teèÀlÀ buyurur úavlehu teèÀlÀ óattÀ iõÀ 

cÀée eóadühümü’l-mevtü teveffethu rüsulunÀ ve hüm lÀ-yüferritÿn” [96/b] 

 “Cehennemüñ ùopraġı Àdemlerdür úale’llÀhu teèÀlÀ fetteúu’n-nÀre’l-lleti 

ve úuduhÀ’n- nÀsü ve’l- hicÀretü maènÀsı budur ki her kÀfirüñ boynında 

kibrit ùaşından bir ùaş almış ola ve bir şeyùÀna baġlu ola” [103/b] 

 “Úavluhu teèÀlÀ ve yusúÀ min mÀéin ãadìdin yetecereèahu ve lÀ yekÀdü 

yusìġuhu  Óaøret eyitdi ehl-i cehennem ãu ùaleb itdikde ãu kim aġızlarına 

yaúın olduúda cemìè-i yüzlerinüñ derisi içine döküle ve başuñ derisi 

kezÀlik vaútÀkim içse cevfinde cemèì-i baġırsaúların úaùè dübüründen 

ayaġına döke didi ve bu Àyetleri tilÀvet eyledi ve suúÿ mÀéen óamìmen 

feúaùùaè emèÀéehüm ve in yesteġìsÿ yuġasu bì- mÀin ke el- muhli yeşvi el-
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vucÿh bise eş-şarÀbu ve sÀèet murtefekan  İbn èAbbÀs raêıya’llÀhu èanhü 

eyitdi Óamìm ãuyununı AllÀhu teèÀlÀ yerleri ve gökleri yaradaldan berü 

úaynadubdurur tÀ ehl-i Cehenneme içirine dek” [105/b] 

 İbn èAbbÀs óaøretlerine fe yuéòaõu bi’n-nevÀsì ve’l-aúdÀm  Àyetin suèÀl 

eylediler eyitdi başıyla ayaúların cemè idüp odunı Àteşe atar gibi 

cehenneme atalar [107/a] 

 “AllÀhu teèÀlÀ buyurur  iõ yaġşe’s-sidrete mÀ yaġşÀ mÀ zÀġa’l-baãaru ve 

mÀ ùaġÀ åümme denÀ fetedellÀ fekÀne úÀbe úavseyni ev ednÀ yaènì 

Muóammed úÀbe úavseyn miúdÀrı yaúın oldı dimekdür” [117/b] 

 “yerlerüñ ve göklerüñ èilmi ve içindekilerinüñ èilmi ãadrımdan cemè oldı 

ol maóall bu Àyet-i şerìfi tilÀvet eyledi ve keõÀlìk nÿrì İbrÀhìme 

melekÿte’s-semevÀti ve’l-arêi ve li-yekÿne mine’l-mÿúınìne” [123/b] 

 “Óaúú teèÀlÀ Muóammed MuãùafÀyı èaleyhi’s-selÀm óaøretlerini èÀlemlere 

raómet göndere nitekim buyurur vemÀ erselnÀke illÀ raómeten lil’Àlemìn” 

[142/a] 

 “úÀla’llÀhu teèÀlÀ inne-llezìne Àmenÿ ve èamilÿ’s-sÀlióÀti kÀnet lehum 

cennÀtu’l-firdevsi nüzulÀn yaènì menzilen maènÀsı oldur ki ucmaú ehli 

ucmaġa giricek evvel Firdevs uçmaġınuñ nièmetlerinden yiyeler 

dimekdür” [148/b] 

 “úÀle’llÀhu teèÀlÀ ve yetÿfu èaleyhim vildÀnun muòalledÿne iõÀ raeytehum 

óasibtehum lüélüen menåÿrÀn  yaèni Óaúú teèÀlÀ ol oġlancıúları incülere 

beñzedür óüsnde ve ãafÀ-yı levnde meclislere de buyururlar ãanasın 

ùaġılmış incülere beñzerler” [151/a] 

 “ÚuréÀn’da èÀãi diyü ad virdi ÀvÀzla oúurlar ve èaãÀ Ádemü Rabbehü 

feġave diyü ” [154/a] 



 

133 
 

Metinde müellif birçok varlığı tasvir etmiştir. Tasvirlerinde genellikle ideal 

güzellik söz konusudur. Tam olarak ayırt edici, eksik kısımları olmayan tasvirler 

vardır. Özellikle Burak, Gök katları, Melekler, Huri ve Gılman tasvirleri çok 

idealleştirilmiş haldedir. Hepsinin kıymetli taşlar ile süslenmiş ve dünya ile 

kıyaslanamayacak kadar güzel olduğu vurgusu yapılmıştır Eserde bütün tasvirler 

abartılı bir şekilde ele alınmıştır. Örneğin Cehennem de en az Cennet kadar detaylı 

anlatılmıştır. Fakat tek fark Cehennem‟in kötü anlatılmasıdır: “aãlÀ bir óayvÀna 

beñzemez eşekden yüksek úatırdan alçaú beyaø yüzli yüzi insÀna beñzer gövdesi 

at gövdesine beñzer cemìè-i dünyÀ ve içindekinden güzel ãÀçı aġ incüden úızıl 

yÀúÿtla işlenmiş boynı zümrüd-i aóêardan bili cevÀhirden elleri ayaúları uzun 

dırnaúları degirmi úuyruġı  deve úuyruġı gibi siyÀh èanberden başı yÀúÿt-ı 

Àómerden ve cesedi misk-i aãferden üzerinde altundan eyeri zümrüd-i aòêardan 

rikÀbı aú gümişden oyan, gözleri yıldız gibi yıldırar gözleri nireye irerse ayaġın 

anda baãar dört ayaġı saúar ãaġ ayaġı düzilmiş incüden ãol ayaġı ay dairesi gibi 

sündüs-i istebrÀú ile işlenmiş üzerinde eãnÀf-ı cevÀhìr tezyìn olınmış” [84/a-84/b] 

“imdi óÿrìler cennet úızlarıdur anda yaradılmışdur be- ġayet laùìf ve maóbÿblardur 

yüzleri aú nÿrdandur saçı ve zülfi ve gözleri úaradur”  [149/b] 

“Óaúú teèÀlÀ ol oġlancıúları incülere beñzedür óüsnde ve ãafÀ-yı levnde meclislere 

de buyururlar ãanasın ùaġılmış incülere beñzerler èAbdu’llÀh bin èÖmer eydür 

uçmaúda eñ ednÀ kimesnenüñ biñ oġlanı ola” [151/a] 

 Müellif okuyucuda etki uyandırabilmek için ele aldığı konuları insanın 

algılamakta zorlanacağı  en yüksek sayısal rakamlar ve olaylar ile anlatmıştır. Bu 

yüzden metinde sayılar önemli bir yer tutmaktadır. Hz. Muhammed’in gök 

katlarına çıkarken  daima belirttiği sayı beş yüz olmuştur: “evvelki gök ile iki yıl 

mÀ-beyni beş yüz yıl olup ve ol gögüñ úalınlıġı daòı beş yüz yıl idi” [91/b], 

“üçünci göge èurÿc itdik bu gök ile ikinci gögün mÀ-beyni beş yüz yıl idi ve 

úalınlıġı daòı beş yüz yılıú idi ” [93/b].Metinde yine bin sayısı da çok sık 

karşımıza çıkmıştır. Bin sayısı çokluğu, aşırı fazlalığı ifade etmek için 

kullanılmıştır: “ol melegüñ biñ başı var her başında biñ biñ yüzi var her bir 
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yüzinde biñ biñ aġzı var her bir aġzında biñ biñ dili var her bir diliyle biñ biñ luġat 

söyler bir luġat ile biñ biñ tesbìó ider”[92/a], “Àteşden biñ şihir her şihirde yetmiş 

biñ úaãır gördüm neóÀsdan ve her bir şihirde yetmiş biñ óavlì her  bir óavlìde 

yetmiş biñ úaãr gördüm ōddan her bir úaãr yetmiş biñ tÀbÿt gördüm ōddan her bir 

tÀbÿtta yetmiş biñ dürlü èaõÀb gördüm” [100/a-100/b], “her ùÀbÿtuñ üzerinden biñ 

aġaç vardur ôaúúÿmdan ve her aġacuñ dibinde yetmiş biñ zencir ve buúaġı vardur 

her birine yetmiş biñ ferişteh yapuşup ùururlar” [103/b]. Müellif ayrıca bu sayıların 

dışında yetmiş bin, beş yüz bin, on bin gibi büyük değerler ifade eden sayıları da 

kullanmıştır. Bu sayılar muhtemelen bazı varlıkların adetinin verilemeyeceği 

durumları belirtmek ve bunların insan aklının alamayacağı kadar çok olduğunu 

vurgulamak için kullanılmıştır. Bunların sayılmış olma ihtimali tabiki 

düşünülemez. Başta da belirttiğimiz gibi müellif okuyucuları etkileyebilmek ve 

çokluğu, sonsuzluğu belirtmek için bu sayıları kullanmıştır. 

Metinde sık sık kelime tekrarları yapılmıştır. Bununla birlikte olay 

tekrarları da görülmektedir. Cebrail‟in her gök kapısında kapıya vurması ve o 

sırada yapılan konuşmalar: “CebrÀéìl úapuyı dögdi kimdür didiler CebrÀéìl benüm 

didi bileñce olan kimdür didiler CebrÀéìl Muóammed’dür didi mürsel oldı mı 

didiler CebrÀéìl belì oldı didi meróabÀ yÀ Muóammed òoş geldüñ didiler úapuyı 

açdılar içerü girdik” [93/a], “CebrÀéìl daúú-ı bÀb itdi kimdür didiler CebrÀéìl 

benim didi ol bileñce olan kimdür didiler CebrÀéìl eyitdi Muóammed’dür 

Muóammed mürsel oldı mı didiler CebrÀéìl belì oldı didi eyitdiler meróabÀ saña ve 

bileñce olana diyüp úapuyı açdılar girdik gördük” [94/a-94/b], “CebrÀéìl istìõÀn 

eyledi eyitdiler kimdür CebrÀéìl eyitdi benüm bileñce kim vardur didiler eyitdi 

Muóammed vardur Muóammed mürsel oldı mı eyitdi oldı eyitdiler meróabÀ 

Muóammed diyüp úapuyı açdılar içerü girdim gördüm” [98/b]  bu tekrarlardandır. 

Yine aynı şekilde her gökte bulunan melekler ile Hz. Muhammed’in iki rekat 

namaz kılması: “CebrÀéìl beni ùaúdìm itdi milleti İbrÀhìm üzre iki rekèat namÀz 

úıldım” [94/a], “ol maóallde melekler ãaf ãaf oldılar ilerü geçüp millet-i İbrÀhim 

üzere iki rekèat namÀz úıldım” [109/b] tekrarlanmıştır. Bunlarla birlikte Hz. 

Muhammed ile diğer peygamberlerin konuşmalarında da farklılıklar görülmez. 
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Müellif metinde pek çok tekrara düşse de okuyucuları sıkmamak için 

eserde çeşitli değişiklikler yapmıştır. Kelimelerin farklı dillerdeki eş anlamlıları 

kullanılmıştır: “gök úapusını daú eyledi” [90/a], “CebrÀéìl daúú-ı bÀb itdi” [91/b], 

“CebrÀéìl úapuyı dögdi” [93/a], “CebrÀéìl istìõÀn eyledi” [98/b]. 

Müellifin üslubunda dikkat çeken bir nokta da anlatımı kuvvetlendirmek 

için sık sık başvurduğu tekrarlama yöntemidir. Daha önce sayılarda da 

belirttiğimiz gibi insanın aklının alamayacağı kadar çok olduğu vurğusunu vermek 

için özellikle cennet ve cehennem tasvirlerinde bu sık kullandığı bir tekniktir: 

“melegüñ biñ başı var her başında biñ biñ yüzi var her bir yüzinde biñ biñ aġzı var 

her bir aġzında biñ biñ dili var her bir diliyle biñ biñ luġat söyler bir luġat ile biñ 

biñ tesbìó ider”[92/a], “naôar itdim yetmiş biñ deryÀ gördüm óamìmden ve yetmiş 

biñ deryÀ gördüm ġıslìnden ve yetmiş biñ deryÀ gördüm erimiş úurşundan her bir 

deryÀnuñ kenÀrından Àteşden biñ şihir her şihirde yetmiş biñ úaãır gördüm 

neóÀsdan ve her bir şihirde yetmiş biñ óavlì her bir óavlìde yetmiş biñ úaãr 

gördüm ōddan her bir úaãr yetmiş biñ tÀbÿt gördüm ōddan her bir tÀbÿtta yetmiş 

biñ dürlü èaõÀb gördüm ve yetmiş biñ úuyı gördüm zemherìrden” [100/a- 100/b],  

“ucmaġuñ sekiz úapusı vardur her úapuda yetmiş biñ ravøa vardur her 

ravøada yetmiş sarÀy vardur yÀkÿtdan ve her sarÀyda yetmiş biñ óavli vardur 

zümürrütden ve her óavlide yetmiş biñ ev vardur úızıl altundan ve her evde yetmiş 

biñ maúãÿre vardur Àú gümişden ve her maúãÿrede yetmiş biñ mÀéide vardur 

èanberden ve her mÀéidenüñ içinde yetmiş biñ dürlü ùaèÀm vardur ve her 

maúãÿrenüñ üzerinde yetmiş biñ taòt vardur altundan ve her taòtuñ üzerinde 

yetmiş biñ döşek vardur her óarìrden ve istebrÀú ve dibÀcdan ve her taòtuñ 

çevresinde yetmiş ırmaú vardur ve her ırmaġuñ içinde yetmiş biñ úubbe vardur 

yaşıl yÀúÿtdan ve her úubbenüñ içinde bir taòt vardur úızıl altundan ve her bir 

taòtuñ üzerinde bir maóbÿb oturur” [146/a-146/b] 

Çok detaylı bir anlatıma sahip olan Mi‟râc-nâme‟de genellikle olaylar 

kahramanın yani Hz. Muhammed‟in ağzından aktarılmış ve görülen geçmiş zaman 

kullanılmıştır: “ol úadar melekler gördüm ki ikinci gökde olan meleklerden ziyÀde 
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bileler nice Àlet-i óarb var ellerinde yeşil sancÀúlar var CebrÀéìl’e eyitdim bunlar 

kimlerdür didim CebrÀéìl eyitdi Bunlar RamaøÀn ayınuñ ve Úadir gicesinüñ 

melekleridür zikr meclislerin ve èarefe günlerin ve şühedÀ meclislerin ve cemÀèat 

ictimÀèın ùaleb iderler ve gice namÀzın úılanlara selÀm virürler didi andan ilerü 

naôar eyledüm bir yigit ve bir úoca gördüm nÿrÀnì çehreleri var yÀ aòì CebrÀéìl 

bunlar kimlerdür didim eyitdi Davÿd ve SüleymÀn èaleyhimÀ’s-selÀmdur yaúın ol 

selÀm vir didi yaúın varup selÀm virdüm redd itdiler meróabÀ ey ãÀlió úarındaş ve 

ãÀlió nebì diyüp òiùÀb itdiler yÀ Óabìbu’llÀh saña beşÀret olsun ki òayır cümle 

sendedür ve senüñ ümmetüñdedür didiler anda baúdım bir yigit gördüm kürsì üzre 

oturur” [93/a-93/b] 

Genellikle kahraman bakış açılı bir anlatım olmakla birlikte bazı olaylarda 

müellifin olayları yaşamış gibi hakim bir bakış açısıyla metni aktardığı görülür: 

“MusÀ’yı selÀmlayup gitdim ardımdan aġladı niçün aġlarsın didiler eyitdi nice 

aġlamam ki benden ãoñra bir oġlan bièået oluna ve ümmetiñden cennete daòil olan 

benim ümmetimdem çoú ola didi” [109/b] Yine metin içinde kimi zaman geniş 

zamanın ve istek kipinin görüldüğü durumlarda mevcuttur: “Óaøret èaleyhi’s-

selÀm ve CebrÀéìl emìn olmayup ùamu úorúusundan aġlarlar èacebdür ki èaãìler 

aġlamazlar mÀllarına ve cÀhlarına ve ãaġlıúlarına maġrÿr olurlar ehl-i tefsìr 

eydürler eger ùÀmÿdan bir úatre ãu çıúarsalar ve dünyÀ ùaġlarınuñ üzerine úosalar 

cemèi ãular ve ùaèÀmlar ıssıdan eriyeydi rivÀyetdür ki cehennemde aġaçlar vardur 

ōddan yemişi şeyùÀn başına beñzer úaçan yiseler boġazlarına ùura keçmeye ve ol 

yemişler şöyle acı ola ki aġudan daòı ziyÀde ve úoúusı cìfeden artuú ola naúl 

olunur ki Cehennemüñ ùopraġı Àdemlerdür úale’llÀhu teèÀlÀ fetteúu’n-nÀre’l-lleti 

ve úuduhÀ’n- nÀsü ve’l- hicÀretü  maènÀsı budur ki her kÀfirüñ boynında kibrit 

ùaşından bir ùaş almış ola ve bir şeyùÀna baġlu ola” [102/b-103/a] 

Olayların akışı sırasında müellifin araya girildiği durumlarda yok denecek 

kadar azdır. Fakat bilinmeyen kelimeleri ya da anlaşılmasını istediği konuları  Hz. 

Muhammed tarafından muhattabına sordurur ve cevapları okuyucuya aktarır: 

“CebrÀéìl eyitdi maùlaè vardur ve úabir ùarlıġı vardur Münker ü Nekìr suèÀli vardur 

ben eyitdim yÀ CebrÀéìl maùlaè nedür CebrÀéìl eyitdi ol zamÀn kim bir úulı úabre 
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úoyalar ol bir óale varur ki kendüye ne irişeceġin bilmez ve anda yılÀnlar ve 

çıyÀnlar ve èaúrebler vardur aġızlaruñ açmışlar ãoúmaú içün óÀôır ùururlar ammÀ 

Münker ve Nekìr didigim oldur ki vaútÀkim bir úulı defn ideler senüñ ümmetiñden 

ve ehliyle evlÀd ve aãdıúÀsından müfÀreúat idüp úabr içre ferìd ü vaóìd úıla ol 

maóall iki siyah yüzli gök gözli yogun gövdeli melekler gelürler yiri şaúk ide ide 

başları èarş altında ve ayaúları yeddi úat yeraltında ola her birinüñ elüinde bir 

demür ùopuz ola eger cemè ins ü cìn cemè olsalar añı úımıldatmaġa úÀdir 

olmayalar anlar ol meyyìt suèÀl ideler Rabbüñ kimdür ve dinüñ ne dindür ve 

peyġamberüñ kimdür ol saña gönderilen kişi óaúúında ne didüñ diyeler eger ol úul 

saèÀdet ehlinden ise dünyÀdaki úavl-i åabit üzre åebÀt òÀãıl olup cevÀbın 

tereddütsüz ÀsÀn virürse anlar daòı başı ucundan iki úapu açarlar birinden cennete 

naôar ider ve birinden nÀra naôar ider cennete naôar idüp rÿó-i reyóÀnın úoúlayup  

ãafÀlar ider Cehenneme naôar idüp şükr ider didi” [97/b,98/a,98/b], “Óaøret eyitdi 

yÀ Rabb ehl-i dünyÀ kimdür ve ehl-i aòret kimdür Óaúú teèÀlÀ eyitdi ehl-i dünyÀ 

anlardur ki mÀlı ve èıyÀli ve gülmesi ve uyuması çoú olup az nesneye rÀøı olmaya 

ve kime ki øararı ùoúuna andan èözür dilemeye ve bir kimesne andan èözür eylese 

úabÿl eylemeye ùÀèat vaútinde kehl olup tekasül eyleye maèãiyet vaútinde bahÀdur 

ola ùolu emel ile uzzun fikirler idüp eceli yaúınlıġını fikr itmeye ve nefsini 

óesÀplamaya ve nièmetler geldükde ãabr eylemeye ve dÀéìm òalúı mesÀvì eyleye 

ve kendünden ululara óürmet eylemeye ve kendünden aşaġı olanlara ìètibÀr 

eylemeye ve nefs-i ehl úatında ġÀfillerden ve èÀúiller úatında cÀhillerdendür fi-

èalÀmet ehlü’l aòiret oldur ki yüzi gökçek ola ve óayÀlü ola ve şerri az olup 

fÀéìdesi çoú ola ve sözleri mevzÿn ola nefsini dÀyim òesÀblaya ve göñli uyanuú 

ola ve gözleri dÀyim benüm muóabbetümden aġlaya ve dilleri zikrüm ide ve 

nièmetler evvelinde óamd ide ve aòirinde şükr ide ve anların duèÀları benüm 

úatımda baóÀdur ve münÀcÀtları maúbÿldür aãlÀ  benden ġayrıya meşgÿl 

olmayalar ve çoú ùaèÀm istemeyeler ve laùìf libÀs giymeyeler” [133/b-134/a] 

Metinde olaylar kronolojik bir şekilde aktarılmıştır.  Hz. Muhammed‟in 

yolculuğa başladığı andan itibaren tekrar Mekke‟ye dönüşüne kadar sırasıyla 

işlenmiş bir olay örğüsü mevcuttur. Fakat motiflerin bazılarının anlatımı sırasında 
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diğer manzum mi‟râc-nâmelere göre farklılıkların olduğu görülmüştür. Hz. 

Muhammed‟in bütün ilimleri öğrenmesi manzum eserlerde Arş altında beklerken 

ağzına bir damla suyun girmesi ile gerçekleşirken (Akar,1987:242), incelediğimiz 

metinde Allah ile karşılaşmaları sırasında Allah‟ın rahmet elinin Hz. 

Muhammed‟e dokunması ile gerçekleşmiştir: “beni yaúın itdikde baña suéÀl itdi yÀ 

Muóammed mele-i aèlÀ úanúı şeyde òuãÿmet iderler didi bilmem yÀ rabb didim 

tekrÀr suéÀl itdi sen aèlemsin yÀ Rabb didim ol mebÀóiåden ãoñra úudret elini iki 

çignim mÀ-beyninde úodı. äovuúluġunı gögsüm iki mememiñ mÀ-beyninde 

buldum cemìè yerlerüñ ve göklerüñ èilmi ve içindekilerinüñ èilmi ãadrımdan cemè 

oldı” [123/a-123/b] 

 Eserde kronolojik zaman dilimi mevcuttur. Fakat Mi‟râc tamamlanıp geri 

dönüldüğünde zamanın neredeyse hiç değişmemiş olarak verilmesi metnin 

mucizeyi anlatan bir eser olması ile alakalıdır. Mucize sırasında yaşanılan 

olayların sanki uzun bir süre gibi görünmesine rağmen böyle olmadığının 

aktarılması geçen zamanın dünya zamanı ile ölçülemeyeceğinin de göstergesidir. 

 Eserde mekanlar önemli bir yer tutmaktadır. Bir çok mekana giden Hz. 

Muhammed‟in gözünden bu mekanlar detaylı bir şekilde aktarılmıştır. Olay 

Mekke‟de başlar ve yine Mekke‟de biter. Metin boyunca yükselirken ve inerken 

aynı yolları kullanması dolayısıyla her mekana iki kez uğranmıştır: “andan ãoñra 

seyr iderek çıúdum gökden göge seyr idüp nüzūl itdüm óattÀ semÀ-yı dünyÀya 

irdüm”  [153/a] “óatta ol MièrÀc ki nerdübÀndur aña gelüp andan Beyti’l Maúdis’e 

geldü ol BurÀú ki Mekkeden aña bindim idi daòı muntaôır ùurur bir úadem ilerü ve 

girü gitmemiş aña binüp Mekke-i Mükerreme’ye geldük” [154/b] 

 Metin tamamıyla mensurdur içerisinde manzum parçalar 

bulunmamaktadır.  

 Müellif metin içerisinde çeşitli anlatım teknikleri kullanmıştır. Metinin 

genelinde tahkiye tekniği kullanılmıştır. Metinin başından sonuna kadar mekanlara 

bağlı olarak değişen olaylar anlatılmıştır. Bununla birlikte  tahkiye anlatım 
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tekniğinin yerini metinde Allah ile Hz. Muhammed‟in konuşmaları sırasında 

açıklayıcı ve öğretici bir anlatım tekniği almıştır. 

 Yazar metinin son kısımlarında istitrad tekniği kullanılmıştır: “eger suéÀl 

olunursa óikmet nedür Peyġamber èaleyhi’s-selÀm Úudüs’den MièrÀc eyledi 

Úaèbe’den eylemedi cevÀp budur ki cemìè-i peyġamberler Şam’da ve Úudüs’de 

olurlardı pes kÀfirler èÀ(r) eylediler ve eyitdiler eger Peyġamber olsa Úudüs’de 

olurdı didiler öyle olsa kaèbede ùoġdı geldi Úudüsden MièrÀc eyledi bir cevÀp daòı 

budur ki úademi berekÀtı Úudüs’e irişe ümmete óisÀbına kiz olsun içün bir cevÀp 

daòı budur ki Óaúú teèÀlÀ diledi ki Peyġamber èaleyhi’s-selÀm Úudüs’de MièrÀc 

eyleye zirÀ Úudüs maóşer yeridür anuñçün andan MièrÀc eyledi bir cevÀp daòı 

budur ki Óaúú teèÀlÀ diledi kim Peyġamber ùayy-i zamÀn ve ùayy-i mekÀn eyleye” 

[156/a-156/b], “eger suéÀl eyleseler MusÀ peyġamber Ùur ùagına çıúdı ve gine 

dönicek yüzine niúÀb ùutdı zirÀ ki kimsenüñ ùÀúati yoú idi MusÀ’nuñ cemÀline 

naôar eyleyeydi ammÀ Server-i kÀéìnÀt MièrÀc’dan döndükde niúÀb ùutdı óÀl budur 

ki óaøret-i Resÿl MusÀ’dan efêÀl idi cevÀb budur ki nÿr iki dürlüdür biri ôÀhir 

nÿrdur ve biri bÀùın nurdur ôahir nÿrı èavÀm içündür baùın nÿrı òavÀã içündür 

óaøret-i Resÿl yüzin örtmedi anuñ içün ki şaóısü’l-kevneyn idi pes nefsi dÀéìm 

ôÀhir gerekdür” [156/b]. 

 Metinde kullanılan anlatım tekniklerinden bir diğeri diyaloğ tekniğidir. 

Metinde Hz. Muhammed ile Cebrail arasında, Hz. Muhammed ile Allah arasında, 

Hz. Muhammed ve diğer melekler ile diğer peygamberler arasında çeşitli 

diyaloğlar geçmiştir: “CebrÀéìle eyitdim bunlar kimlerdür didim CebrÀéìl eyitdi 

bunlar RamaøÀn ayınuñ ve Úadir gicesinüñ melekleridür zikr meclislerin ve èarefe 

günlerin ve şühedÀ meclislerin ve cemÀèat ictimÀèın ùaleb iderler ve gice namÀzın 

úılanlara selÀm virürler didi andan ilerü naôar eyledüm bir yigit ve bir úoca 

gördüm nÿrÀnì çehreleri var yÀ aòì CebrÀéìl bunlar kimlerdür didim eyitdi Davÿd 

ve SüleymÀn èaleyhimÀ’s-selÀmdur yaúın ol selÀm vir didi yaúın varup selÀm 

virdüm” [93/b],  “yÀ Rabbi senden bir suèÀlim var didim Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ 

Muóammed Resÿl eyle neden dilerseñ èizzüm ve celÀlim óaúúıçün nefsüm üzre 

yemìn etmiş dururam babañ Ádemi biñ yıl yaratmazdan evvel yÀ Muóammed saña 
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rıøÀ maúÀmun virdüm suèÀl eyle ben eyitdim yÀ Rabbi Ádem’i elüñle òalú eyledüñ 

ve kendü rÿóuñdan nefò itdüñ ve HavvÀ’yı tezvìc itdüñ ve melÀéìkeleri secde 

itdürdüñ ve dÀr-ı kerÀmetde sÀkin itdüñ baña ne virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ 

Aómed eger Ádemi elümle yaradup bunca ikrÀm itdimse itdim ammÀ 

kendüyeèahd virdim baña èÀãì olmaya diyü èahdi  ãıdı dÀr-ı kerÀmetimden iòrÀc 

itdim baña èiãyÀn iden baña mücÀvir olmaya lÀyıú degüldür ammÀ senüñ yÀ Óabìb 

ismini ismime müúÀrin itdim hiç bir yirde zikr olunmam ile bile zikr olunursun 

ben Maómÿd sen Muóammed ve ümmetüñ òamìddür ben eyitdim yÀ Rabb Ádeme 

uçmaú virdüñ baña ne virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi Ádem’e uçmaú virdüm gine èazl 

itdüm ammÀ saña ve ümmetiñe uçmaú virdüm èazl itmedüm ben eyitdüñ yÀ Rabb 

Nÿó’a gemi virdüñ anda èibÀdet iderdi Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed cemìè-i 

dünyÀda saña mescìd úıldım úanda dilerseñ èibÀdet eyle ve úıyÀmet günince 

mescìdleri ãırÀt köprüsi üzre gemi ãÿretinden getürdim ümmetüñ binüp geceler 

ben eyitdim” [124/b-125/a],  “yÀ úarındaşım MikÀéìl şol AllÀh óaúúıçün olsun ki 

beni bunda irişdürdi baña óaber vir saña niçün MikÀéìl dinildi ve èAzrÀéìl’e 

èAzrÀìl dinildi ve İsrÀfìl’e İsrÀfìl dinildi didim MikÀéìl eyitdi yÀ Muóammed saña 

bu úadar èacÀéìb gördügün kifÀyet itmez mi ki bu meleklerden daòı suèÀl idersin 

böyle mekÀnda ben eyitdim yÀ MikÀéìl Óaúú teèÀlÀya óamd olsun ki beni faølıyla 

ve luùfuyla ve iósÀnıyla bu mevzièe irüşdürdi bundan dünyÀ sarÀyına nüzÿl 

itdigimde ióbÀr-ı semevÀtdan her kim suèÀl iderse tÀ kim óaber virem AllÀhuñ 

úudretinden didim MikÀéìl eyitdi yÀ Muóammed baña MikÀéil dinildigi budur ki 

cemìè-i nebÀtÀt ve aúùÀr üzre müvekkil olup ãuları ben ölçüp ùartaram ve buluùlara 

tevzìè iderem ve AllÀhu teèÀlÀ Óaøretlerinüñ murÀd itdügi yerlere gönderürem” 

[113/a-113/b] 

Metinde dikkati çeken anlatım tekniklerinden bir tanesi de  zamanda 

geriye dönüş tekniğidir. Hz. Muhammed Mekke‟ye vardığından sonra ondan 

haberler istenir. Mekke‟den yola çıkmış bir kervanın ahvali sorulur. Bunun için 

Hz. Muhammed Mi‟râc gecesine döner orada gördüklerini aktarır: “ãoñra eyitdiler 

yÀ Muóammed bize óaber vir bizüm tÀcirlerümizden ki ùaèÀm getürmekçün ŞÀm’a 

gitmişler idi hiç anlara rast geldüñ mi didiler óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu 
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èaleyhi ve sellem eyitdi belì RuóÀ adlu mekÀnda ben felan úabilesinüñ tÀcirlerin 

gördüm bir deve yetürmişlar ùurmayup ùaleb iderler yüklerinde bir úadeó ãu var idi 

ben ziyÀde ãusamış idim alup içdüm gine yerine kemÀken ùolu ãu úodum 

geldiklerinde úadeóde ãu bulamadılar mı suéÀl eyleñ didi eyitdiler uşde bu bir 

èalÀmetdür didiler andan ãoñra eyitdiler bize óaber vir bizüm  tÀcirlerimizden ki ol 

bizüm ziyÀde mühìmimizdür didiler óaøret-i Resÿl-i Ekrem nebiyyi mükerrem 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi [160/a] “anlara Óaremde tanèyim adlu 

mevøiède erişdüm didi. anlar eyitdiler ne miúdÀr er dururlar ve yükleri ve 

heyéÀtları nicedur iclerinde kim vardur didiler óaøret-i Resÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve 

sellem eyitdi heyéÀtları şol miåallidür ve iclerinde felan ve felan vardur ve 

öñlerinde bir aú deve ola üzerinde iki alaca ġarÀre ola ve güneş ùoġduúda gelse 

gerekdür didi” [159/b] 

Müellif ayrıca eserin başlarında metinin dışında gelişmiş bir öyküye de yer 

vermiştir. Anlatılan dini kıssalar içinde Maşite Hatun Kıssas‟ı olarak aktarılan olay 

biraz farklılıklar barındırarak metinde ele alınmıştır. Manzum mi‟râc-nâmeler 

içinde böyle bir motife rastlanılmamıştır: “daòı gitdük meşÀmıóa-yı rÀóiya-yı 

ùayyibe geldi eyitdim yÀ aòì CebrÀéìl bu rÀóiya-yı ùayyibe nedür eyitdi yÀ 

Muóammed bu mevøiè Firèavn èavratunuñ dÀyesi yeridür ben eyitdim anuñ dÀyesi 

var mıdur eyitdi bir müémine-yi ãÀlióa AllÀh teèÀlÀya sırrÀn èibÀdet ider dÀyesi var 

idi bir gün Firèavn’uñ bir cÀriyesinüñ başını ùararken ùarÀk elinden düşdi [88/a] ol 

òatun eyitdi Firèavn ve Firèavn’a èibÀdet idenler teèayyüs  oldı didi ol cÀriye eydür 

ne aãıl kelÀmdur bu ki söylersin Firèavn’dan ġayrı senüñ bir rabbüñ var mıdur ol 

dÀye eydür benüm ve senüñ ve Firèavn’uñ ki rabbi AllÀh’dur ki cemìè-i èÀlemleri 

yaradandur ol cÀriye eydür ben bunı Firèavn’a òaber virürüm didi òatun eydür 

AllÀhu teèÀlÀya åıġındum didi andan ol mekkÀre, FirèÀvn öñüne varup el-iyÀzü 

bi’llÀh secde eyledi eyitdi ey benüm rabbim daye senden ġayrı bir Teñri ittiòÀõ 

itmüş aña èibÀdet ider didi Firèavn emr idüp iòøÀr itdiler ve erin daòı iòøÀr idüp 

Firèavun ol kişiye eyitdi senüñ èavratuñ benden ġayrı bir Teñri ittiòÀz idüp èibÀdet 

idermiş suèÀl eyle didi ol kişi eydür èavratum gerçekdir bizim Teñrimüz ol 

AllÀh’dur ki yerleri ve gökleri òalú eyledi dünyÀnuñ ve aòiretüñ Rabbi’dür didi 
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Firèavn eyitdi eger bu sözden vaz gelmezseñiz èaõÀb-ı şedìd ile size èaõÀb iderem 

didi añlar eyitdi ne iderseñ it biz hidÀyetle êalÀleti ãatun alamazız didiler Firèavn 

emr itdü bir nuóÀsdan úazan içine zeyt úoyup úaynatdı sizi bunuñ içinde èaõÀb 

iderüm ve evlÀdıñızı sizden evvel didi anlar eyitdiler AllÀhu teèÀlÀ yanında åevÀb 

buluruz didiler ol òatunuñ úucaġında bir maèãÿm var idi Firèavn ayaġla çeküp ol 

zeyte bıraúdı AllÀh emriyle ol maèãÿm-ı pÀk úazÀn içinden lisÀn-ı faãìó ile benüm 

anam tìz ol iriş ki sen Óaúú üzre Firèavn bÀùıl üzredür didi andan ãoñra Firèavn 

anlaruñ yaúın evlÀduñ daòı atup ol òatunı ve erini daòı itdi Óaúú teèÀlÀ anlara bir 

melek gönderdi altundan ùabaú içinde envÀè dürlü fevÀkihe ve eùèime var idi anlar 

gice gündüz úıyÀmete degin yerler yÀ Muóammed bu şemm eyledüğüñ rÀyióa 

anlaruñ rÀyióasıdur didi” [88/a-88/b-89/a] 

Müellif sık sık iç çözümleme tekniği ile Hz. Muhammed‟in ruh hallerini 

kendi ağzından bize aktarır: “óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

eydür ol şaòãı gördükde bedenim titredi endÀmım lerõÀn olup èaúlım zÀéìl olmaya 

úarìb oldı” [95/a], “óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür vaútÀkim èAzrÀéìle naôar itdün 

gördüm cemìè-i dünyÀ bunuñ öñünde şol sizüñ öñüñüzde bir dirhem gibidür nice 

isterse taãarruf ider vaútÀkim ol ãÿretde gördüm úalbim ditredi ve èaúlım zÀéìl 

oldı” [97/b], “óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür ol maóall úorúum zÀéìl oldı ùurmayup 

Refref ile gitdim óattÀ AllÀhu teèÀlÀya úarìb oldum ve anda bir óÀlet müşÀhede 

itdim ki ÀlÀt-ı efhÀm derkinden èÀcizdür ve ol maóall èaúlum ve baãarum zÀéìl oldı 

Rabbim úalbime tecellì itdi” [117/a]. 

Metinde ayrıca örnekleme tekniği de karşımıza çıkmaktadır. Okuycunun daha 

kolay anlaması için soyut olayları somut haller ile örneklendirmiştir: “ ben ãaġ 

elüm ãunup boġÀzından çekerüm yaġdan úıl çeker gibi elümde bir sÀèat 

ùurmadın”[97/a],  “ben aña ġaøab meleklerin gönderürüm anuñ rÿóuna muèÀlece 

iderler şiddet ve ünf ile çeküp rÿóın çıúarurum óulúuma getürürler saòù óarbesiyle 

çeküp rÿóın çıúarurum nitekim úızġın çengel ıãlanmış yükden ki ùolaşmış ola 

çıúarır gibi elimde göz açıp yummadın” [97/a] 
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Mi‟râc-nâme‟nin dil ve üslup özelliklerini belirlemek amacıyla yukarıda 

kullanılan anlatım teknikleri izah edilmiştir. Burada  kullanılan dilin ses ve söz 

yapısı ortaya konulacaktır. 

Metinde ahenk sağlamak için müellif ses ve kelime tekrarları, bazı kısımlarda 

da seciye başvurmuştur. Seci yaptığı kelimeler Türkçe kelimelerden seçilmiştir: 

“az nesneye rÀøı olup aclıġa ãabr ideler ve nièmetlere şükr idüp yalan 

söylemeyeler ve Teñriye èÀãi olmayalar ve ellerinden fevt olan melÿl olmayalar ve 

şol nesne ki ellerine girdi aña feraó olmayalar ve cemìè-i óalde baña tevekkül 

ideler yÀ Aómed dervìşlere yaúın ol ve baylardan ıraú ol ve gökçek ùaèÀmlar yime 

ve fÀòir libÀslar giyme zirÀ nefs şirküñ başıdur sen anı ùÀèatine çekdikce ol seni 

maèãiyete çeker úaçan ac olsa şikÀyet ider dervìş olsa mütekebbir olur eger bay 

olsa beni unudur” [133/a-133/b] 

Arapça, Farsça kelimelerinin yoğunluğu Türkçe kelimelere göre metinde çok 

azdır. Müellif Arapça-Farsça tamlamalar yaparkende genellikle yaygınlaşmış, 

herkes tarafından anlaşılabilecek tamlamalar kullanmıştır: ehl-i saèÀdetden, úavl-i 

åabit, cemìè-i òalú, óaøret-i Resÿl, ãavt-ı hÀéìl, müdmin-i òamr, zeberced-i 

aòêardan, èaôìmü’l- òaliúa, meşÀmıóa-yı rÀóiya-yı ùayyibe, ervÀó-ı cemèì-i enbiyÀ 

vb. Bununla birlikte müellif Türkçe tamlamalar ile dörtlü, altılı tamlamalarda 

yapmıştır. Fakat bunu Farsça ya da Arapça tamlama kurallarına göre değil Türkçe 

tamlama kurallarına göre aktarmıştır: “bunlar benüm dergÀhım úapusınuñ 

derbÀnları úapucılaru”, “ulÿhiyyet ve vaódÀniyyetim serÀperdesinüñ pÀsibÀnları”, 

“kibrìyÀ-yı èaôimetüm mÀverasında olan esrÀrum serÀyınuñ úapucıları 

maóremleri”. 

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere metinde Türkçe kelimeler çoğunluktadır. 

Türkçe kelimelerin seçiminde rahat davranan müellif Anadolu ağızlarında 

görülebilen eski arkaik Türkçe kelimelere de metinde yer vermiştir: ancılayın, 

Àããısı,balkır, baylara, bileñce burmaya cigninde, esrigemek, eydür, keydürür, 

ōddur,oúur,  öñdin, ãıdı, süci, süñükler, ùamırına, ùamuñun, uçmaú, yarlıġadum. Bu 

kelimelerin aynı zamanda Türkçe, Arapça ve Farsça eşanlamlıları da karşımıza 
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çıkmaktadır: süñük /kemük , ïd/ Àteş, ùamu/cehennem, uçmaú/cennet, çıgrışur/ 

aġlaşır/ zÀrì, süci/ òamr, oúur/daèvet, vb. 

Ayrıca metinde Eski Anadolu Türkçesi‟nde görülen bazı ses hususiyyetlerini 

de görebilmek mümkündür: ãovuú, úandadur, kimesne, úanúı, esrigemek, 

úanúıñız, öñdin, vb. 

Metinde bazı kelimelerin yazımında harekelendirme ve imla  hataları 

mevcuttur.  
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SONUÇ/ TARTIġMA 

Ankara Milli Kütüphane, 06 Hk 4377 arşiv numarasında ulaştığımız Mi‟râc-

nâme adlı eser bu çalışmamızda detaylı bir biçimde incelenmiş ve daha önce 

yapılan çalışmalar ile de karşılaştırılarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Öncelikle yaptığımız çalışma ile kütüphanede kaydında bu eser hakkında 

verilen bilgilerdeki eksiklikler giderilmiştir. Eserin belli olmayan müellifinin Musa 

bin Ahmed el-Antakî olduğu ortaya konulmuş ayrıca telif tarihi olan 13 Şaban 

1094/ 7 Ağustos 1683 tespit edilmiştir. Böylece metnin kütüphane kaydına göre 

daha eski bir tarihte yazıldığı ortaya çıkmıştır. Bu da metnin önemini daha da 

artırmıştır. 

 Daha önce yapılan çalışmalarda belirtilenin aksine Türkiye 

kütüphanelerinde pek çok mensur mi‟râc-nâme olduğu tespit edilmiş, bunlardan 

bir kısmı tezimizde detaylı bir biçimde tanıtılmıştır. 

 Ayrıca bu çalışma ile birlikte Altıparmak Mehmed bin Mehmed Üskûbî 

hakkında yapılan çalışmalarda bahsedilmeyen bir eseri Mi’râcü’n-nebî gün ışığına 

çıkarılmıştır. 

 Et-Talakanî Nureddin Ali b. Kiçkine Seyyid Ali‟nin Çağatayca yazmış 

olduğu Mi’râc-nâme isimli eserinden kaynaklarda sadece ismen bahsedildiği 

görülmüştür. Bu kıymetli eser üzerine çalışma yapılmadığından tarafımızdan yeni 

bir inceleme başlatılmıştır. 

 Çalışmamızdaki tespitimize göre mi‟râc-nâmeler diğer türlere göre çok 

daha akıcı ve duru bir Türkçe ile yazılmıştır. Halkın anlayabileceği yaygın Türkçe 

kelimeler kullanılmıştır. Böylece mi‟râc-nâmelerin yazım amacının sanattan 

ziyade halkın okunması ve yazarın şefaat kazanma isteği olduğu ortaya çıkmıştır. 

  Ayrıca incelediğimiz metin Türkçe kök ve ekler bakımından Türk Dili 

üzerine çalışma yapacak akademisyenlerin ilgisini çekecek pek çok hususiyet 

taşımaktadır. 

 Mi‟râc-nâmeler genellikle hadis kaynaklı eserler olduklarından eserin ele 

alınışında çeşitli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Motifler, motiflerin gerçekleşme 

sıralarındaki farklılıklar ve olayların farklı algınlanması, hadislerin farklı 

yorumlanmasından kaynaklanmıştır. Fakat bütün mi‟râc-nâmelerde değişmeyen 

motiflerde mevcuttur. Bunlar özellikle Hz. Muhammed‟in bir gece Mescid-i 

Haram‟den Mecsid-i Aksa‟ya gitmesi ve Allah ile kabe kavseyn ev edna miktarı 

yakın olmasıdır. Bu motiflerin ortaklığının temel nedeni Kur‟an kaynaklı 

olmalarıdır. 
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 Eserin daha önce incelenen mi‟râc-nâmeler ile karşılaştırıldığında daha 

farklı motifler ihtiva ettiği görülmüştür. Ayrıca ortak motifler, manzum mi‟râc-

nâmelerde şiir dili etkili olduğundan dolayı incelediğimiz esere göre daha yüzeysel 

kalmıştır. Metinde bahsedilen bazı motiflerin gerçekleşme sıralarında da farklılık 

görülmüştür. 

 İncelediğimiz eser ile birlikte daha çok Türk Edebiyatı’nda roman 

inceleme metodları olarak kullanılan modern anlatım teknikleriyle eseri ele almış 

olduk. 

 Eserin besmele, hamdele, salvele ile başlaması, sebeb-i telif gibi bölümleri 

barındırması ve sonununda dua ile tamamlanması, manzum olarak yazılan 

eserlerden, mensur olması haricinde farklılıklar göstermediğinin kanıtıdır. 

 Türk Edebiyatı’nda daha çok türlerin manzum olarak yazıldığı 

düşüncesinin aksine yaptığımız bu çalışma ile pek çok mensur mi’râc-nâme 

yazıldığını ve bunların bir kısmının varlığını ortaya çıkardık. Bu eserler yalnızca 

Eski Türk Edebiyat’ı üzerine çalışma yapanlar için değil ayrıca Türk Dili üzerine 

çalışanlar için de çok kıymetli eserlerdir. Bu zamana kadar ihmal edilmiş bu 

eserlerin bir kısmını toplu bir halde ortaya koyarak daha sonra çalışacaklar içinde 

yol göstermek istedik.  

Manzum metinler üzerine çalışma yapan hocamız Metin Akar’ın 

düşüncesinin aksine bu türde ortaya çıkmamış  farklı motifinlerin varlığını ortaya 

çıkardık ve bizden sonra yapılacak çalışmalar ile birçok yeni bilgi ve motifin de 

ortaya çıkacağı kanaatindeyiz. Bu sebepten kısa çalışmamız boyunca 

inceleyemediğimiz diğer eserlerin en kısa zamanda incelenmesi temennesinde 

bulunarak bu eserlerin hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. 
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TRANSKRĠPSĠYON ĠġARETLERĠ 

é  ء 

æ-å  ث 

Ó-ó  ح 

Ò-ò  خ 

Õ-õ  ذ 

ä-ã  ص 

Ż-ż-ë-ê ض 

Ù-ù  ط 

Ô-ô  ظ   

è  ع 

Ġ-ġ  غ 

Ú-ú   ق 

Ñ-ñ  گ   

 

Transkripsiyonu yapılan metinlerde yukarıdaki transkripsiyon işaretleri 

kullanılmıştır. 
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METĠN TEġKĠLĠNDE ĠZLENEN YOL 

1. Metin çevirisinde alışılagelmiş transkripsiyon sistemi 

kullanılmıştır. 

2. Eserde bulunan ayet, hadis, söz ve ifadelerin transkripsiyonu 

metin içerisinde yapılmış, tercümeleri dipnotta gösterilmiştir. 

3. Metindeki eksiklikler tamamlanmış ( ) içinde gösterilmiştir. 

4. Metinin transkripsiyonu yapılırken müellifin imlaları esas 

alınmıştır. 

5. Müellif tarafından yanlış imlası yapılmış ya da anlamını bozacak 

şekilde yanlış harekelenmiş kelimelerin doğrusu metin içinde yazılmış, yanlış 

hali dipnotta belirtilmiştir. 

6. Metindeki bazı Arapça hadis ve ayetler müellif tarafından metinde 

açıklandığı için dipnotta tercümesi verilmemiştir. 

7. Metin içinde bulunan ayetlerin çevirisi Diyanet İşleri 

Başkanlığı‟nın http://kuran.diyanet.gov.tr/ sitesinden alınmıştır. 

8. Metinde ayet ve hadisler italik ile gösterilmiştir. 

9. Bölüm başlıkları metin içerisinde koyu renk ile belli gösterilmiştir. 

10. Varak sayıları [ ] içinde, satır numaları ( ) içinde gösterilmiştir. 

11. Metinde CebrÀèìl/ CebrÀyil Aéişe/ Ayişe gibi yazılışlarda metinde 

  .kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmiştir ”ء“

 

 

 

 

http://kuran.diyanet.gov.tr/
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MĠ’RÂC-NÂME 

(Metin) 
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[80/a] (4)  Faãl-ı MièrÀc-ı Resÿlu’llÀh 

Bismil’llÀhi’r-raómani’r-raóìm  

Óamd u åenÀ-yı bì-óadd ol VÀcibü’l vücÿduñ õÀt-ı bì-çÿnına ve geh cemìè-i eşyÀyı 

ketm-i èademden ãaórÀ-yı vücÿda getürdi ve şükr ü sipÀs-ı bì-èadd ol Mufìøiyyü’l- 

òayri ve’l-cūduñ vaódÀniyetine olsun ki nevè-i insÀnı cemìè-i maòlūúÀtdan 

kerÀmet ile mümtÀz idüp mufaêêal eyledi. FurúÀn-ı kerìminde (10) ve leúad 

kerremnÀ benì Ádeme18
 buyurdı óavÀss-ı ôÀhire ile ÀrÀste bezemek eyledi ki 

èÀlem-i mülk-i melekÿtuñ niôÀmına ıùùılÀè idüp tÀ maãnÿèadan ãÀnièe ve eåerden 

[80/b] müèeååire intiúÀl idüp fÀèil-i óaúìúìnüñ úudret-i ulÿhiyyetini ve 

ãamedÀniyyet-i vaódÀniyyetini istidlÀl ideler ve óavÀss
19

-ı bÀùınla pìrÀste eyledi ki 

tÀ ìmÀn-ı taóúìúìye vÀãıl olup vaódÀniyyet-i Óaúú’a úalbleri münùavì ü müctemiè 

olup (5) taãdìú-i eóadiyyet-i BÀrì’de şol mertebede olalar ki cemìè-i èÀlem 

kendüleri iètiúÀdunuñ òilÀfına õÀhib olsalar kendü úalblerinde bir óareket ü zelzele 

evúaè olmaya ve ÚuréÀn-ı èaôìmü’ş-şÀnında daòı vaódÀniyyetin iåbÀt eyledi ki lev 

kÀne fìhimÀ Àlihetün illÀ’llÀhü lefesedetÀ20
 buyurdu tÀ ki ìmÀn-ı naúlì (10) daòı 

óÀãıl olup merÀtib-i ìmÀn èaúlen ü naúlen ü istidlÀlen kÀmil olup taúlìdden taóúìúe 

irüp ene min’allÀhi ve’l-müéminÿn minnì dÀyiresine vÀãıl olalar lÀkin bu merÀtib 

inna’llÀhe òalaúa’l- òalaúa fi[81/a] ôulumetin åümme reşşe èaleyhim min-nÿriòi 

fe-men eãÀbehu min- zikri’n-nÿri ihtedi ve men eòataé fe-úad êalle ve yebúÀ fi’ô-

ôulumeti feóvÀsınca nevè-i benì Ádemden úalblerine nÿr-ı hidÀyet úaõf olunup 

úabÿl-ı tekÀlìf-i şerÀyiè idenlere maòãÿã olup gebr ü tersÀ(5) dÀéireden òÀric 

oldılar ve tuóaf-ı ãalavÀt-ı bì-intihÀ ve hediyye-i taóiyyÀt-ı lÀ-yuóãÀ ŞehsuvÀr-ı 

meydÀn-ı risÀlet ve pişgÀh-ı ebrÀrı ketmle derler èArãa-i nübüvvet RÀfiè-i zulm ü 

óayf ve ÚÀ’ìl-i ene nebiyyi’s-seyfi FÀris-i meydÀn-ı ġazÀ ve MüsÀfir-i leyletü’l- 

esrÀ olan Óabìb-i İlÀh ve äadr-nişìn-i òalvet-(10) sarÀ-yı li-maèallÀh ÇerÀg-ı nÿr-ı 

nübüvvet Muóammed-i èArabì Şefiè-i èarãa-i úıyÀmet Muóammed-i Arabì 

cenÀbına olsun ki cemìè-i èÀlemlere beşìre vü nezìre olup raómeten li’l-èÀlemìn 

                                                           
18

 Kur’an 17/70. “Şüphesiz Ademoğlunu kerîm kıldık.” 
19

 Metinde óavvÀs olarak imla edilmiştir. 
20

  Kur’an 1/22. “ Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisininde 

düzeni bozulurdu.” 
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oldı. Óaúú teèÀlÀ anı bir gicede Mekke-i mükerreme’den Beyti’l- maúdis’e [81/b] 

ve Beytü’-l maúdis’den èarş-ı aèlÀ ve úabe úavseyni ev ednÀya vÀãıl idüp melekÿt-

i semevÀtuñ èacÀyibini vü ġarÀyibini gösterüp emr ü nehy-i ferÀyiøin beyÀn ve 

óikem vü óükÿmet şerÀyièin èayÀn eyledi ve dürÿd-ı taóiyyÀt u cünÿd-ı teslimÀt 

(5) óaøret-i ÇehÀr-yÀr-ı bÀ-ãafÀ vü èAşere-i mübeşere-i MuãùafÀ ve sÀyir ãaóÀbe-i 

èiôÀm u evlÀd-ı kirÀma ki aãóabì ke’n-nücÿmi bi eyyihim iútedeytüm ihtedeytüm 

anlaruñ ki şÀn-ıèÀlìşÀnları yine mÀ- ãadaúdur ol resÿluñ risÀletine ve MièrÀc’ına ve 

MièrÀc’da  óÀãıl olan evÀmir ve nevÀhiyye èìmÀn ve ìúÀn idüp aóúÀm (10) ve 

şerÀyièin úabÿl ve ìõèÀn eylediler ve baèdehu bu faúìr-i úalìlü’l- biøÀèat MÿsÀ bin 

Aómed el-ÁnùÀkì diledim ki Resÿl-ı Ekrem ve Nebiyy-i mükerrem ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem óaøretlerinüñ MièrÀc’da óÀãıl olan aóvÀl ve aúvÀlin bir nice 

èArabì [82/a] risÀlelerden Türkì’ye tercüme idüp ve Türkì risÀlelerden daòı cemè 

eyledüm tÀ ol SulùÀnuñ meddÀóları zümresine dÀòil olup muóìbbleri silkine 

münselik olam ve istimÀè iden iòvÀn-ı ãafÀ ve òüllÀn-ı vefÀ mecÀlis ve 

meóÀfillerinde(5) bu faúìri òayr duèÀdan ferÀmÿş etmeyeler pes imdi MièrÀc-ı 

Resÿlu’llÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem ÚuréÀn-ı èaôimü’ş-şÀnla åÀbit olmışdur 

Úale’llÀhu teèÀlÀ sübóane’lleõi yaèni AllÀh’ı tesbìó ve tenzìh idüñ her bir èaybdan 

ki küffÀr vaãf (10) eylemişlerdür ve her bir neúÀyıãdan ki melÀóide isnÀd 

eylemişlerdür. EsrÀ bi-èabdihi21 yaèni  úulı ve resÿlü Muóammedi seyr itdürdi 

leylen mine’l Mescidi’l ÓarÀm 
22

 bir gice de Mescid-i ÓarÀm’dan ile’l- Mescidi’l 

AúãÀ 
23

 yaèni Mescid-i AúãÀ’ya ellezi bÀreknÀ óavlehu 24
 yaèni evvel Mescid-i 

AúãÀ’nuñ eùrÀfını envÀè [82/b] yemişler ve enhÀr cÀriye ile mübÀrek idüp ve 

peyġamberlere mekÀn olmağa iòtiyÀr itdük  li- nuriyehu min ÀyÀtina 
25

 tÀ ÀyÀt-ı 

èiôÀmımızı gösterürüz ki BurÀkdur ve úaùè-ı mesÀfe baèìdedür müddet-i yesìrede 

rüéyet enbiyÀ ve èacÀyib-i melekÿt görmekle innehu hüve’s-(5) semièu 
26

 yaèni ol 

AllÀh işidicidür Muóammedüñ kelÀmın ve ehl-i Mekkenüñ gerçeklici ve yalan 

                                                           
21

  Kur’an 7/1. “Kulunu ( Hz. Muhammed’i) yürüttü. 
22

 Kur’an 17/1. “ Bir gece Mescid-i Haramdan...” 
23

Kur’an 17/1. “Mescid-i AksÀ’ya..” 
24

Kur’an 17/ 1. “ Çevresini bereklendirdiğimiz...” 
25

Kur’an 17/1. “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye” 
26

 Kur’an 17/1. “ Hiç şüphesiz o hakkıyla duyandır.” 
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nisbet idicilerin  el-baãìru 
27

 yaèni göricidür Muóammedüñ ve anlaruñ efèÀlin imdi 

MièrÀcı-ı Resÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem ÚuréÀnla ve nice eóÀdìs-i şerìfe-i 

ãaóìóa ile åÀbit olmışdur ehl-i sünnet ve’l cemÀèat (10) úabÿl idüp ùaéife-i 

Muètezilì redd ve inkÀr eylemişlerdür. İnkÀrları ikiden òali degüldür ya AllÀhu 

teèÀlÀnuñ úudretini inkÀrdur veya òoõ Resÿl-ı Ekrem óaøretlerinüñ faølın inkÀrdur 

ikisi daòı bÀùıldur Tefsìr-i Kebìr’de İmÀm Faòr RÀzì [83/a] eydür güneşüñ úurã 

büyüklüğünde yüz altmış bir kürresi úadardur Şeyó Davÿd-i Úayserì úuddise 

sırruhu Fuãÿs Şeròi’nde eydür yüz altmış ve rubè ve åümn yir miúdÀrıdur pes 

ufúdan úurã-ı şems ãabÀódan ùulÿè idüp Àòir-i nehÀrda bunca mesÀfe-i úatè(5) 

itmek bir cemÀd iken mümkin olıcaú cemìè-i maòlÿúÀtuñ efêÀli olan óaøret-i 

Resÿl’e nice mümkin olmaya ve bu MièrÀc Mescid-i ÓarÀm’dan oldı baèøılar 

eydür ÜmmühÀn evinde yaturken oldı ki óaøret-i èAlì’nüñ úız úarındaşıdur 

Medìne’ye hicret etmezden üç yıl muúúaddem Receb ayında idi baèøılar RamaøÀn 

ayındadür didiler ammÀ ãaóib-i (10) KeşşÀf eydür hicretden beş yıl öñdin idi dir 

Vecìbü’d-dìn eydür gice düşünde gördi peyġamberlige gönderilmedin öñdin ãoñra 

peyġamberlige baèå olunduúdan ãoñra bir buçuú yıl cismi ile Recebüñ yigirmi 

birinci gicesi MièrÀc eyledi Tefsìr-i Beyøavì’de bir yıl[83/b]ãoñra MièrÀc eyledi 

Şeyó äadredddin Úonevì úuddise sırrıhu Nuãói’nde zikr ider Resÿl-i Ekrem 

èaleyhi’s-selÀm otuz üç kez MièrÀc eyledi biri MièrÀc cismÀnìdür girü úalanı 

ruóÀnìdür dedi ammÀ ehl-i ôahir úatında tevÀtur-ı aòbÀr ve tetÀbuè-ı ÀåÀrla meşhÿr 

olmadı(5) lÀkin èulemÀ naúl eylediler ve MièrÀc-ı Nebìde çoú seneler rivÀyet 

eylediler kimi tefsìrlerde gelür ve kimi ġarÀyib óadiålerde gelür ve ol MièrÀc kim 

MeãÀbìh’de ve MeşÀrıú’da gelür muòtaãarlardur øabt itmege ÀsÀn olsun diyü ehl-i 

óadiå ol úadar yÀd itdüler ve úalanı MuùavvelÀt’da gelür anları taãdìk itmek bize 

vacìbdür (10) ki Resÿl-i Ekrem Nebiyy-i mükerrem ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

óaøretlerine ol úadar kemÀlÀt çoú degüldür ve Óaúú teèÀlÀnuñ kemÀli çoú 

degüldür ve Óaúú teèÀlÀnuñ kemÀli úudretinden baèìd degüldür vallÀhu èala külli 

şeyin úadir ve óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-selÀm bir gice Kaèbe óareminde 

Óacerü’l- esved úatında uyurdum [84/a] ammÀ göñlüm uyumazdı gördüm CebrÀéìl 
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èaleyhi’s-selÀm geldi eyitdi ùur yÀ Muóammed AllÀhu teèÀlÀ seni oúur çün añı 

işittim deróÀl ùurugeldim Àb-dest aldım ùaşra çıútım gördüm bir BurÀú ùurur 

Óaøret-i CebrÀéìl zimÀmından ùutmış aãlÀ  bir óayvÀna (5) beñzemez eşekden 

yüksek úatırdan alçaú beyaø yüzli yüzi insÀna beñzer gövdesi at gövdesine beñzer 

cemìè-i dünyÀ ve içindekinden güzel ãÀçı aġ incüden úızıl yÀúÿtla işlenmiş boynı 

zümrüd-i aóêardan bili cevÀhirden elleri ayaúları uzun dırnaúları degirmi úuyruġı 

(10) deve úuyruġı gibi siyÀh èanberden başı yÀúÿt-ı Àómerden ve cesedi misk-i 

aãferden üzerinde altundan eyeri zümrüd-i aòêardan rikÀbı aú gümişden oyan, 

gözleri yıldız gibi yıldırar gözleri nireye irerse ayaġın anda baãar [84/b] dört ayaġı 

saúar ãaġ ayaġı düzilmiş incüden ãol ayaġı ay dairesi gibi sündüs-i istebrÀú ile 

işlenmiş üzerinde eãnÀf-ı cevÀhìr tezyìn olınmış Ádem oġlı gibi nefes alur virür 

Tefsìr-i Begavì’de eydür Ebÿ Zer-i GıfÀrì (5) rivÀyet ider eydür Óaøret-i RisÀlet-

penÀh èaleyhi’s-selÀm Mekke-i mükerreme’de bir kez evimüñ saúfı açıldı Óaøret-i 

CebrÀéìl èaleyhi’s-selÀm indi gögsimi yarup mÀéì-i zemzem ile yudı ãoñra 

altundan bir legen getürdi içi óikmet ve ìmÀn ile ùolu idi gögsüm içine dökdi andan 

ãoñra birbirine (10)  yapuşdurdu ammÀ Müslim, Enes bin MÀlik’den rivÀyet ider 

bu şaúú Óaøretüñ ãıġarında idi dir Óaøret buyurur ki o şaúúlar ile uyanurdum 

CebrÀéìl gelüp beni ùutup èaúlım aldı gögsüm yarup içinden [85/a] bir ùoñmış úan 

çıúardı bu şeyùÀnuñ Ádem oġlına ôafer bulıcaú naãìbidür didi andan altun bir ùaşt 

getürüp mÀèì-i zemzem ile yuyup tekrÀr yerine úodı bilemce olan oġlanlar aóvÀle 

vÀúıf oldı rıøÀen anamki Óalìmedür (5) gelüp didiler ki Muóammed öldirdiler ol 

maóall Óalìme cÀn başına ãıçrayup ãaórÀya yöneldikde ben daóı müteġayyirü’l-

levn kendüyi úarşuladım didi óÀãılı CebrÀéìl BurÀú’ı getürdi ve eyitdi yÀ 

Muóammed úalú BurÀú’a bin seni Rabbüñ daèvet eyledi didi ben daòı biñmege 

murÀd itdüğümde balıú şebekeden (10) ãıçrar gibi ãıçrayup èiãyÀn yüzin gösterdi 

CebrÀéìl BurÀú’a  nidÀ idüp sakin ol yÀ BurÀú utanmaz mısın Muóammedü’l- 

MuãùafÀ gibi kimesneden úaçarsın seni yaradan AllÀh óaúúıçün senüñ arúana 

bundan mükerrem kimesne binmedi [85/b]BurÀú eyitdi yÀ CebrÀéìl baña Ádem 

äafiyyu’llÀh ve İbrÀhìm Òalilu’llÀh bindi bu kimdir ki añlardan òayırlı ola 

CebrÀéìl eydür bu Muóammed Óabìbu’llÀh ve Seyyìdü’-l mürselìn Ádem 

oġullarınuñ seyyìdi ve úıblesi Kaèbe ve dini Óanefiyye òalú şefÀèatin recÀ ider. (5) 
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(5) Cennet ãaġında olup Cehennem ãolunda ola kim ki bunu taãdìú iderse cennete 

gire kim ki teúõìb iderse cehenneme gire didi BurÀú eydür yÀ CebrÀèìl ol 

èÀlemlerüñ güneşi ay yüzlü yılduz alınlı úızıl yanaúlu kevåer óavuøunuñ ãÀóibi 

Muóammed’e di eger beni şefÀèatine idòÀl iderse arúama bindürüp boynıma 

baãdurayım (10) ki faòrum ziyÀde ola CebrÀèìl Óaøreti-i risÀlete òaber virdikde 

Óaøret ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem daóı BurÀú’a òiùÀb idüp eyitdi sen benüm 

şefÀèatimde olup yevmü’l-úıyÀmetde bineceğim olsañ gerek didi añdan óaøret ol 

BurÀú’a binüp óaøret-i [86/a] CebrÀèìl  zimÀmından ùutup ùaşra çıúdı andan 

CebrÀèìl eyitdi yÀ Muóammed in iki rekèat namÀz úıl didi sen didi ben daòı inüp 

úıldım andan BurÀú’a binüp úıldığum namazuñ aãlın suéÀl itdüm CebrÀéìl eyitdi 

yÀ Muóammed bu mevøièe vadìü’l- èAtiú dirler mübÀrek yirdir (5) didi biraz daòı 

gitdük gine CebrÀéìl nidÀ idüp in yÀ Muóammed iki rekèat namÀz úıl didi sen didi 

ben daòı inüp úıldum andan BurÀú’a binüp namÀzuñ sebebini ãordum CebrÀéìl 

eyitdi yÀ bura SìnÀ ùaġıdur didi andan biraz daòı gitdük CebrÀéìl eyitdi yÀ 

Muóammed didi in BurÀúdan iki rekèat namÀz kıl didi inüp iki rekèat (10) namÀz 

úıldım óikmetini ãordum CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed bu mevøiè óaøret-i 

èİsÀ’nuñ mevlüdi mevøièdür andan BurÀú’a binüp biraz daòı gitdük giderken ãaġ 

yanımdan bir ÀvÀz işitdüm yÀ Muóammed ùur ben saña ve ümmetiñe naãióat 

iderüm diyü iltifÀt [86/b]itmedim BurÀú’a daòı bi-faølu’llÀh tevaúúuf itmedi bir 

miúdÀr seyr itdüm ãolumdan daòı ÀvÀz işitdüm ancılayın yine tevaúúuf itmedim ve 

BurÀú’a daòı tevaúúuf itmedi biraz daòı gitdük öñümden bir èavrat úarşu geldi 

dürlü ziynet ile baña (5) kendüyi èarø eyledi bunlaruñ hiç birine iltifÀt itmedüm ve 

BurÀú daòı AllÀhuñ faølıyla ùurmadı bir miúdÀr daòı gitdük bir mühevvil ÀvÀz 

işitdim yaúın úaldı ki èaúlım gide andan daòı gidüp bir güzel yigit gördüm yüzinde 

nÿr balúır baña nidÀ idüp ùur yÀ Muóammed didi BurÀú daòı ùurup selÀm (10) 

virdüm yÀ Muóammed saña beşÀret olsun ki òayr sende ve senüñ ümmetüñdedür 

didi az daòı gitdük bir úavme uğradum bir günde ekerler ve biçerler her ne úadar 

biçeler yine ekinleri yerine gelür kemÀ-kÀn andan daòı ilerü[87/a]gitdük bir úavme 

rast geldüm öñlerinde taze et ve úoúmış et taze eti úoyup ol úoúmış et üze üşüp 
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yirler gördüklerümüñ aóvÀlini suèÀl eyledüm CebrÀéìl’de eyitdi yÀ Muóammed ol 

ÀvÀz ki ãaġuñda işitdügin (5) Yahÿdìler
28

 idi seni daèvet iderler idi eger anlara 

iltifÀt itseñ idi ümmetüñ Yahÿdìler olaydı ve ol ãoluñdan işidügin NaårÀnìler idi 

eger anlara iltifÀt itseñ ümmetüñ NaãrÀnìler olur idi ve ol öñüñden gelen èavrat 

dünyÀ idi eger iltifÀt itsen ümmetüñ ehl-i dünyÀ olup aòireti terk iderler idi (10) 

didi ve ol gördüğin güzel yigit ol dìn ü ìmÀn çünki anuñla söyleşdüñ ol ümmetiñ 

ãÀóibi olup úıyÀmet güni añunla óaşr olsalar gerekdür ve ol gördügin úavm ki bir 

günde hem ekerler hem biçerler yine biter [87/b] ol mücÀhidlerdür ki AllÀh 

yolunda ġazÀlarda cihÀd iderler Óaúú teèÀlÀ anlaruñ óasenÀtın birin yeddi yüz úat 

ider ve her bir dirhem ki Sebillu’llÀhda infÀú iderler idi yüz dirhem taãadduú itmiş 

åevÀbın bulurlar ve ol úavm ki (5) öñlerinde taze et ve úoúmış et, taze eti úoyup 

úoúmış etden yedikleri anlar nìrÀnì kişiler ve nìrÀnì èavratlardur ki óelÀli terk idüp 

óarÀm üzere inhimÀk iderler andan daòı gitdük meşÀmıóa-yı rÀóiya-yı ùayyibe 

geldi eyitdim yÀ aòì CebrÀéìl bu rÀóiya-yı ùayyibe nedür eyitdi yÀ Muóammed bu 

mevøiè Firèavn (10) èavratunuñ dÀyesi yeridür ben eyitdim anuñ dÀyesi var mıdur 

eyitdi bir müémine-yi ãÀlióa AllÀh teèÀlÀya sırrÀn èibÀdet ider dÀyesi var idi bir 

gün Firèavn’uñ bir cÀriyesinüñ başını ùararken ùarÀk elinden düşdi [88/a] ol òatun 

eyitdi Firèavn ve Firèavn’a èibÀdet idenler naèìs oldı didi ol cÀriye eydür ne aãıl 

kelÀmdur bu ki söylersin Firèavn’dan ġayrı senüñ bir rabbüñ var mıdur ol dÀye 

eydür benüm ve senüñ ve Firèavn’uñ ki rabbi AllÀh’dur (5) ki cemìè-i èÀlemleri 

yaradandur ol cÀriye eydür ben bunı Firèavn’a òaber virürüm didi òatun eydür 

AllÀhu teèÀlÀya åıġındum didi andan ol mekkÀre FirèÀvn öñüne varup el-iyÀzü 

bi’llÀh secde eyledi eyitdi ey benüm rabbim daye senden (10) ġayrı bir Teñri 

ittiòÀõ itmüş aña èibÀdet ider didi Firèavn emr idüp iòøÀr itdiler ve erin daòı iòøÀr 

idüp Firèavun ol kişiye eyitdi senüñ èavratuñ benden ġayrı bir Teñri ittiòÀz idüp 

èibÀdet idermiş suèÀl eyle didi ol kişi eydür èavratum gerçek [88/b] dir bizim 

Teñrimüz ol AllÀh’dur ki yerleri ve gökleri òalú eyledi dünyÀnuñ ve aòiretüñ 

Rabbi’dür didi Firèavn eyitdi eger bu sözden vaz gelmezseñiz èaõÀb-ı şedìd ile size 

èaõÀb iderem didi añlar eyitdi ne iderseñ it (5) biz hidÀyetle êalÀleti ãatun alamazız 
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didiler Firèavn emr itdü bir nuóÀsdan úazan içine zeyt úoyup úaynatdı sizi bunuñ 

içinde èaõÀb iderüm ve evlÀdıñızı sizden evvel didi anlar eyitdiler AllÀhu teèÀlÀ 

yanında åevÀb buluruz didiler ol òatunuñ úucaġında bir maèãÿm var idi Firèavn 

ayaġla (10) çeküp ol zeyte bıraúdı AllÀh emriyle ol maèãÿm-ı pÀk úazÀn içinden 

lisÀn-ı faãìó ile benüm anam tìz ol iriş ki sen Óaúú üzre Firèavn bÀùıl üzredür didi 

andan ãoñra Firèavn anlaruñ yaúın evlÀduñ daòı [89/a] atup ol òatunı ve erini daòı 

itdi Óaúú teèÀlÀ anlara bir melek gönderdi altundan ùabaú içinde envÀè dürlü 

fevÀkihe ve eùèime var idi anlar gice gündüz úıyÀmete degin yerler yÀ Muóammed 

bu şemm eyledüğüñ rÀyióa anlaruñ rÀyióasıdur didi andan Beyti’l-maúdis’e(5) 

geldük melÀéike-i sebèa semevÀt ve Óaøreti Ádem ve ervÀó-ı cemèì-i enbiyÀ óaôır 

olup CebrÀéìl eõÀn oúudı ve MikÀéìl iúÀmet eyledi ben ilerü ùurub imÀmet eyledüm 

iki rekèat namÀz úıldım andan baña üç úadeó geldi birinde òamr ve birinde süd ve 

birinde ãu CebrÀéìl eyitdi úanúısın dilerseñ iç didi (10) südi içdim birazı úaldı 

CebrÀéìl eyitdi eger süçiyi içseñ ümmetüñ azarlar idi ve eger südi içseñ 

ümmetüñden nÀr-ı cehenneme kimesne daóil olmazdı. Eyitdim yÀ CebrÀéìl getür 

ol bÀkìsin daòı içeyim didim eyitdi [89/b] yÀ Muóammed muúadder bu úadardur 

ve úalem böyle cÀrì oldı tebdìl olmaz didi andan beni ãaórÀya çıúardı gördüm 

ãaórÀyı Beyti’l- maúdis üzerinden èinÀn-ı semÀya dek nerdübÀn MièrÀc úuruldı 

andan güzel görmedim her baãacaú ayaġı bir dürlü(5) kimi altundan kimi 

gümişden kimi yÀúÿt-ı aómerden kimi zeberced-i aòêardan andan beni CebrÀéìl 

gögsine çeküp úanatlarıyla büridi gözlerimden öpüp çıú yÀ Muóammed didi 

CebrÀéìl ve ben ol nerdübÀndan çıúup hevÀya èurÿc itdik yiryüzi görünmez oldı bir 

gürÿh melÀéìkeler adedini AllÀh bilür (10) tesbìó ü tehlìl ü temcìd iderler ve 

yıldızlara naôar itdüm semÀda muèallaú aãılup ùururlar ednÀsı dünyÀ ùaġlarınuñ 

ziyÀde büyügüncedür CebrÀéìl’e suèÀl itdim bunlar yerde ziyÀde küçürek görinür 

bunda büyük görinür CebrÀéìl [90/a] eyitdi böyle olması baór-ı hevÀdandur ol 

yerde ki ãu çoú olur yıldızlar küçürek görinür didi andan ãoñra güneşi gördüm 

melekler èacele ile çeküp eflÀk devr itdigi yire(5) iledürler ve ayı gördüm èacele 

üzre melekler maùlaè-ı mevøiène çekerler andan ùarafü’l-èayn içre ve semÀ-i 

dünyÀya irişdik beş yüz yıllıú yoldur ve ol gögüñ úalınlıġı daòı beş yüz yıllıúdur 

gök úapusını daú eyledi kimdir didiler CebrÀéìl benüm didi bileñce kim vardur 
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didiler CebrÀéìl eyitdi Muóammed vardur eyitdiler (10) Muóammed mürsel oldı 

mı didiler CebrÀéìl belì oldı didi eyitdiler meróaban saña ve Muóammed’e diyüp 

úapuyı açdılar gördüm ol gögi Óaúú teèÀlÀ duòÀndan òalú eylemiş adına Refìèe 

dirler bir èaôìmü’l- òilúa melek gördüm adına İsmÀéìl [90/b] dirler nÿrdan ata 

biner ve üzerinde nÿrdan óulle
29

 ve nÿrdan ridÀ ve yetmiş biñ melek gördüm 

başları risÀle-yi dürr-i cevÀóirle mükellel ve her bir melegüñ yeddi yüz lisÀnı var 

AllÀh teèÀlÀya tesbìh iderler yeddi yüz luġat ile ve her birinüñ elinde (5) nÿrdan bir 

óarbe var bunlar cundu’llÀh olup yiryüzinde biri èiãyÀn eylese bir nidÀ olunur ki 

AllÀhu teèÀlÀ filÀna ġaøab eyledi diyü anlar daòı ġaøab iderler eger ol tekrÀr tevbe 

ve istiġfÀr itse nidÀ olunur ki AllÀhu teèÀlÀ fülÀndan rÀøı oldı diyü anlar daòı rÀøı 

olup duèÀ iderler andan(10) ãoñra bir nice melÀéìke gördüm Àdem oġulların 

èamellerin bir melek-i èaôm öñüne iletürler ol melek bir kürsì üzre oturur benì 

Àdemüñ gündüz itdiği èamellerin ãaġ eline ve gice itdiği èamellerin ãol eline alur 

CebrÀéìl’e ãordum [91/a] bu melek kimdür diyü eyitdi bu İsmÀéìldür dünyÀ 

gögünüñ òazìnedÀrıdur yaúın ol kendüne selÀm vir didi yanına vardım selÀm 

virdim selÀmım aldı beni tekrìm eyledi yÀ Muóammed saña beşÀret olsun ki òayr 

sende ve ümmetüñdedür didi andan(5) CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed yüri burÿc 

seyr eyle ve èacÀéìbler gör di(di) seyr iderek bÀb-ı óafaôaya irdüm anda melekler 

ùopùolu olmış beklerler ellerinde şihÀb-ı åÀúıb var ve ol melekler selÀm virürlerdi 

fevc fevc gelüp baña ve ümmetime berekÀt ile duèÀ iderlerdi(10) semÀ-yı dünyÀya 

naôar eyledüm yol olup yıldızlar ile müzeyyen olmuş ve ol yıldızlar úandìller gibi 

muèallaú aãılmış ve daòı ilerü vardum bir nÿrdan kürsì üzre bir nÿrÀnì çehrelü 

birini gördüm CebrÀéil eyitdi yÀ Muóammed bu babañ Ádem èaleyhi’s-selÀmdur 

yaúın ol selÀm vir didi ben daòı selÀm virdüm èaleyke’s-selÀm [91/b] alup 

meróaban ãÀlió oġul ve ãÀlió nebì didi Ebÿ Zerr el-GıffÀrì raêıya’llÀhu anhü 

rivÀyetinde Óaøret ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eydür gördüm Ádemüñ ãaġ 

yanında bir ùÀéife ãaġına baúdıúda güler ve ãoluna baúdıúda aġlar CebrÀèìle suèÀl 

eyledüm (5) eyitdi ãaġ yanndaki ehl-i yemendür ve ãolundaki ehl-i şimÀldür ehl-i 

yemen ehl-i cennetdür ehl-i şimÀl ehl-i nÀrdur ol ecilden ãaġına baúdıúca güler ve 
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ãoluna baúdıúca aġlar  didi ol maóall CebrÀéìl beni taúdìm eyledi ilerü geçüp ol 

meleklere imÀmet eyleyüp Òalìl İbrÀhim èaleyhi’s-selÀm milleti üzere (10) iki 

rekèat (namÀz) andan ikinci göge èurÿc itdik evvelki gök ile iki yıl mÀ-beyni beş 

yüz yıl olup ve ol gögüñ úalınlıġı daòı beş yüz yıl idi CebrÀéìl daúú-ı bÀb itdi 

kimdür didiler CebrÀéìl benim didi bileñce kimdür didiler Muóammed’dür [92/a] 

didi Muóammed mürsel oldı mı didiler belì oldı didi meróabÀ Muóammed òoş 

geldi diyüp úapuyı açdılar içerü girdük gördüm Óaúú teèÀlÀ ol gögi yÀúÿtdan 

yaratmış adına Úaydÿm dirler ve anlaruñ feriştehleri èanúÀ ãÿretindedür ve bir 

ferişteh ol göge müvekkeldür (5) adı MiòÀéìldür ilerü vardum bir melek gördüm 

bu melegüñ yarusı úardan yarusı ōddan òalú olmuş ne ōda úarı eridür ne úarı ōdı 

söndürür ol melegüñ biñ başı var her başında biñ biñ yüzi var her bir yüzinde biñ 

biñ aġzı var her bir aġzında biñ biñ dili var her bir diliyle biñ (10) biñ luġat söyler 

bir luġat ile biñ biñ tesbìó ider ve hiç biri birine beñzemez ve baèøı tesbìóÀtında ne 

dir didi YÀ men ellefe beyne’l åelcì ve’n-nÀrì ellef beyn-i úulÿb ibÀdike’ã-ãÀlióìn 

yaèni yÀ Àteşle úar mÀ-beynini teélìf ve terkìb idüp muntaôım iden  [92/b] AllÀh 

ãÀlió úullaruñ mÀ-beynini daòı teélìf ile muóabbet ve meveddet ve óüsn-i 

muèÀşeret eyle dir melekler Àmìn dirler óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi ve sellem ol 

melegüñ òılúatinde ìètibÀr ile naôar eyledim gördüm bir úanadı úar ve bir úanadı 

Àteş ve(5) boynı Àteşden ve tüyi úardan aãlÀ biri birini yaúup söndürmez yÀ 

úarındaşım CebrÀéìl bu melek kimdür didim eyitdi eknÀf-ı semevÀta müvekkel 

olan melekdür meleklerüñ ziyÀde faãìóidür diyüp baña işÀret eyledi ol meleklerüñ 

öñlerine geçüp İbrÀhim Óalìlu’llÀh milleti üzere iki rekèat namÀz(10) úıldım ilerü 

vardım iki nÿrdan kürsì üzre iki yigit yüzleri güneş gibi berú (urur) CebrÀéìl’e 

bunlar kimdür didim eyitdi bunlaruñ birisi èİsÀ ve birisi YaóyÀ èaleyhimÀ’s-

selÀmdur ilerü var selÀm vir bunlar òÀletezÀdelerdür [93/a] didi ilerü varup selÀm 

virdüm selÀmım redd eyleyüp meróaban ey ãÀlió úarındaş ve ãÀlió nebì didiler 

andan ãoñra üçünci göge èurÿc itdik bu gök ile ikinci gögün mÀ-beyni beş yüz yıl 

idi ve úalınlıġı daòı beş yüz yılıú idi(5) CebrÀéìl úapuyı dögdi kimdür didiler 

CebrÀéìl benüm didi bileñce olan kimdür didiler CebrÀéìl Muóammed’dür didi 

mürsel oldı mı didiler CebrÀéìl belì oldı didi meróabÀ yÀ Muóammed òoş geldüñ 

didiler úapuyı açdılar içerü girdik Óaúú teèÀlÀ ol gögi aú gümişden yaratmış idi 
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arúavundur baèøılar eydür(10) nuóÀsdan òalú olup adı Müzeyyene’dür diler ol 

gögüñ feriştehleri insÀ(n) ãÿretündedür ve aña bir melek müvekkeldür adı 

äalãÀéìldür ol gökde ol úadar melekler gördüm ki ikinci gökde olan meleklerden 

ziyÀde bileler nice Àlet-i [93/b] óarb var ellerinde yeşil sancÀúlar var CebrÀéìle 

eyitdim bunlar kimlerdür didim CebrÀéìl eyitdi Bunlar RamaøÀn ayınuñ ve Úadir 

gicesinüñ melekleridür zikr meclislerin ve èarefe günlerin ve şühedÀ meclislerin ve 

cemÀèat ictimÀèın ùaleb iderler ve gice(5) namÀzın úılanlara selÀm virürler didi 

andan ilerü naôar eyledüm bir yigit ve bir úoca gördüm nÿrÀnì çehreleri var yÀ aòì 

CebrÀéìl bunlar kimlerdür didim eyitdi Davÿd ve SüleymÀn èaleyhimÀ’s-selÀmdur 

yaúın ol selÀm vir didi yaúın varup selÀm virdüm redd itdiler meróabÀ ey ãÀlió 

úarındaş ve ãÀlió nebì diyüp(10) òiùÀb itdiler yÀ Óabìbu’llÀh saña beşÀret olsun ki 

òayır cümle sendedür ve senüñ ümmetüñdedür didiler anda baúdım bir yigit 

gördüm kürsì üzre oturur yüzi nÿr işrÀú ider ãÿreti ayuñ on dördine beñzer [94/a] 

eytidim yÀ CebrÀéìl bu yigit kimdür didim eyitdi yÀ Muóammed bu Yaèúÿb oġlı 

Yÿsuf’dur Óaúú teèÀlÀ bunu óüsn-i òulú ve cemÀl-i bÀ-kemÀl ile tafêìl itdi ayı 

yıldızlar üzre tafêìl itdigi gibi yaúınına var selÀm vir didi selÀm virdim redd idüp 

ikrÀm eyledi (5) meróaban ãÀlió Peyġamber elóamdüli’llÀh mübÀrek ùalèatuñ 

müşÀhede itdik didi andan yetmiş biñ melek ãaff baġladular namÀza ikÀmet olındı 

her ãaffı maşrıú ile maġrib mÀ-beyni úadar idi CebrÀéìl beni ùaúdìm itdi milleti 

İbrÀhìm üzre iki rekèat namÀz úıldım andan ãoñra dördünci göge çıúdım üçünci ile 

mÀ-beyni(10) beş yüz yıllıú yol olup úalınlıġı daòı kezÀlik idi CebrÀéìl daúú-ı bÀb 

itdi kimdür didiler CebrÀéìl benim didi ol bileñce olan kimdür didiler CebrÀéìl 

eyitdi Muóammed’dür Muóammed mürsel oldı mı didiler CebrÀéìl belì oldı didi 

eyitdiler meróabÀ [94/b] saña ve bileñce olana diyüp úapuyı açdılar girdik gördük 

Óaúú teèÀlÀ bu gögü aú gümişden yaratmış adına ÕÀhire dirler ve anuñ feriştehleri 

insÀn ãÿretindedür ve bir ferişteh aña müvekkeldür adı äalãÀéìldür eãnÀf-ı melÀéìke 

ve èacÀéìb-i ãunu’llÀh(5) temÀşÀ itdim ol melekler tesbìó ve taúdìs ve AllÀhu teèÀlÀ 

óaøretlerine åenÀ iderler kimi rukÿèda kimi sücÿdda kimi úıyÀmda kimi úuèÿdda 

ve bir kişi gördüm ki yüzinde nÿr-ı sÀùıè berú urur CebrÀéìle suèÀl itdüm bu 

kimdür diyü CebrÀéìl eyitdi bu İdrìs nebìdür Óaúú teèÀlÀ mekÀn-ı èaliyye irtiúÀ 

itmişdür yÀ(10)  Muóammed yaúın ol selÀm vir didi varup selÀm virdim selÀmımı 
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alup baña ãalavÀt virüp istiġfÀr eyledi CebrÀéìl daòı ilerü varup èacÀéìb gör didi 

ilerü vardum bir aôimü’l- òalìúa şaóıã gördüm ayaúları yeddi úat yeraltında ve başı 

[95/a] èarş altında nÿrdan bir kürsì üzre oturur ve ãaġında ve ãolunda ve öñünde 

melekler var èadedin AllÀh bilür AllÀhuñ emrine muntaôır olup müsÀrèat iderler 

ãaġında bir levó var ve ãolunda bir aġac var enfÀs-ı òalÀyıú èadedince yapraúları 

var ol (5) şaòıã sÀyir melekler gibi gülmez óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem eydür ol şaòãı gördükde bedenim titredi endÀmım lerõÀn olup 

èaúlım zÀéìl olmaya úarìb oldı CebrÀéil eyitdi úorúmÀ yÀ Muóammed bizim 

cemìèmiz bu şaòıãdan òazer eylerüz budur lezzetler giderici ve cemÀèatler ayırıcı 

evler òarÀb(10) idüp úabirler maèmÿr idici buña melekü’l-mevt dirler yaúın ol 

selÀm vir didi yaúın varup selÀm virdim selÀmım redd itmedi CebrÀéìl eyitdi yÀ 

èAzrÀéìl bu nebì-i ümmì óabìb-i şefiève beşirü’l-nezìr raómeten lil-èalemìn olan 

èAbdu’llÀh [95/b] oġlı Muóammed ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem óaøretleridür 

niçün selÀmın redd itmedüñ didikde èAzrÀéìl işitdikde ayaú üzre úalúup beni 

kerÀmet ile tehniye eyledi eyitdi yÀ Muóammed saña beşÀret olsun ki hayr sende 

ve senüñ ümmetüñdedür ben eyitdüm yÀ úarındaşım (5)èAzrÀéìl bu senüñ 

maúÀmuñ mıdur didim eyitdi belì Óaúú teèÀlÀ beni òalú idelden úıyÀmete dek 

maúÀmum budur didi ben eyitdim yÀ úarındaşım èAzrÀéìl yÀ ervÀóı nice úabø 

idersüñ sen òoõ mekÀnuñdan müfÀreúat itmezsüñ eyitdi yÀ Muóammed Óaúú 

teèÀlÀ beni beş yüz biñ ile tÀyìn idüp òiõmetimde(10) úodı vaútÀkim bir úuluñ 

eceli irişe ve rızúı dükene aña úırú melek gönderürüm ruóuñ úabø itmege 

muèalece iderler ùamarlardan ve sümüklerden ve etle úandan ayırup ãoñra boġaza 

getürdüklerinde bu elimdeki óarbe ile úabø iderüm didi baúdım [96/a] elinde bir 

nÿrdan óarbe ve bir ôulumÀtdan óarbe gördüm eyitdi Muóammed eger rÿó-ı 

ùayyibe ise nÿrdan óarbe ile úabø idüp yedinci úat gökde èaliyyìne gönderürüm 

anda ebrÀruñ ervÀóı sÀkin olurlar eger rÿó-ı òabìåe olursa bu ôulumÀtdan olan (5) 

óarbe ile úabø idüp siccìne buraúurum eyitdüm siccìn nedür eyitdi bir úara müôlim 

úayÀdur yeddi úat yerüñ altundadur ben eyitdim yÀ aòì èAzrÀéìl ya bu levó nedür 

ki sen buña naôar idersüñ eyitdi yÀ Muhammed cemìè-i Ádem oġlanunuñ ecelleri 

ve adları bu levóadadur ben eyitdim yÀ üzerinden nice zamÀn mürÿr iden 

kimesnenüñ(10) ismi nirdedür eyitdi levó-i maófÿôda olur ben eyitdim yÀ Ádem 
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oġlunuñ ervÀóın nice úabø idersüñ ve nice irüşürsün eyitdi yÀ Muóammed Óaúú 

teèÀlÀ dünyÀyı cümleten öñümde bir ãofra gibi sizüñ biriñiz öñündeki ùaèÀm-ı 

tenÀvül [96/b] idersiñiz ben eyitdim yÀ bir úuluñ ecelin nice bilürsin eyitdi yÀ 

Muóammed hiç bir kimesne yoútur ki illÀ anuñ iki úapusı vardur birinden rızúı 

iner ve birinden èameli çıúar ve bu ãolumdadur hiç bunda bir yapraú yoúdur illÀ 

üzerinde bir  Àdemüñ (5) adı vardur vaútÀkim eceli gelse ol yapraú ãararur ve rızúı 

inen úapuya düşer ve levóada adı siyah olur andan bilürüm ki eceli gelmişdür bir 

kez aña naôar iderüm vücÿdı ditrer ve heybetimden øaèìf olur òiõmetimde olan 

melekler aóvÀle vÀúıf olup inüp ol şaòãuñ rÿóını úabø itmege muèÀlece iderler ki 

(10) AllÀhu teèÀlÀ buyurur úavlehu teèÀlÀ óattÀ iõÀ cÀée eóadühümü’l-mevtü 

teveffethu rüsulunÀ ve hüm lÀ-yüferritÿn30
 eyitdim yÀ úarındaşım èAzrÀéìl ervÀó 

úabø itmege cümlesi bir midür eyitdi yoú yÀ Muóammed ol kişi ki ehl-i saèÀdetden 

ola ben aña rıêvÀnì [97/a] ve raómet meleklerin gönderürüm rÿóuna muèÀlece 

iderler suhÿlet ile vaútÀkim óulúÿma getüreler ben ãaġ elüm ãunup boġÀzından 

çekerüm yaġdan úıl çeker gibi elümde bir sÀèat ùurmadın bir èaôìm melek vardur 

adı äalãÀéìldür gelüp (5) elümden alır èilliyìne çıúarur hiçbir melek rast gelmez illÀ 

meróaban ey rÿó-ı ùayyibe saña beşÀret olsun ki revó u reyóÀn ile ve AllÀh 

teèÀlÀnuñ rıøÀsıyla dirler ve ol kişi ki ehl-i şeúÀvetden ola ben aña ġaøab 

meleklerin gönderürüm anuñ rÿóuna muèÀlece iderler şiddet ve ünf ile çeküp rÿóın 

çıúarurum óulúuma getürürler (10) saòù óarbesiyle çeküp rÿóın çıúarurum nitekim 

úızġın çengel ıãlanmış yükden ki ùolaşmış ola çıúarır gibi elimde göz açıp 

yummadın bir melek-i èaôìm gelür ki adı DekyÀéìl elümden alur ol maóall-i 

èulyÀdan bir nidÀ añılur ki ol rÿó-ı òabìåeyi [97/b] Siccìne buraú diyü ben eyitdim 

yÀ aòì èAzrÀéìl AllÀhu teèÀlÀ seni ervÀó úabø eylemek içün yaratdugı ãÿret üzre 

görsem didim èAzrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed ùÀúat getüremezsüñ didi ben kendüye 

yemìn virdim ol maóall yuúarudan bir ÀvÀz geldi ki óabìbime muóÀlefet (5) itme 

diyü pes èAzrÀéìl ãÿret-i Àãliyyesi üzre Óaørete göründi óaøret-i RisÀlet-penÀh 

eydür vaútÀkim èAzrÀéìle naôar itdün gördüm cemìè-i dünyÀ bunuñ öñünde şol 

sizüñ öñüñüzde bir dirhem gibidür nice isterse taãarruf ider vaútÀkim ol ãÿretde 

                                                           
30

 Kur’an 6/61. “ Nihayet birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz onun canını alır ve onlar 

görevlerinde asla kusur etmezler.” 



 

163 
 

gördüm úalbim ditredi ve èaúlım zÀéìl(10) oldı CebrÀéìl elin gögsüm üzre úodı 

èaúlım yerine geldi andan CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed ölümden ãoñra daòı 

ölümden eşedd var didi ben eyitdim ne vardur yÀ úarındaşım CebrÀéìl eyitdi 

maùlaè vardur ve úabir ùarlıġı vardur Münker [98/a] ü Nekìr suèÀli vardur ben 

eyitdim yÀ CebrÀéìl maùlaè nedür CebrÀéìl eyitdi ol zamÀn kim bir úulı úabre 

úoyalar ol bir óale varur ki kendüye ne irişeceġin bilmez ve anda yılÀnlar ve 

çıyÀnlar ve èaúrebler vardur aġızlaruñ açmışlar ãoúmaú içün(5) óÀôır ùururlar 

ammÀ Münker ve Nekìr didigim oldur ki vaútÀkim bir úulı defn ideler senüñ 

ümmetiñden ve ehliyle evlÀd ve aãdıúÀsından müfÀreúat idüp úabr içre ferìd ü 

vaóìd úıla ol maóall iki siyah yüzli gök gözli yogun gövdeli melekler gelürler yiri 

şaúk ide ide başları èarş altında(10) ve ayaúları yeddi úat yeraltında ola her birinüñ 

elüinde bir demür ùopuz ola eger cemè ins ü cìn cemè olsalar añı úımıldatmaġa 

úÀdir olmayalar anlar ol meyyìt suèÀl ideler Rabbüñ kimdür ve dinüñ ne dindür ve 

peyġamberüñ kimdür ol saña [98/b] gönderilen kişi óaúúında ne didüñ diyeler eger 

ol úul saèÀdet ehlinden ise dünyÀdaki úavl-i åabit üzre åebÀt òÀãıl olup cevÀbın 

tereddütsüz ÀsÀn virürse anlar daòı başı ucundan iki úapu açarlar birinden cennete 

naôar ider ve birnden nÀra naôar (5) ider cennete naôar idüp rÿó-i reyóÀnın 

úoúlayup  ãafÀlar ider Cehenneme naôar idüp şükr ider didi óaøret-i RisÀlet-penÀh 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi ol gökden daòı èurÿc itdük beşinci göge göz 

açup yummadan aña irüşdük anuñ (10) daòı mÀ-beyni ve úalınlıġı beş yıllıú yol idi 

CebrÀéìl istìõÀn eyledi eyitdiler kimdür CebrÀéìl eyitdi benüm bileñce kim vardur 

didiler eyitdi Muóammed vardur Muóammed mürsel oldı mı eyitdi oldı eyitdiler 

meróabÀ Muóammed diyüp úapuyı açdılar içerü girdim gördüm bu gögi AllÀhu 

teèÀlÀ altundan [99/a] yaratmış adı RiúÀéìldür baèøılar Heyÿm didiler ve anuñ 

feriştehleri óÿru’l-èayn ãÿretüñdedür ve aña bir ferişteh müvekkeldür adı 

ÚalúÀéìldür AllÀhu teèÀlÀnuñ èacÀéìb ve garÀéìb ve úudretlerin temÀşÀ itdim ve bu 

gögüñ feriştelerüñ dördünci gögde olan (5) meleklerden ziyÀde gördüm CebrÀéìl 

eyitdi bunlar yetmiş biñ ãaff daòı ziyÀdedür didi ve dÀéìm nevóa ve zirÀ inlemekdi 

ve baña eydürler ve bir beyÀø kişi gördüm ùatlu rÀyióalu ãaúÀlı ùaranmış yÀ 

úarındaşım CebrÀéìl bu kimdür didim eyitdi úarındaşın Harÿn’dur yaúın ol selÀm 

vir didi varup (10) selÀm virdim selamım redd idüp baña ve ümmetime duèÀ eyledi 
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andan ãaġıma baúdım gördüm bir baġlu úapu üstünde iki saùır yazu yazılmış nÿrla 

ben eyitdim yÀ CebrÀéìl bu ne yazudur CebrÀéìl eyitdi oúu úapu açılur didi ilerü 

vardum gördüm[99/b] yazılmış LÀ-ilÀhe illa’llÀh Muóammedü’r-resÿllu’llÀh 

vaúùÀkim oúudum kilid düşüp úapu açıldı gördüm ol úapu yedinci göge açılır ve 

bir üç yedinci úat yire iner ve anda bir èaôìmü’l- òilúa mehìbü’l-manôar ġaøab-nÀk 

melek gördüm gözni öñünde(5) bir èuúde var eger òalúa görinse cemìè-i maòlÿúÀt 

bir kezden helÀk olurdı ben eyitdim ya aòì CebrÀéìl bu kimdür göricek gövdem 

ditredi CebrÀéìl eyitdi bu melek òaõìnü’n-nÀrdur AllÀhu teèÀlÀ ġaøabından 

yaratmışdur Cehennem üzre müvekkel olaldan berü ġaøabı her gün ÀèdÀéa’llÀh 

üzre ziyÀde olur (10) bu melek ile melekü’l mevt aãlÀ  gülmezler óaøret-i RisÀlet-

penÀh èaleyhi’s- selÀm eydür selÀm virdüm selamım almadı CebrÀéìl eyitdi yÀ 

MÀlik niçün Nebì-i kerìm Óabìbü’r-raóman ve Resÿl-i rabbü’l-èalemìn 

Óaøretlerinüñ selÀmın red itmezsin  [100/a] Óaúú teèÀlÀ úatında andan muèazzez 

ve mükerrem yoúdur Óaúú teèÀlÀ bunı èÀlemlere raómet göndermişdür didi MÀlik 

bu kelÀmı işidikde ayaga úalúup óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-selÀmdan ìètiõÀr 

eyledi Óaøret eyitdi yÀ aòì CebrÀéìl MÀlik’e (5) söyle baña cehennemi göstersün 

MÀlik eyitdi bu iş benüm elümde degüldür didi ol maóall èulÀdan bir nidÀ geldi ki 

óabìbime muòÀlefet itme didi MÀlik cehennem úapaġın úaldırdı gördüm bir siyah 

müôlim göz gözü görmez Óaúú teèÀlÀ gözümden perdeyi refè itdi úalbime úuvvet 

virdi naôar itdim yetmiş biñ deryÀ (10) gördüm óamìmden ve yetmiş biñ deryÀ 

gördüm ġıslìnden ve yetmiş biñ deryÀ gördüm erimiş úurşundan her bir deryÀnuñ 

kenÀrından Àteşden biñ şihir her şihirde yetmiş biñ úaãır gördüm neóÀsdan ve her 

bir şihirde yetmiş biñ óavlì her [100/b] bir óavlìde yetmiş biñ úaãr gördüm ōddan 

her bir úaãr yetmiş biñ tÀbÿt gördüm ōddan her bir tÀbÿtta yetmiş biñ dürlü èaõÀb 

gördüm ve yetmiş biñ úuyı gördüm zemherìrden ve anda èaúrebler gördüm siyah 

úatırlar (5) gibi ve yılÀnlar gördüm deve boyunları gibi aġızların açmışlar eger 

AllÀhu teèÀlÀdan birine iõin olaydı yiri ve yiryüzindekini cemìèan yudaydı 

rivÀyetdür ki óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi 

Cehennemde bir ùaġ vardur ōddan aña SekrÀn dirler ol ùaguñ dibinde bir úuyu 

vardur aña ĠaøabÀn (10) dirler Óaúú teèÀlÀ her kime ġaøab iderse ol úuyuya 

bıraġdırur ve ol derenüñ içinde úuyular vardur ōddan her úuyunuñ derinligi iki yüz 
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yıllıú yoldur ve daòı ol úuyuda ōddan ùÀbÿtlar vardur her ùÀbÿtuñ içinde [101/a] 

zencìrler vardur ōddan kÀfirler içün Ebÿ UmÀme el-Bahilì raêıya’llÀhu èanhü 

eydür Cehennem ùamuñun aġzından dibine yetmiş yıllıú yoldur ve Ġayya úapusı 

anuñ altındadur İbn èAbbÀs raêıya’llÀhu èanh eydür Ġayya ùamuda bir deredür 

ùamunuñ (5) cemìè dereleri ol Ġayya deresünüñ úorúusundan AllÀha ãıġınurlar 

Óaúú teèÀlÀ ol dereyi vaèad eylemişdür beş tÀèifeye biri õinÀ idenler ikinci òamr 

içenlere üçünci aúçe Àããısı fÀéìdesin yiyenlere dördünci atasına anasına èÀãì 

olanlara beşinci yalÀn yire ùanıúlıú idüp şehÀdet-i zÿr idenlere èAùÀ (10) eydür 

Ġayya cehennemde bir deredür ùamuda bir deredür ġayet ıssı ve derìñdür ol derede 

bir úuyu vardur aña Behìm dirler úaçan ùamu biraz ãovuú [101/b] olsa Óaúú teèÀlÀ 

ol úuyuyı açar cehennem ol girü ıssı olur Ebÿ Saèìd Òudrì raêıya’llÀhu èanhü 

eydür Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eyitdi Cehennemde bir úuyu vardur aña Valì 

(di)rler ehl-i nÀr-ı cehennem dibine iletmeden evvel(5) úırú yıl èaõÀb ideler andan 

ãoñra bir ùaġ vardur ōddan aña Çuúrar dirler úırú yıl daòı ol ùaġda èaõÀb ideler 

andan ãoñra alup cehennemüñ dibine iledeler ebedì èaõÀb içinde olalar yüz yılda 

bir kez derileri tebdìl ola ve óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi (10) ve 

sellem eyitdi cehennemüñ zebÀnìleri on ùoúuzdur bir Malikdür ve on sekizi aña 

hiõmetkÀrdurlar ol zebÀnìlerüñ gözleri yıldırım gibidür ve dişleri süñükler gibidür 

ve aġızlarında ōdlar çıúar ve bir omuzundan bir omuzına bir yıllık [102/a] yoldur 

ve her zebÀnìnüñ hükmünde yetmiş biñ hiõmetkÀr varudr. İmÀm FaóirrÀzì 

rahmetu’llÀh eydür bunlara zebÀnì didiler niçün zirÀ kÀfirleri elleri ile ve ayaúları 

ile èaõÀb iderler zebÀnìlerüñ şol resmedür ki on biñ(5) kÀfiri bir eline ve on biñ 

úafiri daòı bir eline ve on biñ úÀfiri ayaġına ve on biñ kÀfiri daòı bir ayaġına alur 

olsa bir zebÀnì bir defèada úırú biñ kÀfire èaõÀb ider rivÀyet olunur ki óaøret-i 

RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi yÀ CebrÀéìl baña ōdı vaãl eyle 

CebrÀéìl(10) eyitdi yÀ Muóammed cehennem bir úarañu yirdür ve içi ùopùolu 

ōddur eger bir zerre ol ōddan ôÀhir olaydı cemìè-i yeryüzini yaúaydı eger 

cehennem úaftÀnlarından birisini çıúarsalar yer ile gök arasından úosalar anuñ 

yaramaz úoúusundan cemìè-i òalú [102/b] helÀk olalardı eger SelÀsil ve AġlÀlüñ 

birin dünyÀ ùaġlarınuñ bir èaôìmi üzre úonsalar úurşun gibi eriyüp zÀèìl olaydı ve 

eger zebÀnìlerün biri ÀşikÀre olaydı cemèi óalú anuñ heybetinden helÀk olurdı 
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óaøret-i Resÿl èaleyhi’s-selÀm(5) eyitdi úaçan CebrÀéìlden bu sözleri işitdim 

aġladım CebrÀéìl daòı bile aġladı ben eyitdim yÀ CebrÀéìl sen niye aġlarsın sen 

òōõ günÀh işlemezsüñ CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed emìn olmazın HÀrÿt ile 

MÀrÿt nice mübtelÀ oldılar didi pes Óaøret èaleyhi’s-selÀm ve CebrÀéìl(10) emìn 

olmayup ùamu úorúusundan aġlarlar èacebdür ki èaãìler aġlamazlar mÀllarına ve 

cÀhlarına ve ãaġlıúlarına maġrÿr olurlar ehl-i tefsìr eydürler eger ùÀmÿdan bir úatre 

ãu çıúarsalar ve dünyÀ ùaġlarınuñ üzerine úosalar cemèi [103/a] ãular ve ùaèÀmlar 

ıssıdan eriyeydi rivÀyetdür ki cehennemde aġaçlar vardur ōddan yemişi şeyùÀn 

başına beñzer úaçan yiseler boġazlarına ùura keçmeye ve ol yemişler şöyle acı ola 

ki aġudan daòı ziyÀde ve(5) úoúusı cìfeden artuú ola naúl olunur ki Cehennemüñ 

ùopraġı Àdemlerdür úale’llÀhu teèÀlÀ fetteúu’n-nÀre’l-lleti ve úuduhÀ’n- nÀsü ve’l- 

hicÀretü 
31

 maènÀsı budur ki her kÀfirüñ boynında kibrit ùaşından bir ùaş almış ola 

ve bir şeyùÀna baġlu ola imdi ol ùaş kibrit ùaşı oldı ġayrısı olmadı (10) zirÀ bu kibrit 

ùaşında beş dürlü òÀããa vardur ki ayrıú ùaşlarda yoúdur evvel budur ki tiz yanar 

ikinci budur ki giç söner üçünci budur ki yaramaz úoúusı vardur dördünci budur ki 

úaynar ıssıdur beşinci budur ki Àdemüñ gövdesine yapışur [103/b] rivÀyet olunur 

ki cehennemün úapusı ikidür yeddi ùabaúası vardur her ùabaúada yetmiş biñ şihir 

vardur ōddan ve her şihirde yetmiş maóalle vardur ōddan her bir maóallede yetmiş 

biñ óavuş vardur ōddan her bir havuşda yetmiş(5) biñ ev vardur ōddan her evde 

yetmiş biñ ùÀbÿt vardur ōddan her ùÀbÿt içinde yetmiş biñ èaúrep vardur her 

èaúrebüñ biñ úuyruġı vardur her úuyruġunda bir deryÀ vardur aġudan ve her 

ùÀbÿtuñ üzerinden biñ aġaç vardur ôaúúÿmdan ve her aġacuñ dibinde yetmiş biñ 

zencir ve buúaġı(10) vardur her birine yetmiş biñ ferişteh yapuşup ùururlar ve her 

feriştenüñ elinde yetmiş yılÀn vardur her yılÀnuñ aġzında bir deñiz vardur aġudan 

imdi bunlaruñ cemìèsi kÀfirler içündür ve ġammÀzlar ve zekÀt virmeyenler[104/a] 

içündür ve zinÀ idenler içündür ve livÀùa idenler içündür ve süçi içenler içündür ve 

yetìm mÀlını yiyenler içündür ve ribÀ yiyenler içün ki tövbe söz olmış olalar naúl 

olunur ki úıyÀmet güninde Cehennem üç tÀéifeye söyleye biri beglere (5)ve biri 

baylara ve biri èÀlimlere beglere eyde yÀ şol kimse ki Óaúú teèÀlÀ saña sulùÀnlıú 

                                                           
31

 Kur’an 2/24. “ O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşden sakının.” 
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virdi niçün adl eylemedüñ o ôÀlim begi bir úuş bir dÀne yudar gibi yuda ve 

èÀlimlere ki èilmle èamel eylemedi ve baylara eyde Óaúk teèÀlÀ saña çoú mÀl virdi 

zekat ve ãadaúa ve úarø-ı hasen dileyene virmezdüñ (10) diyüp anı bir úuş dane 

yudar gibi yuda Terġìb-i Terhìb’de eydür ÙaberÀnì rivÀyetinde Ebu Saèìd el-Òudrì 

raêıya’llÀhu èanhü eydür óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi 

bir ãavt-ı hÀéìl işirdim. CebrÀéìl geldi suèÀl [104/b] itdi Cehennemüñ kenÀrından 

bir úaya düşdi yetmiş yıldır ki dibine henüz irişdi AllÀhu teèÀlÀ diledi ki ÀvÀzın 

saña işitdire didi óaøret-i RisÀlet- penÀh èaleyhi’s-selÀm andan ãoñra aġızı ùolusu 

gülmedi aòir èömrine dek rivÀyetdür ki Ebu Saèìd Òudrì(5) raêıya’llÀhu èanhü 

óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-selÀm eyitdi eger Cehennemde olan demür 

èÀmÿdların birin yire úosalar ve ins ü cìn cemè olup yapışsalar yerinden 

úımıldatmaġa úÀdir olmayalardı İmÀm ÙaberÀnì rivÀyetinde YaèlÀ bin Münebbe 

rivÀyet ider óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu (10)èaleyhi ve sellem eyitdi Óaúú 

teèÀlÀ ehl-i cehennem üzre bir siyah buluù gönderür ve ehl-i cehenneme nidÀ 

olunur ki ne ùaleb idersüñüz diye anlar dünyÀdaki buluùuñ yaġmurı òaùırlarına 

gelüp ãu ùaleb iderler Óaúú [105/a] teèÀlÀ ol buluùdan üzerlerine SelÀsil ve AġlÀl 

ve Àteşler yaġdurup èaõÀbları úat úat ola rivÀyet olunur Yezìd bin Şecereden 

Óaøret-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi cehennemüñ saóilleri ola deryÀ 

saóili gibi ol (5) saóillerde úuyular ola ol úuyularda hevÀm ü yılÀnlar ola beserek 

develer gibi ve èaúrebler ola düldülì úatırlar gibi vaútÀkim ehl-i cehennem 

Cehennemde ùaófìf ùaleb ideler anları ol saóillere çıúaralar ol óaşarÀt-ı hevÀm 

anları ùuùaúlarından ve yanlarından ùutup etlerin dideler tekrÀr(10) Cehenneme 

döneler AllÀhu teèÀlÀ üzerlerine uyuzluú taslìù ide ol úadar úaşıyalar ki kemükleri 

gözike diyeler ki bu size èaõÀ(b ) ider mi belì ider diyeler dinile ki bu ol dünyÀda 

dilüñüzle ve elüñüzle itdügiñiz[105/b] ìõÀdur müéminlere rivÀyetdür ki Ebu 

UmÀme el-Bahilì raêıya’llÀhu èanhü Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellemden 

bu Àyet-i şerìfüñ maènÀsın suèÀl eyledi Úavluhu teèÀlÀ ve yusúÀ min mÀéin ãadìdin 

yetecereèahu ve lÀ yekÀdü yusìġuhu 
32

 Óaøret eyitdi ehl-i cehennem ãu ùaleb 

itdikde ãu(5) kim aġızlarına yaúın olduúda cemìè-i yüzlerinüñ derisi içine döküle 

                                                           
32

 Kur’an 14/16-17. “ Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak 

fakat boğazından geçiremeyecektir.” 
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ve başuñ derisi kezÀlik vaútÀkim içse cevfinde cemèè-i baġırsaúların úaùè 

dübüründen ayaġına döke didi ve bu Àyetleri tilÀvet eyledi ve suúÿ mÀéen 

óamìmen feúaùùaè emèÀéehüm33 ve in yesteġìsÿ yuġasu bì- mÀin ke el- muhli yeşvi 

el-vucÿh bise (10) eş-şarÀbu ve sÀèet murtefekan 
34

 İbn èAbbÀs raêıya’llÀhu èanhü 

eyitdi Óamìm ãuyununı AllÀhu teèÀlÀ yerleri ve gökleri yaradaldan berü 

úaynadubdurur tÀ ehl-i Cehenneme içirine dek ve baèøılar eyitdi Óamìm ehl-i 

Cehennemüñ gözleri yaşıdur ki  [106/a] óavøa cemè olup ãoñra içürürler 

rivÀyetdür ki Ebu Saèid’den RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi eger 

bir úoġa ġussÀú ãuyundan dünyÀya dökseler cemìè-i ehl-i dünyÀ anuñ kem 

úoúusından meşÀmileri ùutulub helÀk olalardı ġussÀú(5) maènÀsında iòtilÀf 

eylediler İbn èAbbÀs eyitdi ehl-i cehennemden aúan iriñ ve úandur Kaèb eyitdi 

cehennemde bir pıñardur cemìè-i aġulu cÀn-Àverlerüñ aġusı aúar ehl-i cehennemi 

ol pıñara bir kez ùaldurup çıúarurlar cemìè-i derisi ve eti kemükden ayrulup 

ayaġına dökülür ve etini sürür (10) gezer bir kişi kendü esbÀbın sürdiġi gibi ve 

èAbdu’llÀh bin è Ömer eyitdi ġussÀk bir úuyu ùonmış iriñdür eger andan bir úatre 

maġribe buraúsalar ehl-i maşrıú úoúusundan buñalalardı ve èaksi daòı öyledür Ebÿ 

MusÀ [106/b] Eşèarì rivÀyet ider eydür Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

eyitdi üç kimesne cennete daòil olmaya müdmin-i òamr ve úaùè-ı raóm ve 

muãaddıú-ı bi’s-siór ve bir kimesne müdmin-i òamr iken ölse AllÀhu teèÀlÀ añÀ 

nehr-i ġÿtadan içire nehr-i ġÿta nedür (5) yÀ Resÿllu’llÀh didiler Óaøret eyitdi 

zÀìne èavratlaruñ ferclerinden aúan ãulardur ki ehl-i cehennem anuñ úoúusundan 

dÀìm mütÀzzìlerdür rivÀyetdür Ebÿ Hüreyreden raêıya’llÀhu èanhü óaøret-i 

RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi cehennemde kÀfirlerüñ iki cigleri 

mÀ-beyni seriè segirtmesiyle(10) üç günlük yol degüldür ve her dişi Uóud ùaġı 

gibidür ve uylugı bir ùaġ gibidür ki ġayet èaôìm ve oturdugı yer Mekke ile Medìne 

mÀ-beyni úadardur ve derisi úalınlıġı CabbÀr er Àrşÿnıyla úırú iki Àrşÿndur [107/a] 

CabbÀr Yemen beglerüñden bir begdür ki ziyÀde uzun Àrşÿn istièmÀl iderdi ve 

úÀfirüñ dili cehennemde iki fersaò uzun olup süriyeler ve òalú üzerine baãalar İbn 

                                                           
33

 Kur’an 47/15. “ Bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilecek kimseler..” 
34

 Kur’an 8/ 29. “ Susuzluktan yardım isteyip feryat ettiklerinde, maden eriyiği gibi, 

yüzleri yakıp kavuran bir su ile yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne 

korkunç bir yaslanacak yerdir.” 
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MÀce raêıya’llÀhu èanhü rivÀyetinde Óaøret ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem (5) eyitdi 

ümmetümüñ daòı baèøıları cehennemde kÀfir büyüklügünde olalar ne sebebden yÀ 

Resÿllu’llÀh didiler Ebÿ Hureyre raêıya’llÀhu èanhü rivÀyet ider óaøret-i RisÀlet-

penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi cehennemde en ednÀ èaõÀb olana iki naèl 

giydüreler ayaġına ãıcÀġından dimÀġı úaynaya İbn èAbbÀs (10)  óaøretlerine fe 

yuéòaõu bi’n-nevÀsì ve’l-aúdÀm35
 Àyetin suèÀl eylediler eyitdi başıyla ayaúların 

cemè idüp odunı Àteşe atar gibi cehenneme atalar Süveyd bin èAúle eydür Óaúú 

teèÀlÀ ehl-i cehennemi unutmaú murÀd itdikde [107/b] bir ãanduga úor ve her bir 

ùamırına bir mıò toúur ve Àteşle yaúup Àteşden kilid urur ve iki ãanduú daòı ol 

miåilli birbirinine keydürür ve Àteşden kilid urur ve Àteşler içine ãoúar Óaøret 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi Cehennemde èavratlar (5) gördüm maòzÿn 

aġlaşırlar yüzleri üzre düşmüşler ve öyle çıgrışurlar hiç kimesneden anlara cevÀb 

gelmez zÀrì iderler raómet olunmazlar ben eyitdim bunlar kimdür CebrÀéìl eyitdi 

bunlar kendü nefislerin erlerinden ġayrıya beõl ü temkìn idüp zinÀ idenlerdür didi 

ve èavratlar gördüm(10) arúalarında úaùrÀndan libÀslar var ve boyunlarında 

Àteşden zencirler var bunlar kimlerdür didim CebrÀéìl eyitdi bunlar erlerin istiòfÀf 

idüp ve şetm-i úabìó idenlerdür didi ve èavratlar gördüm zebÀnìler ùutub Àteşlere 

[108/a] atarlar 
36

 CebrÀéìl eyitdi bunlar èavratları úoyup oġlanlara livÀùa idenlerdür 

didi ve kişiler gördüm Àteşden buúÀġılar ile buúÀġılanmış ve alınları siyah olmış 

ve boyunlarına(10) yılÀnlar ùolanmış ãoúarlar her bir ãokduúça etleri erir gine taze 

et biter bunlar kimlerdür yÀ CebrÀéìl didim eyitdi bunlar altun ve gümişleri kenz 

idüp ãaúlarlar Óaúú yoluna infÀú itmeyüp ãadaúa ve zekÀt virmezler didi [108/b] 

37
èavratlar daòı kendü óelÀlleri zevclerin úoyup ecnebì kişilere meyl idenlerdür 

didi ve kişiler ve èavratlar gördüm el-ièyÀzü bi’llÀh öñleri ardlarına ve ardları 

öñlerine dönmüş ve melekler Àteşden amÿdları(10) ile ururlar her bir urduúda 

cemìè-i gövdeleri Àteş olur bunlar kimlerdür yÀ aòì CebrÀéìl didim CebrÀéìl eyitdi 

bunlar òalú üzre tekebbürlik ile maġrÿr olanlardur bi-ġayr-ı Óaúúın didi ve kişiler 

                                                           
35

 Kur’an 55/41. “Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.” 
36

  Yaprak yırtılmış olduğundan okunamamaktadır. 
37

  Yaprak yırtılmış olduğundan okunamamaktadır. 
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gördüm Àteşden [109/a] 
38

ãÿretleri Ádem oġlanları ãÿretindedür ve bir ferişteh aña 

müvekkeldür adı SemòÀéìldür ve andan bir kişi gördüm uzun boylı yüksek burunlı 

çoú saçlı aú ãaúallu üzerinde ãofdan bir kömlek var bir èaãÀya ùayanmış ãaçı 

gövdesini burmaya yaúın (5) olmış ve ãaúalı gögsine inmiş ben eyitdim yÀ aòì 

CebrÀéìl bu kimdür didim eyitdi bu MusÀ bin èÜmrÀndur AllÀhu teèÀlÀ bunı Kelìm 

itme ile òalú üzerine tafêìl itmişdür  Óaøret èaleyhi’s-selÀm eydür vaútÀkim beni 

gördi agladı ve eyitdi Benì İsrÀéìl
39

 AllÀhu teèÀlÀ úatında cümle òalúdan (10) 

mükerremdür dirler ammÀ bu yigit AllÀhu teèÀlÀ úatından benden mükerremdür 

didi CebrÀéìl baña eyitdi teúaddüm eyle selÀm vir didi selÀm virdüm redd idüp 

meróabÀ ãÀlió úarındaş kerìm ve naãió úarındaş diyüp baña ve ümmetime [109/b] 

òayr u bareúÀt ile duèÀ itdi ve eyitdi yÀ Muóammed ben TevrÀt’da seni ve 

ümmetiñi òayurlu gördüm didi ol maóallde melekler ãaf ãaf oldılar ilerü geçüp 

millet-i İbrÀhim üzere iki rekèat namÀz úıldım vaútÀkim MusÀ’yı selÀmlayup 

gitdim (5) ardımdan aġladı niçün aġlarsın didiler eyitdi nice aġlamam ki benden 

ãoñra bir oġlan bièået oluna ve ümmetiñden cennete daòil olan benim 

ümmetimdem çoú ola didi andan ãoñra yedinci göge irtiúÀ itdik göz açup 

yummadın daòı ol gögün mÀ-beyni ve úalınlıġı beş yüz biñ yıl idi(10) CebrÀéìl 

istiftÀó-ı bÀb eyledi kimdür didiler eyitdi Muóammed’dür Muóammed baèå olındı 

mı didiler eyitdi olındı meróaban saña ve Muóammed’e diyüp úapu açdılar içerü 

daòil olduk [110/a] gördüm bu gök açuú nÿrdandur adı GarìbÀ’dur baèøılar dürre-i 

beyøÀdandur adı èAcìbe’dür demişler ve èAliyye daòı dirler ve bu gögüñ daòı 

feriştehleri Àdem ãÿretündedür ve bir ferişteh aña müvekkeldür adı AúrÀéìl’dür bu 

yeddi úat gögüñ CebrÀéìl (5) her bÀr úapularına gelüp istiéõÀn eyledi ki bilesince 

benì Ádemden óaøret-i RisÀlet-penÀh oldıgıçündür ve illÀ CebrÀéìl melÀéìkeden 

olduġı óesabıyla cism-i laùìf ve gökler daòı ecsÀm-ı laùìfe olmaú ile birbirine óÀéìl 

ve muótecib olmazlar ve CebrÀéìl èaleyhi’s-selÀm her bÀr vaóyy içün (10) veyÀ bir 

maãlaóat içün gökden nüzÿli ve ãuèÿdı maóallinde aãlÀ  istièõÀna òacet olmazdı 

Óaøret èaleyhi’s-selÀm eydür ol gökde úalem cırıldısın işittim ve anda melÀéìke-i 

                                                           
38

  Daha önceki yaprakta bulunan rabıta kelimesi ile bu sayfasının başında uyuşmazlık 

mevcutttur. Metin muhteva olarak incelendiğinde tam olarak tesbit edilememekle birlikte 

arada 1,2 yapraklık bir noksanlık fark edilmiştir. 
39

 Metinde İsrÀéìl Benì olarak imla edilmiştir. 
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keribiyyÿn sÀkin olurlardı anlardan güzel ve ùatlu [110/b] görmedüm ve anda bir 

aú ãaúallı şeyó gördüm aósen ãÿretlü aú zebercedden bir kürsì üzre cülÿs itmiş ben 

eyitdim AllÀh úatından böyle mükerrem olan úul kimdür CebrÀéìl eyitdi bu babañ 

İbrahìm el-Òalìl èaleyhi’s-selÀmdur didi yaúın ol selÀm(5) vir didi yaúın varup 

selÀm virdim selÀmum alup benimle muãÀfaóa eyledi meróaban ey ãÀlió oġul ve 

ãÀlió nebì didi óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eydür biraz daòı 

yuúaru çıúdım Beyti’l-Maèmÿr’ı gördüm aú yÀúÿtdan yaradılmış ve eùrafında 

úandìller aãılmış kimi yÀúÿt-ı aãfardan kimi zeberced-i (10) aòêardan ve kimi aú 

incüden ve melekler gördüm ùavÀf ideler yeddi kez bile ùavÀf itdim ol meleklere 

eyitdim bu beyt-i şerìfi ne zamÀndan berü ùavÀf idersiz eyitdiler Ádem èaleyhi’s-

selÀm yaradılmadan iki biñ yıl evvel tavÀf iderüz her gün yeddi [111/a] kez ùavÀf 

derler her kezde yeddi yüz biñ feriştehler ùavÀf iderler bir ùavÀf idene úıyÀmete dek 

bir daòı nevbet degmez didi andan Óaøret èaleyhi’s-selÀm eyitdi ãaġ baúdım 

CebrÀéìl yanımda gördüm ãavt-ı refièle CebrÀéìl’i çagırdım eyitdim (5) hiç bu 

miåilli mekÀnda yÀr yÀrından cüdÀ düşüp müfÀreúat ider mi niçün beni terk itdüñ 

didim CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed seni Muóammed Óaúú nebì gönderüp risÀlet 

ile iãùifÀ ve iòtiãÀã eyleyen Teñri óaúúıçün senden müfÀreúat itmedim lÀkin yÀ 

Muóammed bizüm her birimizüñ bir maèlÿm maúÀmı vardur andan (10) tecÀvüz 

itmeye úÀdir olmazüz yÀ Muóammed eger parmaú daòı ilerü varsam nÿr-ı zü’l-

celÀl beni iórÀú ider cemìè-i per ü bal yaúar didi óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-

selÀm eydür vaútÀkim CebrÀéìl’den bu òitÀbı işitdim elümi yüzime [111/b] úoyup 

óavf itdim CebrÀéìl gelüp beni gögsine çekdi ve úanÀtları ile büridi ve gözlerimi 

öpüp úorúma yÀ Muóammed didi şimden ãoñra Rabbüñ tebÀrek ve teèÀlÀ 

óaøretleri seni èurÿc itdürür ve saña óayÀt verüp ikrÀm (5) eyler yÀ Muóammed bu 

maúÀma Sidretü’l- müntehÀ dirler ve benüm mekÀnım bu Sidretü’l-müntehÀnuñ 

altıdur artıú ilerü tecÀvüz idemem didi rivÀyet olunur ki Sidretü’l-müntehÀ bir 

agacdür yapraúları fil úulÀgına beñzer ve yemişleri ùÀġlar gibi ve ol agacuñ altında 

dört ırmaú aúar ikisi ôÀhir dünyÀda aúarlar ve (10) ikisi bÀùın uçmaúda aúarlar 

ôÀhir dünyÀda aúanlaruñ biri Nìl ve biri FurÀt ve bÀùın uçmaúda aúanlaruñ biri 

Kevåer ve biri Nehr-i raòmetdür ve ol şecerede feriştehlerüñ èÀlemi nihÀyet bulur 

biri Kevåer ve biri Nehr-i raómetdür ve ol şecerede feriştehleriñ [112/a] èÀlemi 
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nihÀyet bulur hiç kimesne anuñ mÀverÀsını bilmezler ve yuúarudan inen ve 

aşagıdan çıúan anda nihÀyet bulur merÀtib-i cennetüñ nihÀyetidür ervÀó-ı şühedÀ 

daòı andadur andan óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-selÀm eydür (5) ben ol óalde 

iken AllÀhu teèÀlÀ úablinden bir nidÀ geldi ki Óabìbimi nÿra garú eyleñ diyü 

gördüm maúèad miåÀlinde Refref-i aòêar geldi dört melek cigninde inüp aşaga 

úodular geçdüm üstüne oturdum ve úatı yaydan çıúar oú gibi hevÀya úalúdı biraz 

gitdi gördüm aú nÿrdan bir deryÀ(10) ol deryÀda bir èaôìm melek ùurur eger AllÀhu 

teèÀlÀ bir serìü’ù-ùayrÀn úuşa emr eylese beş yüz yıl uçsa ol melegün bir cigninden 

bir cignine ulaşmayaydı ol deryÀdan daòı çıúup gitdük andan gördüm [112/b] bir 

yaşıl nÿrdan deryÀ berk urur ve ol deryÀ üzre daòı bir melek var eger AllÀhu teèÀlÀ 

èazze ve celle ol melege iõin virse yeddi úat gökleri ve yeddi úat yerleri 

içindekiyle yudaydı andan daòı çıúup bir ãaru nÿrdan deryÀya(5) girüp ġark oldum 

ve anda daòı bir melek gördüm eger cemìè AllÀhu teèÀlÀ óaøretlerinüñ yaratduġı 

yerler ve gökler ve içindeki ol melegüñ eli içine úonulsa bir ãahrÀda bir òardal 

danesi gibi olaydı ol deryÀdan çıúup bir siyah deryÀya girdim ol deryÀyı gördükde 

AllÀhu teèÀlÀya secde etdim ve (10) ãavt-ı èalÀ ile yÀ ġıyÀåi’l-müteġayyiåìn ve yÀ 

recÀée’l ol ve úorúımı sen gider ve duèÀmı müstecÀb eyle ve bu sÀèatde 

úullaruñdan bir úul vir benimle [113/a] mükÀleme idüp baña mÿnis ola diyü nidÀ 

itdim saóil-i baórden bir nidÀ geldi üç kez gel yÀ Muóammed diyü ben daòı 

vardım gördüm bir èaôìmü’l- òaliúa melek ãuları ölçüp ùartar ve buluùlara tevzìè 

ider es-selÀmèaleyke yÀ abda’llÀh didim èaleyke’s-selÀm (5) yÀ Óabìba’llÀh ve yÀ 

äafvetu’llÀh didi ben eyitdim sen kimsin didim eyitdi ben senüñ úarındaşuñ 

MikÀéìl’im didi ben eyitdim yÀ úarındaşım MikÀéìl şol AllÀh óaúúıçün olsun ki 

beni bunda irişdürdi baña óaber vir saña niçün MikÀéìl dinildi ve èAzrÀéìl’e 

èAzrÀìl dinildi ve İsrÀfìl’e İsrÀfìl (10) dinildi didim MikÀéìl eyitdi yÀ Muóammed 

saña bu úadar èacÀéìb gördügün kifÀyet itmez mi ki bu meleklerden daòı suèÀl 

idersin böyle mekÀnda ben eyitdim yÀ MikÀéìl Óaúú teèÀlÀya óamd olsun ki beni 

faølıyla ve luùfuyla ve iósÀnıyla bu mevzièe irüşdür [113/b] di bundan dünyÀ 

sarÀyına nüzÿl itdigimde ióbÀr-ı semevÀtdan her kim suèÀl iderse tÀ kim óaber 

virem AllÀhuñ úudretinden didim MikÀéìl eyitdi yÀ Muóammed baña MikÀéil 

dinildigi budur ki cemìè-i nebÀtÀt ve aúùÀr üzre müvekkil olup ãuları ben ölçüp (5) 
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ùartaram ve buluùlara tevzìè iderem ve AllÀhu teèÀlÀ Óaøretlerinüñ murÀd itdügi 

yerlere gönderürem ben eyitdim yÀ aòì MikÀéìl ya bu raèd ve berúüñ sebebi nedür 

didim MikÀéìl eyitdi yÀ Muóammed ben buluùları sürerem buluùlar birbirine 

girerler ziyÀde sıúlaştıúlarından nÿr çıúar nitekim çaúmaú ùaşından Àteş çıkdugı 

(10) gibi ve ol nÿr Àteş olur aña berú dirler ammÀ raèd oldur kim vaútÀkim 

buluùları sürürem anlardan ÀvÀzlar nidÀ olur aña raèd dirler didi ve CebrÀéìl’e 

anuñçün CebrÀéìl didiler kim zirÀ Óaúú teèÀlÀ kendüye maúÀm-ı óayret [114/a] 

virdi ki nice èÀãi úavmi cebr ve úahr ile kimin òasifle kimin ãaèaú ile kimin ãayha 

ile ve úanadıyla çÀrèa ile didi ve İsrÀéìl dinildi ki melekler mÀ-beyninde andan 

úuvvetlü ve andan çoú úanÀtlu ve tüylü yoúdur ve Óaúú teèÀlÀ (5) anı ãaóìbü’l- ãÿr 

eyle didi ve èAzrÀéìl’e èAzrÀéìl dinildi ki budur ki zirÀ cemìè-i ervÀó úabøına 

müvekkildür didi selÀm virüp geçtim ol baña ãalavÀt virüp taèzìm ve tekrìm eyledi 

daòı ilerü vardım melÀéìke-i kerubiyyÿn ÀvÀzın işitdim ve daòı ilerü vardım aãóÀb-

ı (10) ãaff meleklerinüñ ÀvÀzın işitdim ve daòı ilerü vardım müúerreblerüñ ÀvÀzın 

işitdim ùurmayub bu ãufÿfları geçdik ve ol ãÿrda enfÀs-ı òalÀyıú èÀdedince dilekler 

var idi ve levó gözi öñünde muèallaú ùurur idi ve ol levhüñ eyni maşrıú ile maġrib 

úadardur ve ol ãÿra naôar itdi. eger cemèì-i yirleri ve gökleri úosalar bir ãaórÀda 

bir òardal danesi gibi olaydı. óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

eydür selÀm virdim taèôìm ve tekrìm ile èaleyke aldı ben eyitdim yÀ İsrÀfìl seni bu 

maúÀmda [115/a] görürüm eyitdi ki yÀ Aómed bu benüm maúÀmumdur Óaúú 

teèÀlÀ beni yaradaldan berü úıyÀmete degin Óaúú teèÀlÀ óaøretlerinüñ kelÀmını 

işidürüm didi ben eyitdim nice işidürsin İsrÀfìl eyitdi rìó-i èÀãafdan raèd-ı úÀsıfdan 

ve bir òÀùıfdan(5) tìz işidürüm ben eyitdim yÀ aòì İsrÀfìl AllÀhu teèÀlÀ kelÀmında 

ne işidürsin İsrÀfìl Óaúú teèÀlÀ her bir şeyée ki ken dir kaf ve nunı sebúat itmedin 

ol murÀd itdigi olur didi ben eyitdim ya ol murÀd itdigi olur didi ben eyitdim yÀ 

aòì İsrÀfìl ben ne mevøièdeyim eyitdi yÀ Muóammed başuñ úaldır didi başum 

úaldırdum (10) gördüm èarşuñ altına varmışım cemìè-i yerler ve gökler içinde olan 

ve yerler altında olan èarşuñ yanında bir ãaórÀda óalúa úadardur ve AllÀhu 

teèÀlÀnuñ èarş-ı èaômi daòı böyle olmaú lÀyıúdur AllÀhu teèÀlÀ [115/b] cemìè-i 

vaãf idicilerüñ vaãfından èÀlidur teèÀlÀ’llÀhu èammÀ yeúÿlu’ô-ôalimÿn èuluvven 

kebirÀ óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eydür ben ol èÀletde 
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iken anı gördüm òorÿs ãÿretinde bir melek adına DekyÀéìl dirler başı(5) èarş 

altında ayaúları yeddi úat yeraltında gövdesi ziyÀde beyaø ayaúları ãarı altundan 

başı dürrden úulaúları incüden gözleri yÀúÿtdan boynı èaúìúden iki úanadı var 

açdıúda maşrıú ile maġrib mÀ-beynini ióÀùa ider başı secdededür sucÿdunda 

sübhÀne (10) rabbiye’l- èaôìm dir vaútÀkim gicenüñ bir åülüåü úalduúda 

úanadlaruñ açar oturur tesbìó ve tehlìl ider tesbìóinde süóÀne’l- melekü’l-kebìrü’l 

mutaéÀl lÀ-ilÀhe illÀhü’l-óayyü’l- úayyÿm dir ol òorÿsuñ ÀvÀzın yir yüzinde olan 

òorÿslar [116/a] işidüp tesbìó iderler ve úanÀtların bir birine ururlar ben eyitdim yÀ 

İsrÀfìl bu nedir eyitdi yÀ Muóammed èarş òorÿsudur vaútÀkim gice ola dünyÀya 

çıúar ÀvÀz ider ki úanı istiġfÀr idenler vaútÀkim gicenüñ åülüåü gice (5) nidÀ ider 

úanı èibÀdet idenler diyü yir yüzinde olan òorÿslar işidüp çıġrışırlar yÀ gÀfiller 

AllÀhı zikr idüñ diyü tÀ seóer maóalline dek otururlar úıyÀmete dek óalleri budur 

didi óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-selÀm eydür andan bir alay melekler gördüm 

ayaú üzre ùururlar(10)  yerler ve gökler úademlerine irişmez ben eyitdim yÀ aòì 

İsrÀfìl bunlar kimlerdür didim eyitdi bunlar kerrÿbiyyÿn ve rÿóÀnìyyÿndur óamele-

i èarşdandur yaúın ol selam vir didi selÀm virdim selÀmım aldılar baña kerÀmet ile 

tehnìye itdiler Óaøret eydür [116/b] ben İsrÀfìl ile söyleşürken başım ucundan bir 

nidÀ geldi es-selamu èaleyke yÀ Muóammed idi başum úaldırdım gördüm bir 

melek úardan aú kendü ãÿretinde biñ melek var öñlerüne düşüp gelüp benümle 

muèÀnaúa eyledi ve òayr u kerÀmet ile(5) beşÀret eyledi anlarla bile gitdim 

melekler ãaġımda ve ãolumda baña ikrÀm ve taèôìm iderek gitdik óattÀ yetmiş biñ 

istebraúdan óicÀb gecdik ve yetmiş biñ sündüsden ve yetmiş biñ úardan gecdik ve 

yetmiş biñ ôulumÀtdan ve yetmiş biñ miskden ve yetmiş biñ èanberden ve yetmiş 

biñ úudretden ve yetmiş biñ ceberÿtdan (10) ve yetmiş biñ èizzetden ve yetmiş biñ 

kemÀlden ve yetmiş biñ lüélüéden óicÀbları gecüp òicÀb-ı vaódÀniyyete irüşdük 

AllÀhu teèÀlÀ úablinden bir nidÀ irdi ki yÀ meleklerüm benümle Óabìbüm mÀ-

beyninde olan óicÀbı daòı refè idüñ didi [117/a] vaódÀniyyet óicÀbın daòı refè idüp 

naôar itdüm biñ biñ ãaf melekler gördüm AllÀhı tesbìó ve taúdìs ve åenÀ ile 

cıġrışup yÀd iderler ve yetmiş biñ biñ ãaff vaódÀniyyet óicÀbına müvekkel olan 

(10) melekler gördüm rukÿèa inmişler úıyÀmete degin başın úaldırmazlar 

vaódÀniyyet hicÀbınuñ nÿrından elümi gözüm üzerine úodum bir nidÀ irişdi ki yÀ 
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Aómed bu gice de saña òavf (u) fezaèyoúdur didi óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür ol 

maóall úorúum zÀéìl oldı ùurmayup Refref ile gitdim óattÀ AllÀhu teèÀlÀya úarìb 

oldum ve anda bir óÀlet müşÀhede itdim ki ÀlÀt-ı efhÀm derkinden èÀcizdür ve ol 

maóall èaúlum ve baãarum zÀéìl oldı Rabbim úalbime tecellì itdi úalp gözine ki 

baãìretdür baãarum ùÿş rast gelmege Rabbim nÿrını gözümle gördüm ol maúÀmuñ 

[117/b] óÀlinden òaber virmege iõin olmadı didi óaøret-i RisÀlet-penÀh daòı yaúın 

oldum tÀ úÀbe úavseyn ev ednÀ menzìline vardum. AllÀhu teèÀlÀ buyurur  iõ 

yaġşe’s-sidrete mÀ yaġşÀ mÀ zÀġa’l-baãaru ve mÀ ùaġÀ40 åümme denÀ fetedellÀ 

fekÀne úÀbe úavseyni ev ednÀ41
 (5) yaènì Muóammed úÀbe úavseyn miúdÀrı yaúın 

oldı dimekdür. EnvÀr-ı èAşıúìn’de eydür úÀbe èibÀretdür úadardan ve úavseyn 

èibÀretdür zirÀèadan èUyyÿn-ı TefÀsìr’de eydür bunda dört dürlü úav(l) var biri bu 

ki ÚatÀde ve Óasan eyitdiler úÀbe úavseyn úadar yaúın vardı didiler ikinci 

MücÀhid eyitdi kiriş (10) yaya yaúın oldıgı úadar Óaúú yaúın oldı dimekdür ol 

üçüncü budur ki Abdi’l-VÀriå eyitdi yayıñ úabøasından başına varacaú úadar yaúın 

oldı dimekdür dördinci budur ki Sida eyitdi zirÀèayn úadar Óaúúa  yaúın oldı 

dimekdür [118/a] andan ãoñra èulemÀ iòtilÀf itdiler yaúın maènÀsında üç vech 

dimişler biri budur ki CebrÀéìl Óaúú’a yaúın oldı dimek olur ikinci budur ki 

CebrÀéìl Muóammed’e yaúın oldı dimek olur üçünci budur ki Muóammed 

Teñri’ye yaúın oldı dimek (5) olur Kaébü’l- ÀóbÀr eyitdi esaóó budur ki 

Muóammed Teñriye yaúın oldı dimekdür baèøılar eyitdiler òalúdan ıraġ olup 

Óaúúa  yaúın oldı dimekdür baèøılar eyitdi ferşden ıraġ olup èarşa yaúın oldı 

dimekdür baèøılar eyitdi Kaèbeden ıraú olup úudse yaúın oldı dimekdür baèøılar 

eyitdi  eåbÀódan(10) ıraġ olup Rabbü’l- ervÀóa yaúın oldı dimekdür muóaúıúlar 

eydür Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem ol gice rÿó ile úÀbe úavseyne irdi 

ve sırru’llÀh ev ednÀya irdi yaènì nefsini terk eyledi gökde ve cismini [118/b] terk 

eyledi Sidretü’l- müntehÀda rÿóını terk eyledi úÀbe úavseynde pes sırr úaldı ve 

sırr-ı Rabb úaldı ancaú pes nefs eyitdi úanı göñül ve göñül eyitdi úanı rÿó ve rÿó 

eyitdi  úanı sırr ve sırr eyitdi úanı Óabìb Óaúú teèÀlÀ eyitdi (5) yÀ nefs niúamla 

                                                           
40

 53/17-18 “ Göz gördüğünden şaşması ve onu aşmadı.Andolsun, O, Rabbinin en büyük 

alametlerini gördü.” 
41

 53/8-9 “ Sonra ona  yaklaştı derken sakıp daha da yakın oldu. Peygambere olan mesafesi 

iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. 
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maġfireti saña yÀ rÿó raómetle kerÀmeti saña yÀ göñül muóabbeti saña ya sırr beni 

saña bu ecelden Óaúk teèÀlÀ ev ednÀ MüşkÀtü’l-EnvÀr’da eydür ev ednÀ yaèni 

AllÀhuñ kerÀmetine yaúın oldu dir bundan murÀd úurb-ı mekÀn degüldür AllÀhu 

teèÀlÀ mekÀndan münezzehdür bunda murÀd úurb-ı (10) menõile ve derecedür 

fetedellÀ yaèni secde eyledi óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür ne buldumsa òìõmetde 

buldum imdi òiõmetde ziyÀde iderüm dir idi óattÀ ùÿl-i úıyÀmdan mübÀrek 

úademleri şişüp úıyÀma mÀniè olduúda [119/a] ùÀ hÀ mÀ elzenÀ èaleyke’l- úurèÀne 

li- teşúÀ 
42

sÿresi nÀzil oldı andan Óaøret eydür bir mekÀna irişdüm ki kÀyinÀt 

úademim nirde idügin bilmedi ve úademim nefsim nirde idügün bilmedi ve 

nefesüm úalbim nirde idügün bilmedi ve úalbim rÿóım(5) nirde idügün bilmedi 

ben úademüm ùaleb iderdim ve úademim nefsim ùaleb iderdi ve nefsüm úalbimi 

ùaleb iderdi ve úalbim rÿóımı ùaleb iderdi ve rÿóum sırrımı ùaleb iderdi Muóaúıúlar 

eydür ãümme denÀ işÀretdür nefsi maúÀmına fetedellÀ işÀretdür úalb maúÀmına 

fekÀne úÀbe úavseyni işÀretdür rūóı (10) maúÀmına ev ednÀ işÀretdür sırrı 

maúÀmına nefsi maúÀmı òiõmetde oldı úalbi maúÀmı muóabbetde oldu rÿóı 

maúÀmı úurbetde oldı ve sırrı maúÀmı müşÀhedede oldı nefsünüñ óayÀtı òiõmet ile 

oldı úalbinüñ [119/b] beúÀsı muóabbet ile oldu rÿóınuñ úıyÀmı úurbet ile oldı 

sırrınuñ ġıdÀsı müşÀhede ile oldı eger güne naôar ideydüm òiõmetsiz úalurdum 

eger rÿóum úalbime naôar ideydi úurbetsiz úalurdı Eger sırrum rÿóıma (5) naôar 

ideydi müşÀhedesiz úalurdı åümme denÀ didigi evvelden ırÀú oldu dimek fehm 

olunur anda ırÀúlıú yoú fetedellÀ dimek mekÀn iútiøÀ ider andan mekÀn yoú fekÀne 

oldı dimekdür. Oldı dimek zamÀndan èibÀretdür anda zamÀn yoú úÀbe dimek 

miúdÀra işÀretdür anda(10)  miúdÀr yoú úavseyni miåÀle işÀretdür anda miåÀl yoú  

ev ednÀda ev lafôı şekke delÀlet ider anda şekk yoú ednÀ ziyÀde yaúınlıġla delÀlet 

ider anda kendüden yaúın kendüye kimesne yoú èilimler derkinde [120/a] úaãır ve 

fehmler keyfiyyet-i vuúÿèında müteóayyir nice olsun ki ol yire CebrÀéìl ãıġmadı 

ve ol maúÀmın óaúiúatin Rabbi celìlden ġayrı kimse bilmedi baèøılar eydür 

maènÀsı budur ki denÀèabdÀn fetedellÀ seyyìden yaúin úulluú (5) ile yaúın oldı 

seyyidlik ile rücuè eyledi Mekkiyen yaúın oldı melekiyyen rücÿè itdim úurşiyen 
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 Kur’an 20/1-2 “ TÀ hÀ, Ey Muhammed biz Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye 

göndermedik.” 
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yaúın oldı èarşyen rücuè itdi mücÀhiden yaúın oldu müşÀheden rücÿè itdi fakr ile  

yaúın oldı faòrile rücÿè itdi madióen yaúın oldı memdÿóan rücuè itdi (10) şÀkiran 

yaúın oldı meşkÿran rücÿè itdi baèøılar eyitdi denÀ ãıfat-ı Muóammeddür fetedellÀ 

ãıfat-ı Rabbdür yaèni Muóammed Rabbine yaúın oldı AllÀh Muóammed’e yaúın 

oldı yaèni kendüye yaúın itdi yaèni Muóammed diledi AllÀh virdi [120/b] 

Muóammed şefÀèat itdi AllÀh úabÿl itdi EnvÀr-ı èAşıúìn’de eydür úaçan ki óaøret-i 

Resÿl èaleyhi’s-selÀm úÀbe úavseyni irişdi Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed 

ayaúlarıñı baã peyġamber èaleyhi’s-selÀm çün úademlerin baãdı ayaúlarına bir 

nesne ulaşdı gine (5) gitdi Óaøret eyitdi yÀ Rabb ayaúlaruma bir nesne ulaşdı gine 

gitdi Óaúú teèÀlÀ eyitdi senden ıraú gitmedi benüm úatımda çoúdur eger yüz biñ 

èarş bir yire cemè olsalar senüñ ayaġuñ baãdıġuñ topraú baña anlardan sevgülüdür 

Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed baña hediyyeden ne getürdüñ (10) Óaøret eyitdi 

iki nesne getürdüm biri tÀèat eksikliġi ve biri cefÀ ve maèãiyyet çoúlıġı Óaúú 

teèÀlÀ eyitdi ùÀèat eksikliġini raómetimle yarlıġadum cefÀ ve maèãiyyet çoúlıġını 

senüñ óürmetüñ ve şefÀèatüñ ile [121/a] yarlıġadum MüşkÀtü’l EnvÀr’da eydür 

Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed ümmetiñe sülüsün hibe
43

 itdim ve iki sülüsüni 

úıyÀmet güninde òalÀyıú mÀ-beyninde hibÀ iderüm ki óatta ehl-i maóşer úadar 

kadrini bileler rivÀyet olunur ki AllÀhu teèÀlÀ óaøret-i resÿllu’llÀha vahy (5) itdi 

eydür yÀ Muóammed senüñ ümmetüñ ùÀèat iderler ve èiãyÀn iderler ùÀèatleri 

rıøÀmladur ve maèãiyyetleri úaøÀmladur ol rıøÀmla itdiklerini úabÿl iderüm ben 

Kerìmim ve úaøÀmla olanı maġfiret iderüm ben Rahìmim naúl olunur ki AllÀhu 

teèÀlÀ óabìbinüñ sırrı úulÀġına nidÀ itdi ki yÀ Óabìbim (10)  ben ümmetiñe çoú mÀl 

virmedüm óatta úalbleri úasì olmasun içün ve içlerinde mevt fecÀ úomadum óatta 

tevbeden maórÿm olmasunlar içün ve kendüleri cümle ümmetlerden ãoñra 

getürdüm úabirlerinde çoú yatmayalar ve cennet cemìè-i peyġamberler üzre 

[121/b] óarÀmdur óatta ümmetüñ daòıl ola Úaèbü’l-AóbÀr eydür Peyġamber 

èaleyhi’s-selÀm eydür èarşa varcaú naèlimi çıúarmaú diledim bir ÀvÀz işitdim ki 

nèaleyni
44

 çıúarma tÀ kim èarş ve kürsì senüñ naèleyiñ altında şeref bulalar ben 

eyitdim yÀ Rabb úarındaşım MusÀ eyitdüñ (5) naèleynini çıúar tÀ kim Ùur ùaġınuñ 
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 Metinde hibÀ olarak imla edilmiştir. 
44

  Metinde nalini olarak harekelenmiştir. 
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berekÀtı ayaġına irişe Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Eba’l- Úasım yÀ Aómed sen benüm 

úatımda MusÀ gibi degülsin MusÀ benüm Kelìmümdür ammÀ sen benim 

Óabìbimsin rivÀyetdür ki óaøret-i RisÀlet-penÀh çün göklere çıkdı úalem eyitdi 

Muóammed benümdür levh eyitdi Muóammed benümdür (10) kürsì eyitdi 

Muóammed benümdür uçmaú eyitdi Muóammed benümdür Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ 

Muóammed levh ve úalemi ve èarşı ve kürsìyi saña baġışladum Muóammed 

MuãùafÀ eyitdi yÀ Rabb bunları istemezin belki senden ümmetimi isterin didi naúl 

olunur ki Óaúú teèÀlÀ [122/a] eyitdi yÀ Muóammed yir yüzinde senüñ yerüñe kimi 

úoduñ PeyġÀmber èaleyhi’s-selÀm eyitdi yerüme Ebÿ Bekri òalìfe úodum 

èAbduèllÀh bin èÖmer eydür úaçan kim óaøret-i Resÿl èaleyhi’s-selÀm Sidretü’l- 

müntehÀya irişdi yedinci úat gökden yuúaru ve Óaøret (5) eydür baña üç nesne 

verildi biri beş vaúit namÀz ikinci Baúara sÿresinüñ aòiri üçünci ümmetüñ kebÀyir 

günÀhların afv eyledi ve CebrÀéìl eyitdi yÀ Muóammed Rabbüñ tesbìó oúur ben 

eyitdim ne dir CebrÀéìl eyitdi Óaúú teèÀlÀ eydür sebbÿh úuddÿs rabbü’l melÀéìketi 

ve’r-rÿó sebúat raómeti (10) ġaøabı dir. Zühretü’r-RiyÀøda eydür óaøret-i 

PeyġÀmber èaleyhi’s-selÀm MièrÀc gicesinde beş dürlü nesneye bindi andan 

Óaørete vardı evvel BurÀúa  bindi ikinci MièrÀca bindi yaènì nerdübÀna bindi 

ammÀ èulemÀ iòtilÀf ider [122/b] evvel ki nerdübÀna bindi neden idi eyitdiler 

nÿrdan idi kimi eyitdi altundan idi kimi gümişden idi didi üçünci bindigi budur ki 

evvel ki gökden yedinci göge varınca feriştehler úanadına bindi dördünci budur ki 

yedinci gökden (5) Sidretü’l- müntehÀya varınca CebrÀéìl úanadına bindi beşinci 

budur ki altından bir döşek geldi adı Refref idi nitekim Óaúú teèÀlÀ buyurur iz 

yaġşe’s- sidrete mÀ yaġşe 
45

 Sidretü’l- müntehÀdan úabe úavseyne varınca aña 

bindi nitekim Óaúú teèÀlÀ buyurur summe denÀ fetedellÀ 
46

 rivÀyetdür ki(10) 

óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür vaútÀkim úÀbe úavseyn ev ednÀ maúÀmına vardum 

AllÀhu teèÀlÀ üzerime sekìnet ve vaúÀr vaøè eyledi cemèì-i èacÀyip ve ġarÀyip 

temÀşÀsından èaúlımı zÀéìl idüp úalbim feraó ve sürÿr ile pür doldı oldı [123/a] ve 

cism bir elden gidüp cemìè kÀéinÀt fenÀ oldı ãandum aãlÀ  óarekÀt ÀvÀz işitmedim. 

äoñra èaúlum başıma geldi ol faøìletleri fikr itdim úıbel-i raómÀndan bir nidÀ irişdi 

                                                           
45

 Kur’an 53/16. “O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.” 
46

 Kur’an 53/8. “Sonra (ona) yaklaştı derken sakıp daha yakın oldu.” 



 

179 
 

ki yÀ Aómed yaúın ol ben rabbüñüm diyü ol zamÀn baña ilhÀm oldı eyitdüm (5) 

et-taóiyyÀtu li’llÀhi ve’ã-ãalavÀtü ve’ù-ùayyibÀtü Óaúú teèÀlÀ eyitdi es-selÀmu 

èaleyke eyyühe’n-nebì ve raómetu’l-llÀhi ve berekÀtühü Peyġamber èaleyhi’s-

selÀm eydür diledüm ki ümmetüñ daòı ol selÀmdan óaôôı ola eyitdim es-selÀmu 

èaleynÀ ve èala èibÀdiéllÀhi’s-ãÀlióìn andan ãoñra cemìè feriştehler CebrÀéìl ile 

eyitdiler “ eşhedü en(10) lÀ ilÀhe illa’llÀh ve eşhedü enne Muóammeden èabduhu 

ve resÿluhÿ”  Óaøret eyitdi hiç Rabbümüñ kelÀmından ùatlu kelÀm istimÀè itmedim 

ve beni yaúın itdikde baña suéÀl itdi yÀ Muóammed mele-i aèlÀ úanúı şeyde 

òuãÿmet iderler didi bilmem yÀ rabb didim tekrÀr suéÀl itdi sen aèlemsin [123/b] 

yÀ Rabb didim ol mebÀóiåden ãoñra úudret elini iki çignim mÀ-beyninde úodı. 

äovuúluġunı gögsüm iki mememiñ mÀ-beyninde buldum cemìè yerlerüñ ve 

göklerüñ èilmi ve içindekilerinüñ èilmi ãadrımdan cemè oldı ol maóall bu Àyet-i 

şerìfi (5) tilÀvet eyledi “ve keõÀlìk nÿrì İbrÀhìme melekÿte’s-semevÀti ve’l-arêi ve 

li-yekÿne mine’l-mÿúınìne”
47

 tekrÀr yÀ Muóammed mele-i aèlÀ úanúı şeyde 

òuãÿmet ider ben eyitdim kefÀretde yÀ Rabb AllÀhu teèÀlÀ eyitdi kefÀret nedir ben 

eyitdim cemÀèÀte giden úademlerüñ yürimesidür ve mescìdde namÀzdan ãoñra 

(10) òulÿã itmekdür ve mekÀrihde abdesti yirlü yirince alup ãuyı tamÀmen aèøÀ-i 

èuøva iblÀġ itmekdür andan ãoñra her kim bunları iderse òayırla dirilür ve òayırla 

ölür ve günÀhlarından anasından ùoġmış gibi olur ve derecÀtdandur ùaèÀm 

yedürmek ve selÀmı [124/a] bildigine ve bilmedigine beõl eylemek ve òalú 

yaturken gicelerde úalúup namÀz úılmaú andan ãoñra AllÀhu teèÀlÀ eyitdi yÀ 

Muóammed bu duèÀyı dÀèimen tilÀvet eyle AllÀhümme innì es’elüke’ù-ùayyìbÀt ve 

berekÀt ve terki’l-münkerÀti óubbi’l mesÀkìn ve en teġfirlì ve teróamenì ve tetÿbe 

(5) èaleyye ve iõÀ erdte fitneten fì- úavmin feteveffe nì- ġayra meftÿnin óaøret-i 

RisÀlet-penÀh eydür bu duèÀyı öğrenüñ şol AllÀh óaúúıçün ki nefsüm elündedür bu 

duèÀ óaúdur bu rivÀyeti meèÀllimü’t- tenzìl AbdurraómÀn bin èÁişü’l-Òuêrì 

óaøretlerinden rivÀyet itdi ve andan ãoñra AllÀhu teèÀlÀ èazze şÀnÀhu eyitdi yÀ 

Muóammed (10) şÀnımı taèôìm ile gör seni ne aãıl yire çıúardum ve ne misülli 

yirde söyleşdim sen benim óabìbimsin senden ġayrı óabìbim yoúdur ne isterseñ 
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Kur’an 6/75 “ İşte böylece İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı 

gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun” 
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benden iste benümle senüñ mÀ-beyninde terceman yoúdur didi óaøret-i RisÀlet-

penÀh eydür başımı úaldurdum gördüm [124/b] nıúmet úılıcı başum üstünde èarş-ı 

úÀèìmelerinden bir úÀèìmeye aãılmış ben eyitdim İlÀhi seyyidì ve mevlÀ-yı 

ümmetden úılıcı úaldur Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed ben seni úılıc ile 

gönderdüm ve ümmetüñ fÀnì olmaz illÀ úılıc ile ben eyitdim yÀ Rabbi senden bir 

suèÀlim(5) var didim Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed Resÿl eyle neden dilerseñ 

èizzüm ve celÀlim óaúúıçün nefsüm üzre yemìn etmiş dururam babañ Ádemi biñ 

yıl yaratmazdan evvel yÀ Muóammed saña rıøÀ maúÀmun virdüm suèÀl eyle ben 

eyitdim yÀ Rabbi Ádem’i elüñle òalú eyledüñ ve kendü rÿóuñdan nefò itdüñ ve 

HavvÀ’yı (10) tezvìc itdüñ ve melÀéìkeleri secde itdürdüñ ve dÀr-ı kerÀmetde sÀkin 

itdüñ baña ne virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Aómed eger Ádemi elümle yaradup 

bunca ikrÀm itdimse itdim ammÀ kendüyeèahd virdim baña èÀãì olmaya diyü èahdi  

[125/a] ãıdı dÀr-ı kerÀmetimden iòrÀc itdim baña èiãyÀn iden baña mücÀvir olmaya 

lÀyıú degüldür ammÀ senüñ yÀ Óabìb ismini ismime müúÀrin itdim hiç bir yirde 

zikr olunmam ile bile zikr olunursun ben Maómÿd sen Muóammed ve ümmetüñ 

òamìddür ben eyitdim (5) yÀ Rabb Ádeme uçmaú virdüñ baña ne virdüñ Óaúú 

teèÀlÀ eyitdi Ádem’e uçmaú virdüm gine èazl itdüm ammÀ saña ve ümmetiñe 

uçmaú virdüm èazl itmedüm ben eyitdüñ yÀ Rabb Nÿó’a gemi virdüñ anda èibÀdet 

iderdi Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed cemìè-i dünyÀda saña mescìd úıldım 

úanda dilerseñ èibÀdet eyle(10) ve úıyÀmet günince mescìdleri ãırÀt köprüsi üzre 

gemi ãÿretinden getürdim ümmetüñ binüp geceler ben eyitdim yÀ Rabb İbrÀhìm’i 

Òalìl ittiòÀõ idüp ōdı berden ve selÀmen eyledüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi İbrÀhìm Òalìl 

itdimse seni Óabìb ittiòÀõ [125/b] itdim Óabìb Òalìlden efêÀldür ve aña ōdı berden 

ve selÀmen itdimse ümmetiñe cehennemi berden ve selÀmen eyledim ben eyitdim 

yÀ Rabb İsmÀèìl’e zemzem virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi saña Kevåer ırmaġın virdüm 

ben eyitdim İsmÀèìl’e fidÀ virdüñ Óaúú (5) teèÀlÀ eyitdi ümmetüñ için Yahūdìleri 

ve NaãrÀnìleri fidÀ virdim cehenneme bıraúsunlar ben eyitdim yÀ Rabb MusÀ’yı 

Kelìm ittiòÀõ ve Ùÿr ùaġında söyledüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi eger MusÀ’ya Ùÿr 

ùaġında hicÀb ardından söyledimse saña èarşdan yuúaru bi-sÀùù-ı úurb üzre ve nÿr-ı 

maóø(10) içinde söyledim bir mevøiède ki aña melek-i muúarreb ve lÀ-nebiyy-i 

mürsel úadem baãmamışdur ben eyitdim yÀ Rabb İdrìs’e mekÀn-ı òali verdüñ ve 
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SüleymÀn’a mülk-i èaôìm virüp vuóÿş ve ùuyÿrı ve ins ü cìni ve mÀr u mÿrı aña 

tesòìr itdüñ Óaúú teèÀlÀ [126/a] eyitdi seni daòı erfaè-ı mekÀna refè idüp yiryüzini 

saña mescìd ve ùahÿr eyledim ben eyitdim èİsÀ’ya gökden mÀéìde indürdüñ ve 

rÿóundan nefò eyledüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi seni daòı úıyÀmet güninde kerÀmet 

mÀéìdeleriyle mükerrem itdim (5) ve eger anı rÿóu’l-úudüsden yaratdum ise senüñ 

ismiñi ismimden müştaú idüp ben Maómÿd ve sen Muóammed ve ümmetiñi 

óÀmid eyledüm ben eyitdim yÀ Rabb DÀvÿd’a Zebÿr virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi 

saña EnèÀm ãÿresin virdim ben eyitdim yÀ Rabb Yÿnus’ı üç dürlü ôulmetden 

úurtarduñ Óaúk teèÀlÀ eyitdi(10) ancılayın ümmetiñi üç dürlü ôulmetden 

úurtardum biri úabirden ve biri úıyÀmetden ve biri ãırÀù ôulumÀtından ben eyitdim 

Óıøır’a Àb-ı óayÀt virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi saña Selselbil ırmaġın virdim ben 

eyitdim yÀ Rabb èİsÀ’ya İncìl virdüñ [126/b] Óaúú teèÀlÀ eyitdi saña İòlÀã sÿresin 

virdim ben eyitdim MusÀ’ya TevrÀt virdüñ Óaúú teèÀlÀ eyitdi saña Áyete’l-kürsì 

virdim andan ãoñra Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed ben seni bir sÿre ile ikrÀm 

eyledüm ki TevrÀt’da
48 

ve Zebÿr’da ve İncìl’de ve(5) ġayrı kitÀblarda anuñ miåli 

yoúdur ben eyitdim yÀ Rabb ol nice sÿredür Óaúú teèÀlÀ eyitdi ol FÀtióa sÿresidür 

her kim ol sÿreyi oúursa Cehennem anuñ tenine óarÀmdur ve her kim fÀtióa sÿresi 

oúusa ammÀ atası ve anası kÀfir olsalar anlaruñ èaõÀbın úatı eylemem FÀtióa 

óürmetine(10) yÀ Muóammed senden ekrem baña òalú yaratmadım Óaúú teèÀlÀ 

eyitdi Muóammed saña kevåer ırmagın virdim ãuyı úardan aú ve bÀldan ùatlu 

ùopraġı misk-i ezferden iyi cennetde yetmiş biñ fersaó ve saña Selsebìl ve óavø ve 

şefÀèat ve derece-i refìèa ve ãavm u şehr-i [127/a] RamaøÀn virdim ki senden evvel 

kimesneye virmedim ben eyitdim yÀ Rabb ümmetin içün ne var Óaúú teèÀlÀ eyitdi 

ümmetüñden yetmiş biñ nÀr-ı cehenneme vÀcib olmış kimesneyi èÀõÀd eyledüm 

ben eyitdim yÀ Rabb daòı ziyÀde eyle Óaúú teèÀlÀ eyitdi (5) her biriyle yetmiş biñ 

ben eyitdim daòı ziyÀde eyle yÀ Rabb Óaúú teèÀlÀ eyitdi ve benim úabøam ile üç 

úabøa daòı ki ancaú èadedin ben bilürüm óesÀbsız ve èÀõÀbsız cennete idòÀl 

iderüm rivÀyet olunur ki Ebÿ Bekr eã-äıddıú raêıya’llÀhu èanh óaøretleri eyitdi 

óaøret-i RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu (10) èaleyhi ve sellem óaøretlerine suèÀl eyledim 
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Óaúú teèÀlÀnuñ iş bu úavlinden ki fe- evóa illÀ èabdihi mÀ-evóa ne dimekdür 

didim Óaøret eyitdi Óaúú teèÀlÀ ümmetinden baña beş dürlü şikÀyet eyledi biri 

budur ki ben anlardan yarın ki [127/b] èamelini istemezin anlar benden yarınki 

rızúı niçün isterler ikinci budur ki ben anlaruñ rızúın bir ġayrı kişiye virmezin 

anlar èamellerin benden ġayrıya niçün verürler üçünci budur ki rızúı yirler benden 

ġayrıya şükr (5) iderler baña òÀyin olurlar benden ġayrıya ãÀlió olurlar dördünci 

budur ki ben anlara èizzet iderin anlar benden ġayrıdan èizzet isterler beşinci budur 

ki ben cehennemi kÀfirler içün yaratdum anlar cehd iderler cehenneme kendüler 

girerler rivÀyetdür ki Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eydür (10) MièrÀc gicesi 

uçmaúda bir iúlìm gördüm ve ol iúlìmde yeddi yüz biñ şehr gördüm ve her şehrde 

yeddi yüz biñ sarÀy gördüm ve her bir sarÀyda yeddi yüz biñ óavlı gördüm ve her 

óavlıda yeddi yüz biñ hücre gördüm [128/a] ve her hücrede yeddi yüz biñ derece 

gördüm ve her bir derece de yeddi yüz biñ döşek gördüm ve her döşek üzre yeddi 

yüz biñ óÿrì úızları gördüm her bir óÿrì yeddi yüz óılle giyerdi nÿrdan ve 

başlarında nÿrdan tÀclar var eger birisi bu dünyÀya bir kez naôar eylese şemsüñ ve 

úamerüñ (5) nÿrı maóv olurdı eger ol óÿrìlerüñ biri deñize tükürse acı ãular ùatlu 

olurdı. Ben eyitdim úanúı peyġamberüñdür FetabÀreka’llÀhu aósenü’l- òÀliúayn  

didim Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Óabìbì yüz bunlar gibi daòı müéminler içün(10) yÀr 

úılınmışdur her kim Eşhedü en lÀ- ilÀhe illa’llÀh ve eşhedü enne Muóammeden 

èabduhu ve resÿluhu diyü naúl olunur ki Peyġamber èaleyhi’s-selÀm vaútÀkim 

èarşa vardı ãÀġ elini ãol elinüñ üzerine úodı ùurdı geldi[128/b] óÀcet diledi ve 

eyitdi yÀ Rabb senden ümmetüme yaúınlıú isterin Óaúú teèÀlÀ eyitdi èizzetim 

óaúúıçün ümmetiñe yaúın olmaġı ben daòı severin kÀfirleri uçmaġa koymazın 

raómetin ve nièmetin müéminler içün yir úıldım her kim benüm (5) rıøÀmı istese 

dilini zikrime meşġÿl eylesin ve bedenini ùÀèatime óarc eylesün ve beni sevmegin 

nişÀnı oldur kim benüm sözümden ġayrı söz işitmesün ve benüm sevgümden artuú 

göñlünde sevgü olmaya elinde tekbìr olsun ayaġında úıyÀm olsun gözinde yaş 

olsun úaçan böyle olsalar (10) cemìè èÀlemlerden anlara yaúın olurum ve şeyùÀnı 

anlardan ırÀġ iderüm ve ebedì rıøÀm içre ùutarum óaøret-i RisÀlet- penÀh eyitdi yÀ 

Rabb ümmetim øaèìflardur bu nesneye úÀdir degüllerdür kerem eyle zirÀ ikrÀm 

senden yÀ Rabb Óaúú teèÀlÀ [129/a] eyitdi yÀ Óabìbì ben er-Raómanü’r-raóìm 
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pÀdişÀhım kimesnenüñ ùÀèatinden baña fÀéìde yoúdur ve èÀãìlerüñ maèãìyetinden 

baña ziyÀn yoúdur yÀ Óabìbì muştıla şol kimesneye kim Eşhedü en lÀ-ilÀhe 

illa’llÀh ve eşhedü enne Muóammeden èaduhu ve resÿluhu dise (5) benüm aña 

raómetim baòşìşdür ve rıøÀm aña òilèatdur anuñ naôarı benüm nièmetime ve 

óÀlimedür óaøret-i RisÀlet-penÀh eyitdi cÀnım şimdi rÀóat oldı ve göñlüm úarÀr 

ùutdı rÀøı oldum yÀ Rabb didi Óaúú teèÀlÀ eyitdi ve lesevfe yuètike rabbüke 

feterêÀ49
 rivÀyetdür ki peyġamber èaleyhi’s-selÀm MièrÀc gicesi(10) bir úubbe 

gördi nÿrdan ol úubbeden dört ırmaú gördi aúardılar biri bismil’llÀhuñ mimi 

gözünden ãu aúardı ve biri bismil’llÀhuñ hÀyı gözünden süd aúardı ve biri 

raómÀnuñ mimi gözünden süci aúardı ve biri [129/b] raóìmüñ gözünden bÀl aúardı 

Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed her kim senüñ ümmetüñden iş bu isimleri 

oúuyup bunlar ile beni zikr eylese ve òÀliã göñül ile bismil’llÀhi’r-raómani’r-raóìm 

dise úıyÀmet güninde bu dört ırmaúdan (5) aña içürüm Óaúú teèÀlÀ eyitdi bir kişi 

Àb-dest aldıġından ãoñra yeddi kez lÀ- ilÀhe illa’llÀh dise èizzetim óaúúıçün ben 

aña on bu dünyÀca yir virüm naúl olunur ki Óaúú teèÀlÀ MièrÀc gicesi eyitdi yÀ 

Óabìbi sen cemìè-i peyġamberlerden baña sevgülüsin ve ümmetüñ cemìè-i 

ümmetlerden efêÀldür(10) benüm úatımda bundan ötürüdür ki cemìè-i èibÀdeti bir 

yere cemè eyledim adını namÀz úıldum ve anı ümmetiñe baġışladum her kim ol 

namÀzı úılsa benüm içün cemìè-i èibÀdetle muùìè oldı Peyġamber èaleyhi’s-selÀm 

eyitdi MièrÀc gicesi cehenneme naôar eyledim [130/a]ekåerin yoòsullar gördüm ve 

èavratlar gördüm eyitdiler yÀ Resÿla’llÀh mÀldan yoòsulları mı itdi yoú belki 

èilmden ve èamelden yoòsullar idi rivÀyetdür ki Óaøret eyitdi MièrÀc gicesi yeddi 

úat gökden yuúaru bir ÀvÀz işitdim raèd ÀvÀzı gibi (5) ÀvÀzı var idi andan bir úavm 

gördüm úarınları ayaúları üzere düşmüş vÀvlar gibi yılÀnlar anlara üşmiş yirler idi 

ben eyitdim yÀ CebrÀéìl bunlar kimlerdür CebrÀéìl eyitdi aúca aãsısını yiyenlerdür 

rivÀyetdür ki Peyġamber èaleyhi’s-selÀm ol vaútki úÀbe úavseyne irdi ol(10) 

maúÀmda bir ulu ãanduú gördi nÿrdan kilidi var idi Peyġamber eyitdi yÀ Rabb iş 

bu ãanduúda ne vardur ve bunun miftÀóı úandadur Óaúú teèÀlÀ eyitdi miftÀó 

sendedür eyit lÀ-ilÀhe illa’llÀh Muóammedü’r- Resÿlu’llÀh PeyġÀmber [130/b] 
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didikde ol ãanduú açıldı içinde bir heybetlü deñiz gördi óaddi nihÀyeti yoú ol 

ãanduú içinde bir deñiz gördi ve bir aġac gördi budaúlarınuñ üzerinde bir úuş gördi 

ve ùırnaġında bir pÀre ùopraú gördi óaøret-i(5) RisÀlet-penÀh eyitdi yÀ Rabb bu 

deñiz ve bu aġac ve bu úuş ve ayaġında biraz ùopraú nedür didi Óaúú teèÀlÀ eyitdi 

deñiz raómetim deñizidür aña ġÀyet yoúdur ve ol aġac ki deñiz içinde gördüñ iş bu 

dünyÀdur úuş ki gördüñ budaġında oturur senüñ ümmetüñdür ve ùopraú ki (10) 

ayaġında gördüñ anlaruñ günÀhlarıdur ki dünyÀda işlediler eyitdi onlaruñ 

günÀhları benim raómetim deñizi úatında bir zerre ùopraúdur ki deñize düşerse 

belürsiz olur ben Eróamü’r-rÀóimìn pÀdişÀhum [131/a] Faãlun fì-Rÿéyetu’llÀh 

subóÀnehu ve teèÀlÀ: bilmek gerek kim aãóÀb-ı eéimme iòtilÀf iderler Peyġamber 

èaleyhi’s-selÀm vaútÀkim úÀbe úavseyni ev ednÀya vaãıl olduúda AllÀhu teèÀlÀ’yı 

baş göziyle gördi mi ya görmedi mi diyü İbn èAbbÀs ve (5) Kaèbü’l-AóbÀr 

raêıya’llÀhu èanhü eyitdiler Peyġamber Óaúú teèÀlÀ óaøretlerini ol gice cism 

göziyle gördi èÁyişe eyitdi Peyġamber ol gice Óaúú teèÀlÀ óaøretlerini ten göziyle 

görmedi nitekim Peyġamber subóÀne’llezi raéeytehü bi-úalbì ve lem erÀde (10) 

yaènì eyle olsa göñül göziyle görmiş olur Şeyò Nevevì şarúuñ ve èArabuñ 

müftìsidür Müslim, BuóÀrì şeróünde eyitdi benüm úatımda şöyle åebÀt oldı kim 

Peyġamber Óaúú teèÀlÀ óaøretini baş göziyle gördi úaçan kim aãhÀb [131/b] iòtilÀf 

itdiler İbni èAbbÀs eyitdi ten göziyle gördi ve èÁyìşe eyitdi ten göziyle görmedi 

çün bunlaruñ arasında iòtilÀf oldı İbn èAbbÀs òoõ Àèlem-i nÀsdur ten göziyle gördi 

dir İmÀm (5) Nevevì daòı Müslìm şeróinde buña õÀhib oldı ve óaøret-i èÁyişe ten 

göziyle görmedi dir bu iki rivÀyetüñ yetük mÀ-beynini tevfìú lÀzımdur bu vechle 

ki Óaúú teèÀlÀ cemìè-i maósÿsÀtı óaøretden selb
50

 idüp ve nÿruñ keyfiyyetin 

gözinden giderdi ve anuñ nefsini(10) nÿrÀnì úıldı andan ãoñra göñlüne tecellì 

eyledi Óaúú teèÀlÀ óaøretin AllÀh nÿrıyla cemìè-i ÀèøÀsıyla gördi ve cemìè-i 

ùaraflarına naôar eyledi nÿrdan artuú nesne göremedi pes AllÀhı gördi girü AllÀh 

nÿrıyla [132/a] nitekim Úaêı BeyøÀvì, Tefsìrinde eyitdi MusÀ peyġamber 

èaleyhi’s-selÀm cemìè-i aèøÀsı ile Óaúú teèÀlÀnuñ kelÀmın cemìè-i ùaraflarından 

işitdi tedebber fe inne haõÀ daúìúün EsrÀrü’l-vaóy óaøret-i èAlì kerremu’llÀh 
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vecheh óaøret-i RisÀlet-(5)penÀhdan naúl ider  Óaøret MièrÀc gicesi eyitdi yÀ Rabb 

úanúı èamel saña efêaldür Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Aómed benüm úatımda 

tevekkülden efêal yoúdur ve ben úısmet itdigime rÀøı olmaúdan yeg yoúdur yÀ 

Muóammed benüm muóabbetüm benüm içün sevişenlere ve òalúı baña 

ulaşduranlara vÀcìbdür ve benüm gerçek ùabìblerüm(10) anlardur ki maòlÿúa naôar 

eylemeyeler ve úarınları boş ola dünyÀ ùaèÀmlarından zirÀ ki anlaruñ ùaèÀmları 

benüm zikrümdür ve muóabbetüm rıøÀmdur yÀ Aómed dilerseñ ki cemìè-i òalúdan 

zÀhid olasın dünyÀyı terk eyle ve Àòirete raġbet eyle [132/b] Óaøret èaleyhi’s-

selÀm eyitdi yÀ Rabb zÀhid olmaú nice olur ve aòrete raġbet nicedür Óaúú teèÀlÀ 

eyitdi dünyÀ nièmetlerinden kifÀf miúdÀrı alup õaòìre cemè eyle ve benüm zikrime 

dÀéìm ol Óaøret eyitdi zikriñe dÀéìm olmaú nicedür Óaúú teèÀlÀ(5) eyitdi òalúdan 

kesil òalvetlerde baña èibÀdet eyle Óaøret eyitdi yÀ Rabb beni bir èamele úılÀvuzla 

ki anuñ sebebi ile saña yaúın olam  Óaúú teèÀlÀ eyitdi giceñi èibÀdetle gecür ve ac 

ol  gündüz ãÀèìm olmaġ ile Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Aómed her kişi de ki dört òaãlet
51

 

ola ben anı(10) ucmaġa úoyam. óaøret-i RisÀlet-penÀh eyitdi yÀ Rabb ol dört 

òaãlet
52

 nedür Óaúú teèÀlÀ eyitdi dilini benüm zikrümden ıraú nesneye açmaya ve 

göñlüni şeyùÀn vesvesesinden ãaúlaya ve aña naôar itdigimi ãaúlaya [133/a] ve 

aclıġı gözinüñ nÿrı eyleye Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Aómed eger aclıú ve òalvet ve 

epsem olmaú óalÀvetin ùutayduñ ve bunlardan ne óÀãıl olur bileydüñ bunlara 

mülÀzemet idüp cemìè-i kemÀlÀtı bulayduñ Óaøret eyitdi yÀ Rabb anlardan ne (5) 

óÀãıl olur Óaúú teèÀlÀ eyitdi diliñde óikmet sözleri olup göñlünde benüm 

muóabbetüm olaydı yÀ Aómed AllÀhı sevmek dervìşleri sevüp anlara yaúın 

olmaúdur Óaøret eyitdi yÀ Rabb dervìşler kimlerdür Óaúú teèÀlÀ eyitdi anlardur ki 

az nesneye rÀøı olup aclıġa ãabr ideler ve nièmetlere(10) şükr idüp yalan 

söylemeyeler ve Teñriye èÀãi olmayalar ve ellerinden fevt olan melÿl olmayalar ve 

şol nesne ki ellerine girdi aña feraó olmayalar ve cemìè-i óalde baña tevekkül 

ideler yÀ Aómed dervìşlere yaúın ol [133/b] ve baylardan ıraú ol ve gökçek 

ùaèÀmlar yime ve fÀòir libÀslar giyme zirÀ nefs şirküñ başıdur sen anı ùÀèatine 

çekdikce ol seni maèãiyete çeker úaçan ac olsa şikÀyet ider dervìş olsa mütekebbir 
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olur eger bay olsa beni (5) unudur emìn olsa ġÀfil olur. yÀ Aómed dünyÀya ve 

ehline ġaøab idüp buġø eyle aòrete ve ehline muóabbet eyle Óaøret eyitdi yÀ Rabb 

ehl-i dünyÀ kimdür ve ehl-i aòret kimdür Óaúú teèÀlÀ eyitdi ehl-i dünyÀ anlardur ki 

mÀlı ve èıyÀli ve gülmesi ve uyuması çoú olup az nesneye rÀøı(10) olmaya ve kime 

ki øararı ùoúuna andan èözür dilemeye ve bir kimesne andan èözür eylese úabÿl 

eylemeye ùÀèat vaútinde kehl olup tekasül eyleye maèãiyet vaútinde bahÀdur ola 

ùolu emel ile uzzun fikirler idüp eceli yaúınlıġını  [134/a] fikr itmeye ve nefsini 

óesÀplamaya ve nièmetler geldükde ãabr eylemeye ve dÀéìm òalúı mesÀvì eyleye 

ve kendünden ululara óürmet eylemeye ve kendünden aşaġı olanlara ìètibÀr 

eylemeye ve nefs-i ehl úatında ġÀfillerden ve èÀúiller úatında(5)cÀhillerdendür fi-

èalÀmet ehlü’l aòiret oldur ki yüzi gökçek ola ve óayÀlü ola ve şerri az olup 

fÀéìdesi çoú ola ve sözleri mevzÿn ola nefsini dÀyim òesÀblaya ve göñli uyanuú 

ola ve gözleri dÀyim benüm muóabbetümden aġlaya ve dilleri zikrüm (10) ide ve 

nièmetler evvelinde óamd ide ve aòirinde şükr ide ve anların duèÀları benüm 

úatımda baóÀdur ve münÀcÀtları maúbÿldür aãlÀ  benden ġayrıya meşgÿl 

olmayalar ve çoú ùaèÀm istemeyeler ve laùìf libÀs giymeyeler kendüleri [134/b] 

ölmiş gibi ùuta dünyÀ ve aòiret anlaruñ úatında berÀber ola eger òalú èömürlerinde 

bir kez ölürlerse bunlar günde biñ kez öleler nefsileriyle mücÀhede idüp 

öldürmegle ve nefislerine muòÀlefet idüp vesvese-i (5) şeyùÀna tÀbiè olmamaú ile 

úacan namÀza ùursalar metìn binÀlar gibi ùuralar benden ġayrıya meşġÿl olmayalar 

èizzim ve celÀlim óaúúıçün anlara ebedì óayÀt virem úacan rÿóları cesedlerinden 

müfÀreúat eylese melekü’l-mevt anlara musallaù eyleyem ve rÿóların benden(10) 

ġayrı kimesne almaya cÀnlarını gökler úapusın açup uçmaġa buyuram òÿrì ve 

ġılmÀn ve vildÀn ve cennet fÀkiheleri anlara úarşu varup èarşdan anlara ùatlu 

hevÀlar gönderem ve anlar gele benüm aramda aãlÀ  óicÀb [135/a] ve tercümÀn 

olmaya mÀ yeúÿn lil-zÀhidìn yevme’l-úıyÀmeti yÀ Aómed bilür misin ki zÀhidlere 

benüm úatımda ne vardur Óaøret eyitdi bilmezin yÀ Rabb Óaúú teèÀlÀ eyitdi òalú 

úıyÀmet güninde úabirlerinden ùurup òesÀbda münÀúaşa(5) olıcaú anlar emìn olalar 

uçmÀġuñ miftÀóların cemaèÀn anlara virem úanúı úapudan dilerlerse gireler ve 

cemÀlim müşÀhedesinden bir laòôa ġÀyib olmayalar ve cennette anlara dört úapu 

açar birinden gice ve gündüz benüm hediyelerüm var ikincisinden baña nice 
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dilerse zaómetsüz ve (10) òesÀbsız naôar ideler üçüncisinden Cehheneme naôar 

idüp úÀfirlerüñ ôÀlimlerüñ şiddet ġaõÀbların görüp şükr idüp ãafÀları ziyÀde ola 

dördüncisinden uçmaúdan úızlar ve oġlanlar geleler óaøret-i RisÀlet-penÀh [135/b] 

eyitdi yÀ Rabb úanúı zÀhidlerdür bunlar ki ucmaúda bu ãıfÀtlar ile muttaãıf 

olmışlardur Óaúú teèÀlÀ eyitdi zÀhid anlardur ki evleri yoúdur ki òarÀb olursa 

maòzÿn olalar ve evlÀdları yoúdur ki ölürlerse melÿl (5) olalar ve mÀlları yoúdur 

ki elden giderse ġuããalanalar ve ùaèÀmları yoúdur ki óisÀb oluna ve yemşaú 

úaftÀnları yoúdur ki giyüp faòr ideler ve yüzleri gice èibÀdete úÀyim ve gündüz 

ãÀyim olmadan ãaru olup cisimleri helÀle dönmişlerdür dilleri benüm zikrümden 

ġayrıya(10) meşġÿl olmaúdan ãÀmit olmuşlardur ne Cehennemden úorúarlar ve ne 

uçmaúdan umarlar belki èibÀdetleri òÀliã benüm içün muúÀbelesinde åevÀb ve 

refè-i derecÀt ùamaè itmezler óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür yÀ Rabb benüm 

ümmetimde buncalayın zÀhidler var mıdur [136/a] Óaúú teèÀlÀ eyitdi iş bu resme 

zÀhidler peyġamberlerdür ve şehìdlerdür óaøret-i Resÿl eyitdi yÀ Rabb benim 

ümmetimüñ zÀhidleri çoú mıdur yoòsa Benì İsrÀéìlüñ  Óaúú teèÀlÀ eyitdi senüñ 

zÀhidlerüñ úatında Benì İsrÀéìl zÀhidleri bir aú öküz arúasında (5) bir úara úıl 

gibidür Óaøret eyitdi yÀ Rabb Benì İsrÀéìl òoõ çoú
53

 úulluú iderler yÀ nice oldılar 

Óaúú teèÀlÀ eyitdi Benì İsrÀéìl úavmine yaúìn virdüğümden ãoñra şükr itdiler ve 

úarÀr bulduġından ãoñra inkÀr itdiler ve senüñ ümmetüñ şekki terk idüp úarÀr 

üzerine åabit oldılar Óaøret eyitdi şükr ü óamd eyledim ki (10)benüm ümmetüm 

anlardan zÀhid úaldı ve ol maóallde bu duèÀéı eyitdi İlÀhì benüm ümmetimi esrige 

ve raómet eyle ve anlara kÀmil ìmÀn virgil andan ãoñra şekk olmaya ve òavf 

virdikden ãoñra ġaflet virme ilm virdikden ãoñra cehl virme èaúl [136/b]  

virdikden ãoñra nefs virme úurbdan ãoñra buèd virme zikrden ãoñra nisyÀn virme 

ãabrdan ãoñra şikÀyet virme ve göñüllerine óayÀ virdikden ãoñra ÀdÀı şerèile kÀmil 

ve müéeddeb eyle ve nefs Àfetlerinden ve dünyÀ Àòiret fitnelerinden (5) emìn eyle 

fì-ekli’l-óelÀ ve’ã-ãımt  Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Aómed şübhelü nesnelerden
54

 

ãaúınmaú dinüñ evveli ve Àòiridür ve senüñ üzeriñe olsun ãÀmit olmaú zirÀ ki 

ãÀmitlerüñ göñlini ãıóóat ile maèmÿr iderim ve çoú söyleyenlerüñ göñlini òarÀb 
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iderin yÀ Aómed èibÀdet on bölükdür ùoúuz bölügi óelÀ(l)(10)yimekdür ve bir 

bölügi ãÀmit olmaúdur bir kişi oruc dutup ãÀmit olsa anuñ èivÀøı nedür Óaøret 

eyitdi bilmezim yÀ Rabb Óaúú teèÀlÀ ãavmuñ èivÀøı az yimekdür ve az 

söylemekdür ve ãıóóatuñ mìrÀtı óikmetdür ve óikmetüñ mìrÀtı maèrifetdür ve 

maèrifetüñ [137/a] mìrÀtı Óaúú’a yaúın olmaúdur her kim benüm rıøÀmla èamel 

eylese aña üç òaãlet
55

 virdüm biri budur ki bir şükr ögredem ki aãlÀ nisyÀn olmaya 

ve bir muóabbet virem ki aãlÀ  benden ġayrıyı sevmeye úaçan beni sevse ben daòı 

anı severin ve òalúıma sevdüririn ve anuñ (5) göñlinden bir úapu açarım dÀyim 

benüm cemÀlime naôar eyler ve benüm kelÀmımı ve feriştehlerümüñ kelÀmın aña 

irişdürürem ve aña sırlarımdan nesneler ögredürüm ki òalú anı bilmezler ve aña 

óayÀ libÀsın giydüririn ve cemìè-i òalú andan óayÀ iderler ve göñlini maèrifetimle 

ùoldururın ve cennet cehennem esrÀrın bildürürem ve (10) úıyÀmet güninde óesÀb 

eylemezin ve úabrinde Münker’e ve Nekìr’e gelüp aña suèÀl itdürmezim anlaruñ 

ile benüm aramda tercemÀn eylemezim cemìè-i òaberleri benümle söyleşeler ve 

äırÀù köprüsinden berú-i òÀùıf gibi geçüp Cehennemi görmeyeler andan  [137/b] 

ãoñra uçmaġı zeyn eyleyem nebìlere ve şehìdler ile uçmaġa gireler yÀ Aómed her 

kim bu resme èibÀdet murÀd iderse aãlÀ  dünyÀ sevmeyüp ehl-i dünyÀyla 

oùurmasun ve melekü’l- mevt görmege müştÀú olsun nitekim uçmagı görmeye 

müştÀú(5) olur ve rÿóı bedenden bir úıl yaġdan çıúar gibi çıúa ve feriştehler başı 

üzerinden ùuralar iki çanaú getüreler birinde kevåer ãuyı ola ve birinde òamr ola 

rÿóına içireler ölüm acısı andan gide ve èarşuñ ãÀġ yanında otura feriştehler 

eydeler dünyÀyı nice úoduñ gitdiñ ol kişi eyde bilmezin (10) ol vaútÀki Óaúú 

teèÀlÀ beni yaratdı andan berü Óaúú teèÀlÀdan úorúarın dünyÀya naôar eylemedim 

muóabbetiyle aãlÀ  ehl-i dünyÀyla oturmadım Óaúú teèÀlÀ eyde benüm úulum 

gerçek söyler úulumuñ cismi anda idi ve cÀnı benümle bile idi [138/a] ey benüm 

úulum ne dilerseñ dile vireyim  ol kişi eyde eger beni günde yetmiş kez pÀre pÀre 

eyleseler senüñ rıøañ içün rÀøı olaydım óaøret-i RisÀlet-penÀh eyitdi yÀ Rabb 

senüñ rıøÀñı nice isteyeyin Óaúú teèÀlÀ eyitdi senüñ ile benüm aramda (5) aãlÀ  

óicÀb yoúdur úanúı vaútin baña gelmek isteseñ gel ve benüm dostlarum anlardur 
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 Metinde òıãlet olarak harekelenmiştir. 
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ki òalúdan úaçarlar dÀrü’l- fenÀdan dÀrü’l-bekÀya intiúÀl ideler ve dÀrü’ş-

şeyùÀndan dÀrü’r-RaómÀna geleler yÀ Aómed hiç bilür misin seni sÀyir 

peyġamberlerden ulu yaratdum Óaøret eyitdi bilmez(im)
56

 yÀ Rabb Óaúú teèÀlÀ 

eyitdi baña yaúìnüñ (10)gökçekdür ve óüsn-i òulúuñ vardur ve nefsünüñ seòÀveti 

vardur ve òalúı esrigemek vardur eger dilerseñ saña ìmÀn leõõetin bildürem nefsüñ 

aç eyle ve diliñi epsem eyle göñlüñ ile diliñ bir olsun ve benden úorú ve eger 

böyle  [138/b] iderseñ ola ki emìn olasın ve eger böyle itmezseñ helÀk olanlardan 

olursın yÀ Aómed èizzetim óaúúıyçün èÀbidlerüñ evvel èibÀdeti ve evvel tövbesi 

açlıúdur ve ãÀmit olmaúdur ve òalúdan kesilmekdür ve evvel günÀhı èÀbidlerüñ 

úarnı ùoú (5) olmaúdur ve dili mÀ-lÀ-yaènì söylemekdür ve òalúa úarışmaúdur 

úaçan bir úul ac olsa ve dilini ãaúlasa ben aña raómet idüp óikmet kelimelerin 

bildürürem eger kÀfir daòı olursa ammÀ ol óikmeti aña óüccet
57

 úılam ve eger 

müémin olsa aña óikmet sözi bildürürem ve ol óikmeti aña nÿr-ı raómet ve şifÀ 

úılam ve şuyunki (10) görmezdi göre ve dÀyim nefsünüñ èaybını göre ġayrınuñ 

èaybından fÀriġ ola ve şeyùÀn aña yol bulmaya ve nefsi anuñ ile óìle eylemeye yÀ 

Aómed baña açlıúdan yeg ve ãÀmit olmaúdan yeg èibÀdet yoúdur bir kişi ac 

[139/a] olsa ve dilini ãaúlasa  aña èÀbidüñ åevÀbın virüm fì’l-èÀbidi’ã-ãÀdıúi yÀ 

Aómed gerçek èÀbid anlardur ki anda yeddi dürlü nesne ola bir şübhelü 

nesnelerden ãaúına ve bir ãÀmit ola mÀ-lÀ-yaènìden ve biri her-dem benden úorúa 

ve òalvetde benden utana ve biri (5) az yiye ve biri dünyÀya düşmüş ola yÀ Ahmed 

bir kişi beni sevse ben anı severin ol vaút ki èibÀdete úaviyy ola ve az bahÀlu 

nesne giye ve secdesi dÀyim ola ve namÀzda çoú ùura ve ekåer óÀlde ãÀmit ola ve 

baña tevekkül eyleye ve çoú aġlaya ve az güle ve nefsine muòÀlefet eyleye ve èilm 

ehli ola(10) ve zühd ve ùÀèat ıssı ola ve èulemÀya dost ola ve benüm rıøÀm isteye 

ve òışmımdan úaça ve òalúdan úaça ve günÀhdan úaça ve benüm zikrime meşġÿl 

ola dÀyim tesbìó ide mevèidesine ãÀdıú ola ve göñli ùÀhir ola ve namÀzında [139/b] 

úorúa yÀ Aómed bir kişi yerlere ve gökler ehli úadar èibÀdet eylese ve 

yalıncaúlara
58

 libÀs giydirse ve aclara ùaèÀm yidürse andan ãoñra aãlÀ  libÀs 
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 Metinde  óiccet olarak harekelenmiştir. 
58

 Kenarda cublaú şeklinde açıklama yapılmış 
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giymeyüp èuryÀn gezse ve melÀéike gibi ùaèÀm yimese ve cemìè-i èulÿmı oúusa 

andan ãoñra (5) göñlinde zerre úadar dünyÀ muóabbeti görsem ben anı úoñşı 

idünüp òÀã úullarımdan itmeyem ve benüm muóabbetim anuñ göñlinden çıúarup 

ve úalbine ôulmet
59

 bıraúam
60

 öyle olsa beni unudur ve muóabbetim dadı 

göñlinden gider ebedì ôulumÀtda úalur esrÀr-ı vaóy tamÀm oldı ki otuz kelimedür 

(10) bir bir beyÀn olındı bi-faøli’llÀhi teèÀlÀ fì-imkÀni’l-úudsiyye. Peyġamber 

èaleyhi’s-selÀm eydür Óaúú teèÀlÀ eyitdi ki yÀ Muóammed dünyÀda baña üç nesne 

sevgülüdür bir ġuããalı göñül ve birisi ãayrı beden ve birisi şol kimesne ki eli 

dünyÀdan  [140/a] boş ola yÀ Muóammed dünyÀda üç nesne sevmezin biri şÀd olan 

göñül ve biri ãaġ olan beden ve biri ol kişi ki eli ùolu ola dünyÀdan Óaúú teèÀlÀ 

eyitdi benüm velì úullarum anlardur ki beni (5) zikr ider benüm zikrüm ile ben 

daòı anları zikr iderin anlaruñ zikri ile Óaúú teèÀlÀ eyitdi ey Ádemoġulları eger 

cemìè-i òalúdan kesilüp benüm èibÀdetime meşġÿl olsañız göñlünizi baylık ile 

ùoldururun ve yoòsulluú size yol bulmaz eger benümèibÀdetimden kesilüp òalúa 

meşġÿl olursañız elüñizi dünyÀ ile ùoldururın (10) ammÀ üzeriñize yoòsulluú 

úapısın açarın dÀyim iòtiyÀcdan úurtulmazsız Óaúú teèÀlÀ eyitdi her kim baña ve 

zikrüme meşġÿl olsa benden nesne istemese benden nesne isteyenlerden aña artuú 

virürüm Óaúú teèÀlÀ eyitdi iòlÀã sırlarımdan [140/b] bir sırrdur ve úullarımdan her 

kimi sevsem anuñ göñlünde ol sırrımı emÀnet úorum Óaúú teèÀlÀ eyitdi eger 

úullarım iòlÀãla bañÀ lÀ- ilÀhe illa’llÀh diyü ùanıúlıú virmeseydi Cehennemi dünyÀ 

ehlinüñ üzerine musallaù iderdüm ve helÀk (5) iderdüm óaøret-i RisÀlet-penÀh 

eyitdi Óaúú teèÀlÀ buyurur kim her kim beni sevse beni ister ve her kim beni istese 

beni bulur beni bulan beni sever ve her kim beni sevse ben anı öldürürüm diyeti 

(10) benüm üzerimedür anuñ diyeti benümdir Óaøret eydür Óaúú teèÀlÀ buyurur ki 

çü merd kişi bendendir ve ben daòı andanum ve úıyÀmetüñ èaõÀbın andan ãarf 

idüp anı emìn iderüm anlar benden rÀøıdur ve ben daòı anlardan raøıyım [141/a] 

Óaúú teèÀlÀ eyitdi ya dünyÀ her kim baña óiõmet eylese ben daòı aña óiõmet 

iderim ve her kim saña hiõmet eylese sen anı úullan óaøret-i RisÀlet-penÀh eyitdi 

Óaúú teèÀlÀ óaøretlerine tevbe ve inÀbet iden úuluñ ÀvÀzından biñ ÀvÀz yoú úaçan 
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(5) bir kişi tevbe eylese ve eyitse yÀ Rabb beni esirge dise Óaúú teèÀlÀ kerem ve 

lutfundan Lebbeyk èabdi dir ne dilerseñ benden dile ve sen benüm úatımda baèøı 

feriştehlerüm gibisin ve ben senüñ göñlinden saña yaúınam ùanuú oluñ ey benüm 

feriştehlerüm ki ol kişiyi yarlıġadum dir óaøret-i RisÀlet-(10)penÀh eyitdi Óaúú 

teèÀlÀ eydür benüm velìlerüm vardur seyÀbÀnım altında ki benden ġayrı anları 

kimesne bilmez benüm úullarum üzre iki úorúu bir yire cemè eyledüm iki emìnlik 

bir yerde cemè eyledüm her kim dünyÀda benden úorúsa aòiretde [141/b] 

úorúudan emìn ola ve her kim dünyÀda emìn olsa aòiretde olmaz Óaúú teèÀlÀ 

eyitdi her kim benden ġayrıdan nesne umsa beni bilmedi ve her kim baña ùapmadı 

benüm èaõÀbım aña vÀcib oldı ve her kim benden(5) ġayrıdan úorúdı benüm 

èaõÀbım aña helÀl oldı Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eyitdi MièrÀc gicesi úacan ki 

yire inmek istedim ben eyitdim yÀ Rabbi her kişi kim seferden gelür yÀrenlere 

armaġÀn getürür benüm ümmetime armaġÀnum úanı Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ 

Muóammed eger ümmetüñ diri olurlarsa benüm óıfôım anlaradur eger (10) 

ölürlerse benüm beşÀretim anlara eger úabire girerlerse úablerin vÀsiè itmek 

kirÀmum anlara eger óÀøır olurlarsa raómetim anlara eger naôar eylerlerse 

cemÀlim anlara rivÀyetdür ki óaøret-i RisÀlet-penÀh haøretleri andan nüzÿle 

[142/a] himmet itdüm Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed bu gice ümmetüñ üzre 

gicede ve gündüzde elli vaút namÀz farø eyledüm Her kim iúÀmet iderse cennete 

gire ve her kim taúãirÀt iderse óisÀbı bañadur istersem maġfiret iderüm ve istersem 

èaõÀb iderüm (5) ben daòı semèan ve ùÀèÀten diyüp úabÿl itdüm baèøılar eydür her 

namÀz iki rekèat idi dir andan AllÀhu teèÀlÀ kendü èaôametiyle ve melÀyikesi ile 

baña ãalavÀt virdi rivÀyet olunur ki Óaúú teèÀlÀ Muóammed MuãùafÀyı èaleyhi’s-

selÀm óaøretlerini èÀlemlere raómet göndere nitekim buyurur vemÀ erselnÀke illÀ 

raómeten lil’Àlemìn61
 (10) pes öyle olsa Refref-i aòêar döndi geldiği yire gitdi tÀ 

Sidretü’l-müntehÀya irişdüm CebrÀéìl ve MikÀéìl muntaôır ùururlar gördüm úarşu 

geldiler MièrÀc’ı úutladılar ve eyitdiler yÀ Resÿla’llÀh ümmetiñe [142/b] ve 

aãóÀbına armaġÀnuñ var mıdur Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eyitdi ya altı nesne 

getürdüm biri budur ki Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed eyit ümmetine eger bir 
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kişi anlara iósÀn itdügin dilerse ben ol iósÀn iden kişiden daòı yegin benden (5) 

istesünler ġayrıdan istemesünler ikinci budur ki eyit anlara gökler ve yerler 

ehlinden úorúarlarsa ben anlardan daòı úÀdirüm benden úorúsunlar üçünci budur 

ki eyit anlara eger bir kişiden umarlarsa ben ol kişiden úullarıma daòı cömerdüm 

benden dilesünler dördünci(10) budur ki eyit anlara bir kişi anlara cefÀ eylemesün 

diyü utanurlarsa ben ol kişiden daòı evlÀyım
62

 anuñ içün ki cefÀ sizden vefÀ 

bendendür beşinci budur ki eyit anlara eger bir kişi bir kişiye mÀl içün úulluú 

[143/a] iderse ben ol kişiden evlÀyım
63

 zirÀ ben sizüñ maèbÿduñuzum ve 

rÀzıúıñızum altıncı budur ki eyit anlara bir kişiye dost olursın eger vaèad gerçek 

olursa ben ol kişiden daòı evlÀyım zirÀ ki şunı vaèad itdim siziñle (5) rızúdan ve 

uçmaúdan ve åevÀbdan ve dìdÀrdan elbette virürin didi andan CebrÀéìl eyitdi yÀ 

Muóammed AllÀhu teèÀlÀ seni cemìè-i òalúdan òayırlu itdi ve bir maúÀma 

irüşdürdi ki yaradılmışdan kimesne müyesser olmadı didi ben daòı AllÀha óamd ü 

şükr ü åenÀ eyledüm andan daòı nüzÿl idüp úarındaşım (10) MusÀ’ya irüşdüm 

aúlar giymiş beni görüp ayaġa úalúup benümle muèÀnaúa idüp gözlerümi öpdi 

baña eyitdi AllÀhu teèÀlÀ úatından geldüñ belì dedim cemìè-i suèalime cevÀp virdi 

didüm ol eyitdi yÀ saña ne [143/b] ıãmarladı ben eyitdim baña ve ümmetim üzre 

gice ve gündüzde elli vaúit namÀz farø itdi didim MusÀ eyitdi yÀ Muóammed 

ümmetüñ ùÀúat getürmezler Rabbüñe rücÿè it taòfìf ùaleb eyle zirÀ senden evvel bu 

òalúı tecrübe etdim ve Benì İsrÀéìl (5) ile çoú muèÀlece eyledüm ve çoú taèab ve 

meşeúúat çekdüm didi biz MusÀyla bu muòÀùabada iken èulÀdan bir nidÀ irdi ki 

iste yÀ Muóammed virelüm diyü ben daòı yÀ Rabbi ümmetüñ ùÀúati yoúdur didüm 

taòfìf ùaleb itdüm Óaúú teèÀlÀ onun taòfìf itdi andan MusÀ’ya geldüm òaber 

virdüm (10) MusÀ eyitdi ümmetüñ øÀyıfdur ùÀúatleri yetmez gine dön taòfìf ùaleb 

eyle didi tekrÀr dönüp taòfìf ùaleb itdüm on daòı taòfìf idüp óÀãılı MusÀ’ya gelüp 

tekrÀr dönüp taòfìf ùaleb eyledüm bir úac kez óatta beş [144/a] vaúte dek onar onar 

Rabbüm taòfìf itdi MusÀ tekrÀr taòfìf ùaleb eyle didi eyitdüm çoú tereddüd ve 

rücÿè itdüm artuú Rabbimden istióyÀ iderüm didüm ol maóall Rabbi’l-èÀlemìnden 

bir nidÀ irdi ki emêaytü fariøati ve òafeftü èan èibÀdì (5) yaènì úullaruma farøımı 
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geçürdüm ve bunlardan girü taòfìf itdüm zirÀ elli vaúit buyurduú ãoñra luùfundan 

beşe indi bunda sırr budur ki úaçan bir kişi òayra niyyet idüp işlemese bir åevÀb 

virür eger işlerse Óaúú teèÀlÀ anuñ divÀnına on åevÀb yazar eger bir kişi (10)şerre 

niyyet eyleyüp işlerse bir günÀh yazılur ve eger işlemezse nesne yoúdur ammÀ 

göñli mahcÿb olur ÚÀle’llÀhu teèÀlÀ men câe bi’l-óaseneti felehu ‘aşru 

emåÀlihÀ vemen cÀe bi-seyyiéeti felÀ yuczÀ illÀ miålehÀ 
64

 suéÀl óikmet nedür ki 

MusÀ [144/b] èaleyhi’s-selÀm vÀsıùa oldı ġayrı Peyġamber olmadı cevÀb budur ki 

çün Seyyid-i kÀéìnÀt Óaøret-i õÀt-ı BÀriyle óalÀ vü èalÀ mükÀleme vÀúıè oldı pes 

bir kişi gerekdür ki maôhar-ı kelÀm ola imdi maôhar-ı kelÀm MusÀ peyġamberdür 

anuñçün(5) ol vÀsıùa oldı baèøılar eyitdi MusÀ zamÀnında elli vaúit namÀz farø oldı 

başaramadılar pes Óaúú teèÀlÀ iş bu ümmetin esrigedi beş vaúit eyledi pes bu beş o 

ellinüñ úÀyim maúÀmıdur ol ecilden taòfìfe MusÀ vÀsıùa oldı didiler andan ãoñra 

CebrÀéìl(10) elimden ùutup seyr iderek her úanúı şeye rÀst gelsem üzerinde lÀ-ilÀhe 

illa’llÀh Muóammedü’r-resÿlu’llÀh yazılmış görürdüm óattÀ cennete vÀãıl olduú 

CebrÀéìl istiõÀn eyledi kimdür didi CebrÀéìl eyitdi benüm ve bilemce Seyyid-i 

kÀyinÀt [145/a] ve mefòar-ı mevcÿdÀt Muóammedi’l- MuãùafÀ ãalla’llÀhu èaleyhi 

ve sellem, RıêvÀn eyitdi Meróaban saña ve Muóammede diyüp úapuyı açdı 

gördüm cennetüñ úapusı iki úanadlu altundan úanadlarınuñ mÀ-beyni beş yüz 

yıllıú yoldur içerü girdük gördüm altun ve gümişden (5) sarÀylar yÀúÿt-ı aómerden 

aòêarden aãfarden ve zebercedden úuãÿrlar ve altundan eşcÀrlar envÀè dürlü 

åemÀrlar her birinüñ üzerinde lÀ-ilÀhe illa’llÀh Muóammedü’r-resÿlu’llÀh yazılmış 

ve altlarından Kevåer ü Selsebìl ü Õencìl ü Raóìú-i Maótÿm nehirleri aúar ve dört 

nehir daòı aúar biri ãÀfì ãudan ki aãlÀ (10) úoúmaz ve biri aú südden ve biri daòı 

óamrdan aãlÀ  èaúlı zÀéìl idüp ãudÀè
65

 virmez ve biri daòı ãÀfì baldan ve bir úaãr 

daòı gördüm ġÀyetde zìbÀ ve müzeyyen ziyÀde begendüm kim(in)dür diyü sÿéÀl 

itdüm CebrÀéìl senüñdür didi ve eùrÀfında dört úaãr gördüm [145/b] bunlar 

kimüñdür didim CebrÀéìl eyitdi óaøret-i Ebū Bekir ve èÖmer ve è OåmÀn ve èAlì 

rıêvÀnu’llÀhu teèÀlÀ óaøretlerinüñdür didi ve bir nehr-i èaôìm gördüm eùrÀfı 

                                                           
64

 Kur’an 6/60. “ Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da 

sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır.” 
65

  Metinde ãıdÀè olarak harekelenmiştir. 
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dürrden ve ùoprÀġı miskden ve úubbeler gördüm her biri yÀúÿtdan ve zebercedden 

ve içinde òÿrìler (5) vÀr èadedin AllÀh bilür ve her bir úubbede dört úapu ve 

eùrÀfında eşcÀr altunda yemişleri incüden aú úardan ãavuú ve baldan ùatlu ve 

yaġdan yumşaú ve her bir budaġında melekler ve úuşlar oturmış AllÀhı tesbìó ve 

taúdìs iderler ve ol nehr-i èaôìm üzre cevÀhirden ıbrıúlar var ki yaġmur 

dÀnelerinden (10) çoú ve kÀse var ki yıldızlara ãayı var anlara yoú bir kerre içen 

aãlÀ ãuãamaz yÀ aòì CebrÀéìl bu nedür didüm eyitdi yÀ Muóammed bu kevåer 

ırmaġıdur didi Úıãaã- ı EnbiyÀ’da eydür cennet sekizdür evvel dÀri’l-celÀldür 

incüdendür [146/a] İkinci dÀri’s-selÀmdur úızıl yÀúÿtdandur üçünci cenneti’l 

mevÀdür yeşil zeberceddendür dördinci cenneti’l- òulddur ãarı mercÀndandur 

beşinci cenneti’l- naèìmdür aú gümişdendür altıncı cenneti’l- firdevsdür 

altundandur yeddinci cenneti’l- úarÀrdur (5) miskdendür sekizinci cenneti’l-

èadndür ġÀyet laùìf incüdendür iki úanÀtlu úapusı vardur úızıl altundan bir 

úanadından bir úanadına beş yüz yıllıú yoldur dìvÀrınuñ yapısı bir kerpici altundan 

biri gümişden sıvası miskdendür ve cemìè-i ucmaúlaruñ eşref ve ÀèlÀsı èAdn 

uçmaġıdur (10)  anuñ tamÀm vaãfını AllÀhdan ġayrı kimse bilmez rivÀyet olunur 

ki ucmaġuñ sekiz úapusı vardur her úapuda yetmiş biñ ravøa vardur her ravøada 

yetmiş sarÀy vardur yÀkÿtdan ve her sarÀyda yetmiş biñ óavli var [146/b] dur 

zümürrütden ve her óavlide yetmiş biñ ev vardur úızıl altundan ve her evde yetmiş 

biñ maúãÿre vardur Àú gümişden ve her maúãÿrede yetmiş biñ mÀéide vardur 

èanberden ve her mÀéidenüñ içinde yetmiş biñ dürlü ùaèÀm vardur ve her 

maúãÿrenüñ (5) üzerinde yetmiş biñ taòt vardur altundan ve her taòtuñ üzerinde 

yetmiş biñ döşek vardur her óarìrden ve istebrÀú ve dibÀcdan ve her taòtuñ 

çevresinde yetmiş ırmaú vardur ve her ırmaġuñ içinde yetmiş biñ úubbe vardur 

yaşıl yÀúÿtdan ve her úubbenüñ içinde bir taòt vardur úızıl altundan ve her (10) bir 

taòtuñ üzerinde bir maóbÿb oturur nÿrdan eger ol óÿrìlerüñ biri barmaġın dünyÀya 

çıúarsa ayuñ ve güneşüñ nÿrları maóv olaydı ve eger deryÀya bir kerre tükürseler 

cemìè acı ãular ùatlu olaydı ve iki kerre tükürseler cemìè[147/a] acı ãular ùatlu 

olaydı ve eger başlarında olan dürr ü cevÀhiri her biri  úıymete ùutulsa dünyÀ ve 

mÀ-fìha zekÀt olaydı rivÀyetdür ki uçmaú sekizdür ve her birinüñ úapusı vardur 

altundan muraããaèdur cevÀhirle evvel ki úapusında yazıludur lÀ-ilÀhe illa’llÀh (5) 
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Muóammedü’r-resÿllu’llÀh iş bu úapu tÀéiblerüñdür ikinci úapusında yazıludur bu 

úapu namÀz úılanlaruñdur vaút ile ve óuøÿr ile üçünci úapusında yazıludur iş bu 

úapu zekÀt virenlerüñdür dördünci úapusında yazıludur iş bu úapu emr ü nehy 

idenlerüñdür beşinci úapuda yazıludur iş bu úapu óÀcìlerüñdür altıncı úapuda 

(10)yazılurdur iş bu úapu nefs ü şehvet Àrzÿlarından geçenler(üñ)dür yiddinci 

úapuda yazıludur iş bu úapu ġÀzilerüñdür sekizinci úapuda yazılıdur iş bu úapu 

mürìdlerüñdür ve óarÀma baúmayup atalarına ve analarına iyilik idenlerüñdür naúl 

olunur ki uçmaú [147/b] yedidür vesìleden mÀèadÀ ol vesìle bizüm 

Peyġamberimizüñ maúÀmıdur anuñ ile sekizdür muóaúúıúlar eydürler ki cenneti’l-

aèmÀl yüz derecedür ve her birisi gine yüz menzile munúasımdur zirÀ ki 

Muóammed ümmeti ol derecelerde olurlar ammÀ ol(5) yüz derece sekiz ucmaġuñ 

her birisinde vardur aèlÀsı cennet-i èAdndür ve ol cennet-i èAdn uçmaúlaruñ 

içinde bir yüziñ  úaşı gibidür uçmaúda andan yüce ve laùìf  yir yoúdur ve Óaúú 

teèÀlÀ Óaøretini anda görürler ve vesìle ki Peyġamberimizüñ maúÀmıdur anuñ 

ortasında ola ve anuñ miåÀli (10) şol pÀdişÀhlar evine beñzer ki orta yerdedür ve 

sekkiz dìvÀrı ola ve her dìvÀrınuñ arası bir uçmaúdur cennet-i èAdn dÀri’r-

raómÀndur iøÀfet iòtiãÀã içündür ve ol iòtiãÀã AllÀhdan ġayrı kimesne bilmez ve 

Firdevs ucmaġına [148/a] peyġamberler ve èÀlimler ve evliyÀlar girürler cennet-i 

èAdne yaúındur ve èAdn uçmaġı ortada bir şehir gibidür ve Firdevs yöresinde köy 

gibidür ve bu sekkiz ucmaġuñ ortası yücedür ta kim òalúuñ baèøısın baèøısını göre 

ve ol yüce(5) èAdn uçmaġıdur rivÀyetdür KeşşÀf’da Óasan raêıya’llÀhu  eydür 

èAdn uçmaġı sarÀylardur incüden ve altundan ve yÀúÿtdan ve zebercedden ve 

èAdn aña èalemdür yaèni addur rivÀyet olunur Ebÿ DerdÀé raêıya’llÀhu èanhü 

eydür èAdn ucmaġına üç ùÀéìfe girür peyġamberler ve ãıddìúlar ve şehìdler Óaúú 

teèÀlÀ aña eyitdi TÿbÀ (10) limen deòaleki ve aña mesÀkini ùayyibetün diyü ad 

virdi Ebū Hureyre raêıya’llÀhu anhü eydür Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eyitdi eger 

AllÀhdan isteseñüz Firdevs uçmaġın isteñ zirÀ uçmaúlaruñ ortası ve ÀèlÀsıdur anuñ 

saúfı èarşü’r-raómÀndur cemìè-i uçmaúlaruñ [148/b] ırmaúları andan çıúar ve sÀéir 

uçmaúlara gider úÀlla’llÀhu teèÀlÀ inne-llezìne Àmenÿ ve èamilÿ’s-sÀlióÀti kÀnet 
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lehum cennÀtu’l-firdevsi nüzulÀn66
 yaènì menzilen maènÀsı oldur ki ucmaú ehli 

ucmaġa giricek evvel Firdevs uçmaġınuñ nièmetlerinden (5) yiyeler dimekdür pes 

Firdevs nüzÿl olıcaú úıyÀs eyle ki uçmaú ehlinüñ óÀli nice ola Ebÿ Hureyre 

raêıya’llÀhu anhü eyitdi yÀ Resÿla’llÀh Óaúú teèÀlÀ cenneti neden yaratdı 

Peyġamber èaleyhi’s-selÀm eyitdi ãudan yaratdı ammÀ altun ve gümüş ve yÀúÿt ve 

incüyle bezedi (müzeyyen) her kim ucmaúlara(10) girürse ebedì úalur úaftÀn ve 

óılleleri eskimez ve kendü úoca olmaz ve uyúu olmaz ve òastalıú olmaz rivÀyet 

olunur ki óaøret-i RisÀlet-penÀh eyitdi ucmaúda yüz derece vardur eger cemìè-i 

èÀlemi bir derecesine cemè eyleseler ãafları [149/a] anda ay ve güneş olmaz èarş 

nÿr ile münevverdür ve ucmaú biri biri içinde olurdur ve ucmaú ehli cemìèi 

oġlanlardur gözleri sürmelü bıyıġı yiri yaşılca ta kim èavratlar ile erler bellü olsun 

içün ve bir kişiye yüz erce úuvvet virilür (5) yimekde ve içmekde cimÀèda ve 

yemege oturıcaú úırú yıl oturalar ãoóbet ideler boyları Ádem boylı ola altmış arşın 

ola Ádem arşınıyla ve SüleymÀn devletlü ve èİsÀ yaşlu olalar otuz üç yaşında ve 

Yÿsuf óüsnünde olalar ve DÀvud ÀvÀzlu ve Muóammed MuãùafÀ òulúlu olalar ve 

her kişinüñ on parmaġında(10) altun ve cevÀhirden birer yüzük ola Faãl fì’l-óÿr 

imdi óÿrìler cennet úızlarıdur anda yaradılmışdur be- ġayet laùìf ve maóbÿblardur 

yüzleri aú nÿrdandur saçı ve zülfi ve gözleri úaradur úaçan müéminler uçmaġa 

[149/b] gireler ve evlerine varalar her evüñ içinde yetmiş taòt ola her taòtuñ 

üzerinde yetmiş döşek ola ve her döşek üzerinde yetmiş óÿrì ola ve her óÿrìnüñ 

üzerinde yetmiş óulle
67

 ola o óullelerüñ
68

 içinde ilikleri gözüke(5) eger óÿrìlerüñ 

birisi yüzin açup dünyÀya naôar itse cemìè-i maòlūúÀt müteóayyir olalardı ve her 

Àdemüñ cennetde yetmiş dürlü óullesi
69

 ola her óulle
70

 bir sÀèat içinde yetmiş dürlü 

levn ile görine ve erler yüzlerini èavratlarınuñ yüzinde ve èavratlar daòı yüzlerini 

erlerinüñ yüzinde (10) göre óaøret-i RisÀlet-penÀh eydür uçmaú ehlinüñ her birine 

beş yüz óÿrìler vireler her birisi bunlaruñ úaçan erenlerine muèÀnaúa eyleseler 
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Kur’an 18/107“ Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içinde edebi 

kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır.” 
67

  Metinde óılle olarak harekelenmiştir. 
68

 Metinde óılle olarak harekelenmiştir. 
69

 Metinde óılle olarak harekelenmiştir. 
70

 Metinde óılle olarak harekelenmiştir. 
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erlerinüñ dünyÀda ki èömrüñce boynında ùuralar ve daòı ucmaúda [150/a]  aġaclar 

vardur budaġında gümüşden çanlar
71

 vardur Óaúú teèÀlÀ èarş altında bir yil vire ol 

aġaclara ùoúuna aġaclar óarekete gele ol çanlar ÀvÀz vireler eger ol ÀvÀzı dünyÀ 

ehli işitseler dadından ve leõõetinden bir (5) kezden cÀn virüp ölelerdi Tefsìr-i 

Beġavì’de eydür uçmaúda aġaclar vardur ki bir kişi dilese ol aġaclara buyura kimi 

sÀz çala kimi raúã urup oynaya ol kişi maşrıú ola óaøret-i RisÀlet-penÀh èaleyhi’s-

selÀm eyitdi uçmaúda ırmaúlar vardur kenÀrında úaraúullar ve úaravaşlar (10) 

vardur Óaúú teèÀlÀ anları zaèferÀndan yaratdı tesbìó iderler yetmiş biñ dürlü 

ãavtla
72

 ve her óÿrìnüñ ãavtı Davÿd peyġamberüñ dünyÀda ki ãavtından laùìfdür 

biri birisine eyde sen kimüñsin ol eyde ben ol kişinüñ  [150/b] imki ãabÀó namÀzın 

cemÀèatle úıla rivÀyetdür ki uçmaúda óÿrìler vardur yarusından yuúarusı oġlan 

ãÿretinde aşaġısı èavratdur uçmaú içre anlardan leõõetli yoúdur Óaøret eydür Óaúú 

teèÀlÀ óÿri’l-èaynı üç dürlü nesneden(5) yaratdı ayaúlarından başına varınca 

miskden yaratdı dizinden úarnına varınca èanberden yaratdı úarnından başına 

varınca kÀfÿrdan yaratdı ãaçların ve kirpiklerin úara nÿrdan yaratdı Óaøret eydür 

uçmaúda úızlar vardur ki óÿri’l-èayn dirler úaçan yürüseler ãaġında (10) yetmiş 

biñ cÀriyeler yürür ve ãolunda keõÀlik ol óÿrìlerüñ her biri eydür ben ol 

kişilerüñümki emr-i maèrÿf ve nehy-i münker iderlerdi rivÀyetde geldi ki uçmaúda 

uçmaú ehlinüñ üzerine bir buluù gele  [151/a] yaġmur gibi óÿrìler yaġdura nitekim 

Óaúú teèÀlÀ buyurur veledeynÀ mezìd 
73

 faãl fì vildÀn úÀle’llÀhu teèÀlÀ ve yetÿfu 

èaleyhim vildÀnun muòalledÿne iõÀ raeytehum óasibtehum lüélüen menåÿrÀn 
74

 

yaèni Óaúú teèÀlÀ ol oġlancıúları incülere (5) beñzedür óüsnde ve ãafÀ-yı levnde 

meclislere de buyururlar ãanasın ùaġılmış incülere beñzerler èAbdu’llÀh bin èÖmer 

eydür uçmaúda eñ ednÀ kimesnenüñ biñ oġlanı ola cemìèsi úulluúda ola Ebū’l-

Leyå eydür úaçan müéminler cennete gire ve döşekler üzre oturalar bir ferişteh 

(10) úapuya gele destÿr dileye içerü gire úapuda bir oġlan göre oġlana diye ol daòı 

birine diye óattÀ söz ol müémine aña ol müémin daòı destÿr vire ol oġlan birine 

                                                           
71

 Metinde canılar olarak yazılmıştır. 
72

 Metinde ãuvtila olarak harekelenmiştir. 
73

 Kur’an 50/35. “ Katımızda daha fazlası da vardır.” 
74

Kur’an 76/19. “ Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve 

güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.” 
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diye ol daòı birine diye gine ol ferişteh [151/b] geldigi andan ãoñra úapuyı açalar 

ol ferişteh gire selÀm vire  dürlü dürlü armaġÀnlar Óaúú teèÀlÀ óaøretinden 

getürmiş ola ve eyde selÀm size olsun ol sebebden ki ãabr iderdüñüz ve bu 

geldügüñüz maúÀm ne gökcek maúÀmdur (5) diye nitekim Óaúú teèÀlÀ buyurur 

ve’l-melâéiketu yedòulÿne èaleyhim min külli bÀbin selÀmün èaleyküm bimÀ 

ãabertüm fe ni’me uúbe’d-dâr naúl olunur ki KeşşÀf’da óaøret-i èAlì 

Kerrema’llÀhu vecheh eydür kÀfirlerüñ oġlancıúları kim olmış olalar bÀliġ
75

 

olmadan eger erkek oġlandur ve eger úızdur yarın ucmaúda(10) aósen ãÿretde olup 

müéminlerüñ òiõmetkÀrı ola anlara ĠılmÀn dirler rivÀyetdür ki Peyġamber 

èaleyhi’s-selÀm eyitdi uçmaú ehlinüñ ġÀyetde ednÀsına seksen biñ òiõmetkÀr 

vireler ve yetmiş biñ óÿrì vireler aña bir úubbe vireler [152/a] incüden ve yÀúÿtdan 

ve bir tÀc vireler eger ol tÀcdan bir inci düşse yeryüzi maşrıú ile maġrib arası 

ùopùolu nÿr olaydı äÀhib-i KeşşÀf eydür dünyÀ ùaèÀmı ve şarÀbı cennet ùaèÀmı 

úatında ismile müsemmÀ gibidür yaènì şükr dimek ile yimek(5) arasından farú ne 

úadardur aña göre úıyÀs ideler dimekdür Saèìd bin Cübeyr raêıya’llÀhu anhü eydür 

uçmaú ehlinüñ her birisi üçer bilezik ùaúınalar biri altundan biri gümişden biri 

incüden ve yÀúÿtdan ve yaşıl òilèatler ki giyeler sündüsden ve istebraúdan ammÀ 

sündüs dibÀceden (10) laùìfdür ve istebraúdan aġır kemòÀdur ve sündüs incedür 

istebraú úaluñdur baèøılar eydür sündüs didigi dibÀcedür altunla úarışmışdur ve 

cennet ehlinüñ yiyüp icdikleri úuvvet içün degildür dÀyim leõõet içündür Tergìb-i 

[152/b] Hìbe’de eydür cennetde bir aġac vardur adına ÙÿbÀ dirler köki èarşda ve 

budaúları cennet içre ãalınmışdur ve herkesiñ sarÀyına bir budaġı gitmişdür ol 

budaúdan óulleler
76

 ve her ne murÀd iderlerse çıúarur Tergìb ve Terhìb’de (5) Utbe 

bin èÁmir raêıya’llÀhu anhü rivÀyetinde bir èarÀbì geldi Óaørete eyitdi yÀ 

Resÿla’llÀh cennetde üzüm olur mı Óaøret èaleyhi’s-selÀm eydür olur èarÀbì eyitdi 

büyyükligi ne miúdÀrdur yÀ Resÿla’llÀh. Óaøret eyitdi alaca úarġa uçmasıyla bir 

aylıú yoldur ve her ãalúımı èAbdu’llÀh bin(10) Huõeyil rivÀyetinde Medìneden 

Yemendeki ãaèÀcedür didi ol èarÀbì eydür dÀnesi ne büyüklükdedür Óaøret eyitdi 

hiç babañ bir teke boġazlayup derisin yüzüp debbÀġlayup bir úoġa yapup bir süri 
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 Metinde bÀliè olarak imla edilmiştir. 
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 Metinde óılle olarak harekelenmiştir. 
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úoyun ve keçilerin [153/a]  ãuvardı mı èArÀbì eyitdi belì yÀ Resÿla’llÀh Óaøret 

eyitdi uşte ol dÀnenüñ büyyüklügi daòı seni ve ehl-i beytüñ ve èÀmme-i èaşìretüñi 

daòı ùoyurup kifÀyet itse gerekdür didi ÙaberÀnì Kebìr’inde rivÀyet eyledi óaøret-i 

RisÀlet-penÀh eydür (5) cenneti tamÀmen seyr eyledüm ve anda gözler görmedik 

ve úullar işitmedik ve úalblere gelmedik nesneler gördüm andan ãoñra seyr iderek 

çıúdum gökden göge seyr idüp nüzūl
77

 itdüm óattÀ semÀ-yı dünyÀya irdüm tekrÀr 

Ádem èaleyhi’s-selÀm ile mülÀúÀt eyledüm MièrÀc’ımı úutluladı ve eyitdi 

elóamdüli’llÀh baña senüñ gibi oġul (10) virdi didi ben eyitdim sen ol kimsesün ki 

AllÀhu teèÀlÀ senü kendü eliyle yaratdı ve melekler cigni üzre götürtdi ve seni 

anlara úıble eyledi secde itdürdi ve cemì
78

è-i cenneti saña mübÀó eyledi óaøret-i 

Ádem eydür bunlar bile gine [153/b] sen benden efêalsin zirÀ Óaúú teèÀlÀ seni beş 

òaãlet
79

 ile maòãÿã eyledi ki senden evvel ve senden ãoñra kimseye verilmedi biri 

budur ki ben bir günÀ(h) itdim ve èöõrine
80

 iki yüz yıl aġladum óattÀ èafv olundı. 

AmmÀ senüñ geçmiş ve gelecek(5) günÀhlaruñ èafv eyledi. ÚÀle’llÀhu Li yağfira 

lekeèllahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ikinci budur ki cennete 

beni èazìz idòÀl idüp õelìl iòrÀc eyledi ammÀ seni göklere mübeccel ve mükerrem 

çıúarup indürdükde daòı taèôìm (u) tekrìm birle indirdi üçünci budur ki baña 

ÓavvÀ’yı tezvìc eyledi ahir(10) anuñ sebebiyle cennetden iòrÀc eyledi ammÀ saña 

Òadiceéyi tezvìc eyledi MÀli’llÀh ve CemÀli’llÀhi ve Melekila’llÀhi òiõmetinde 

saña muèìn oldı dördünci benüm evlÀdumdan ùoúuz yüz ùoúsan ùoúuz kimesne 

cehenneme girüp biri cennete gire ammÀ senüñ [154/a] ümmetiñden ùoúuz yüz 

ùoúsan ùoúuzın cennete ve birin cehenneme idòÀl ide beşinci beni bir günÀhla 

ÚuréÀn’da èÀãi diyü ad virdi ÀvÀzla oúurlar ve èaãÀ Ádemü Rabbehü feġave  
81

diyü 

ammÀ senüñ günÀhların setr idüp rÀyÀtıñı (5) èarşa çıúarup ve ismiñi ismiyle 

muúÀrin eyledi günde beş nevbet Eşhedü en lÀ ilÀhe illa’llÀh ve eşhedü enne 

Muóammede’r- Resÿlla’llÀh diyü nidÀ iderler didi ben andan daòı nüzÿl eyledüm 

gördüm gice óÀli üzre bir araba úadar eksilmiş ammÀ ziyÀde úaranġılıú ben 
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 Metinde nüzul olarak imla edilmiştir. 
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 Metinde cemè olarak imla edilmiştir. 
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 Metinde òuslet olarak harekelenmiştir. 
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 Kur’an 20/121: “ Adem, Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı.” 
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eyitdim yÀ CebrÀyil ne ziyÀde ôulumÀtdur didim ol maóal(10) CebrÀyil úanadın 

açup maşrıú ile maġrib görünüp øiyÀ oldı maşrıú ùarafından iki nokte-i sevdÀ ve 

maġrib ùarafından iki ravøa gördüm CebrÀéìle suéÀl eyledim eyitdi maşrıú 

ùarafından olan iki noúte-i sevdÀ biri Ermeniyye ve biri ErzicÀn [154/b] vilÀyetidür 

ve ol iki ravøa ki maġrib ùarafındadur. Biri arø-ı Dımışıú ile arø-ı Filistìndür didi 

andan daòı seyr iderek nüzÿl itdim óatta ol MièrÀc ki nerdübÀndur aña gelüp andan 

Beyti’l maúdise geldü ol BurÀú ki Mekkeden(5) aña bindim idi daòı muntaôır ùurur 

bir úadem ilerü ve girü gitmemiş aña binüp Mekke-i Mükerreme’ye geldük İbni 

èAbbÀs raêıya’llÀhu anhü eyitdi Peyġamber èaleyhi’s-selÀm MièrÀc’dan dönicek 

Çìn iúliminde bir yire uġradı anda bir úavm gördi MusÀ peyġamberüñ 

ümmetlerinde zamÀn-ı evvele yer yaradılmış ol úavm bu yerden gitmiş var (10) 

anda çıúmışlar idi. óaøret-i RisÀlet-penÀh anlara söyledi ve anlar daòı Peyġambere 

söylediler CebrÀéìl eyitdi  yÀ úavm bu Muhammedü’l-MuãùafÀdur eyitdiler yÀ 

CebrÀyil Óaúú teèÀlÀ Peyġamberligi virdi CebrÀyil eyitdi neèam pes anlar ìmÀn 

getürdiler [155/a] ve eyitdiler yÀ Resÿlla’llÀh MusÀ bin èÜmrÀn bize vaãiyyet 

eyledi kim sizüñ úanúıñız evvel Peyġambere irişirseñiz benden aña selÀm idesiz 

didi pes Peyġamber MusÀ peyġamberüñ ve anlaruñ selÀmın aldı Óaøret eyitdi 

sizüñ ulularıñuzı berÀber görürin hiç artıú(5)  eksik degül eyitdiler yÀ Resÿlla’llÀh 

biz bir úavmiz ki ululuú ile aramıda azġınlıú olmaz óaøret-i RisÀlet-penÀh eyitdi 

ya niçün evleriñüziñ úapuları yoú eyitdiler kimse kimseye ziyÀn eylemez Resÿl 

eyitdi ya niçün sizde güler adam görmedüm eyitdiler yÀ Resÿlla’llÀh Óaúú teèÀlÀ 

bize kitÀb ile òaber virdi ki Cehennemi (10) cinnìleriyle ve Àdemleriyle ùoldururın 

öyleyse bize ne gülmek óaøret-i RisÀlet eyitdi hiç ölüleriñüz içün aġlar mısız 

işitdiler Óaúú teèÀlÀ canın virdi ve aldı biz niçün aġlayalum Óaøret eyitdi hiç ãayrı 

olur mısız eyitdiler yÀ Resÿlla’llÀh [155/b] bir kişi günÀh eylese ol ãayrı
82

 olur biz 

aãlÀ  günÀh işlemeziz anuñçün ãayrı olmazız Óaøret eyitdi çün ãayrı olmazsız ya 

niçe ölürsiz Eyitdiler úaçan birimizüñ rızúı dükense melekü’l-mevt canın alur 

Óaøret eyitdi úaçan sizden biriñüz bir úız ùoġursa hiç ġuããa olur mısız (5) eyitdiler 

bir ay oruc ùutarız şükr orucın eyitdi ya oġlan ùoġsa nice idersiz eyitdiler iki ay 
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şükr orucın ùutarız Óaøret eyitdi almaú ãatmaú ile mìzÀn nice idersiz eyitdiler biz 

aãlÀ  ãatu bÀõÀr eylemezüz Resÿl èaleyhi’s-selÀm eyitdi hiç altun gümiş òazine ider 

misiz eyitdiler òazine bir kişi ider ki AllÀha(10) inanmaya biz AllÀha inanuruz 

bize rızúı ol virür òazine niçün cemè idelüm Çün óaøret-i Resÿl anlardan bu sözi 

işitdi anlara on ãÿre öğretdi namÀz ve zekÀt farø olmışdı Anlara öğretdi geldi gitdi 

Tefsìr-i Ebü’l-Leys’de böyledür ammÀ [156/a] ãaóib-i KeşşÀf eyitdi ol vaútÀkim 

benì İsrÀéìl úavmi peyġamberlerini öldürdiler ve kÀfir oldılar on iki bölük oldılar 

idi bir bölügi müselmÀn idi bunlardan úaçdılar ve Óaúúdan diledüler ki bunlardan 

ayrıú olalar Óaúú teèÀlÀ yeri (5) açdı bunlar girdiler bir buçuú yıl gitdiler óattÀ Çìn 

eline vardılar ol úavm anlar idi eger suéÀl olunursa óikmet nedür Peyġamber 

èaleyhi’s-selÀm Úudüs’den MièrÀc eyledi Úaèbe’den eylemedi cevÀp budur ki 

cemìè-i peyġamberler Şam’da ve Úudüs’de olurlardı pes kÀfirler èÀ(r) eylediler ve 

eyitdiler eger Peyġamber (10) olsa Úudüs’de olurdı didiler öyle olsa kaèbede ùoġdı 

geldi Úudüsden MièrÀc eyledi bir cevÀp daòı budur ki úademi berekÀtı Úudüs’e 

irişe ümmete óisÀbına kiz olsun içün bir cevÀp daòı budur ki Óaúú teèÀlÀ diledi ki 

Peyġamber èaleyhi’s-selÀm [156/b] Úudüs’de MièrÀc eyleye zirÀ Úudüs maóşer 

yeridür anuñçün andan MièrÀc eyledi bir cevÀp daòı budur ki Óaúú teèÀlÀ diledi 

kim Peyġamber ùayy-i zamÀn ve ùayy-i mekÀn eyleye yerlerde göklerde pes 

anuñçün Úudüs’den eyledi eger suéÀl eyleseler MusÀ peyġamber Ùur ùagına çıúdı 

(5) ve gine dönicek yüzine niúÀb ùutdı zirÀ ki kimsenüñ ùÀúati yoú idi MusÀ’nuñ 

cemÀline naôar eyleyeydi  ammÀ Server-i kÀéìnÀt MièrÀc’dan döndükde niúÀb ùutdı 

óÀl budur ki óaøret-i Resÿl MusÀ’dan efêÀl idi cevÀb budur ki nÿr iki dürlüdür biri 

ôÀhir nÿrdur ve biri bÀùın nurdur ôahir nÿrı èavÀm (10) içündür baùın nÿrı òavÀã 

içündür óaøret-i Resÿl yüzin örtmedi anuñ içün ki şaóısü’l-kevneyn idi pes nefsi 

dÀéìm ôÀhir gerekdür eger suéÀl eylerler Óaúú teèÀlÀ Muóammed’i yir yüzine 

viripdi èİsÀ peyġamberi göndermedi niçün cevÀb budur ki èİsÀ’nuñ úavmi Óaøret 

[157/a] èİsÀ’yı görmediler ve úabrin daòı görmediler andan ãoñra ol úavm èİsÀ 

Teñrinüñ oġlıdur diyü úÀfir oldılar pes Óaúú teèÀlÀ óaøret-i RisÀlet-penÀhı yir 

yüzine gönderdi tÀ kim ümmeti ziyÀde (5) ola ziyÀret eylemekile nitekim Óaøret 

buyurur men zÀreyn baède memÀti fekÀ zÀreyn fì óayÀtì rivÀyet olundı Peyġamber 

vaútÀkim MièrÀc’dan inüp ehl-i ãuffa ulularınuñ üzerine uġradı bir sÀèat úulaú urdı 
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diñledi gördi bunlar MièrÀc müzÀkere(10) idüp kendüyle AllÀhu teèÀlÀ èazze ve 

celle mÀ-beyninde úÀbe úavseyn ev ednÀda vÀúıè olan aóvÀli söyleşürler óaøret-i 

RisÀlet-penÀh teèaccüb eyledi ve eyitdi yÀ Rabbi esrÀr ki senüñ ile benüm mÀ-

beynimde vÀúıè olmışdur ki aña melÀéìke-i kerrubiyyÿn ve ervÀó-ı muúarrebÿn 

vÀúıf olmışlardur bu aãóÀb-ı ãuffa [157/b] nirden bildiler ve ne sebeple bu aóvÀle 

vÀúıf oldılar didi Óaúú teèÀlÀ eyitdi yÀ Muóammed bir kerìm óabìbine ve dostuna 

øiyÀfet idüp úonuúladıúda úapusı òiõmetkÀrların ve esrÀr maóremlerin úapusından 

dÿr idüp sorar mı yÀ Muóammed bunlar (5) benüm dergÀhım úapusınuñ derbÀnları 

úapucılaru ulÿhiyyet ve vaódÀniyyetim serÀperdesinüñ pÀsibÀnları ve kibrìyÀ-yı 

èaôimetüm mÀverasında olan esrÀrum serÀyınuñ úapucıları maóremleridür didi 

rivÀyet olunur ki İmÀm Zührì ve èUrve eyitdi vaútÀkim óaøret-i RisÀlet-penÀh 

MièrÀc’dan nüzÿl eyledi (10) ãabÀó oldı giceki MièrÀc’ından òalúa òaber virdi 

İslÀma gelenlerden çoú kimesne mürtedd
83

 olup fitne-i èaôìmeye düşdiler rical-i 

müşriúìnden bir nice laèìnler segirdüp Ebi Bekre vardılar eyitdiler gördüñ mi 

dostuñı dir ki bu gice [158/a] vardum andan yuúaru sebèa-i semevÀt òarf idüp èarş-

ı ÀèlÀ üzre Rabbüm ile bunca kelimÀt idüp baèdehu ãabÀó olmadın gine menzìlime 

geldim dir óaøret-i Ebÿ Bekr eã-äıddıú raêıya’llÀhu èanhü eydür eger bu sözi 

Muóammed söylediyse (5) gerçekdür anlar eyitdiler taãdìú ider misin eyitdi 

bundan daòı ayrıú yire gitdim didiyse gerçekdür didi anuñçün aña ãıddıú didiler ol 

müşriklerüñ biri gelüp eyitdi yÀ Muóammed úalú yeriñden didi Óaøret èaleyhi’s-

selÀm yerinden úalúdı ol yaèni eyitdi bir úılıcı yerden úaldır didi Óaøret úaldırdı ol 

müşrik eyitdi ol bir ayaġıñı(10) daòı úaldır didi óaøret-i Resÿl-i Ekrem eyitdi eger 

úaldırsam düşerim didi ol bedbaót laèìn eyitdi çünki yerden bir úarış úalúmaya 

úudretüñ yoúdur yÀ sebèa-i semevÀta ve Sidre-i MüntehÀ’ya nice çıúduñ didi 

óaøret-i RisÀlet-penÀh ol [158/b] endişe itdi yüri ùaşra çıúup èAlì’ye bu óikÀyeti 

eyle gör ol ne cevÀb virür saña didi ùaşra çıúdı Óaøret Esedu’llÀhi’l-ġÀlib èAlì bin 

Ebÿ ÙÀlibe rast gelüp aóvÀli beyÀn eyledikde Óaøret èAlì aãlÀ cevÀp virmedi 

hemÀn (5) sell-i seyf idüp ol laèìnüñ kelle-i bì- devletini leşinden cüdÀ eyledi  

AãóÀb Óaøret èAlì’nüñ bu fièiline rıøÀ virmeyüp inkÀr eylediler niçün öldürdüñ 

                                                           
83

 Metinde mertedd olarak harekelenmiştir. 



 

203 
 

didiler bunuñ sözi maèúÿl idi. zirÀ Nebìyy-i mükerrem bunı saña suèÀline cevÀp 

içün gönderdi idi sen ve varduñ úatl itdüñ didiler Óaøret eyitdi ki (10) muèÀnid 

olanuñ cevÀbı budur Peygamber èaleyhi’s-selÀm bunuñ cevÀbından èÀciz degil idi 

lakin cevÀp úabul itmeyecegin bilüp baña úatl eylemeye gönderdi didi ammÀ ol 

müşriküñ suéÀline bu vechle cevÀp olur ki óaøret-i Resÿl èaleyhi’s-selÀm kendi 

[159/a] óavli ve úuvvetiyle bir úarış miúdÀrı èurÿcdan èÀcizdür lakin MièrÀc’uñ 

emri ol úadir úavinüñ úuvvetiyle óÀãıl olmışdur andan ãoñra küffÀr-ı Mekke ve 

Ebu Cehl bir yere cemè olup eyitdiler  bilürüz Muóammed Úudsi görmedi ve 

kendi Úuds’den MièrÀc eyledüm (5) diyü daèvÀ ider gelüñ varup Úuds’uñ 

nişanlarından suèÀl idelüm diyü Óaørete geldiler eyitdiler biz bilürüz ki sen Úudsi 

görmedüñ eger bu gice Mescid-i AúãÀ’ya varduñsa bize anuñ nişÀnlarından òaber 

vir tÀ ki sözüñe taãdìú idelüm didiler Óaøret eydür ziyÀde melÿl ve maózÿn ve 

müteóayyir oldum zirÀ Úudsi gice gördüm (10) gündüz olmamaġla imèÀn naôar 

itmemiş idüm ol óalde luùf-ı RabbÀnì ve èAvn-ı ãemÀdÀnì irüp Óaúú teèÀlÀ Úudsuñ 

arasındaki óicÀbları bi’l- külliye giderüp tÀ Mekke’den Úudus’e varınca ùaġlarıñve 

yollarıñ seyr idüp naôar eyledüm [159/b] ol zümre-i eşúiyÀnuñ her ne suéÀlleri ki 

oldı cemìèsine cevÀp virdüm andan ãoñra eyitdiler yÀ Muóammed bize óaber vir 

bizüm tÀcirlerümizden ki ùaèÀm getürmekçün ŞÀm’a gitmişler idi hiç anlara rast 

geldüñ mi didiler óaøret-i (5) RisÀlet-penÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi belì 

RuóÀ adlu mekÀnda ben felan úabilesinüñ tÀcirlerin gördüm bir deve yetürmişlar 

ùurmayup ùaleb iderler yüklerinde bir úadeó ãu var idi ben ziyÀde ãusamış idim 

alup içdüm gine yerine kemÀken ùolu ãu úodum geldiklerinde úadeóde ãu 

bulamadılar mı (10) suéÀl eyleñ didi eyitdiler uşde bu bir èalÀmetdür didiler andan 

ãoñra eyitdiler bize óaber vir bizüm tÀcirlerimizden ki ol bizüm ziyÀde 

mühìmimizdür didiler óaøret-i Resÿl-i Ekrem nebiyyi mükerrem ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem eyitdi [160/a] anlara Óaremde Tenèìm adlu mevøiède erişdüm 

didi. anlar eyitdiler ne miúdÀr er dururlar ve yükleri ve heyéÀtları nicedür iclerinde 

kim vardur didiler óaøret-i Resÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi heyéÀtları şol 

miåallidür ve iclerinde felan ve felan (5) vardur ve öñlerinde bir aú deve ola 

üzerinde iki alaca ġarÀre ola ve güneş ùoġduúda gelse gerekdür didi eyitdiler uşde 

bir èalÀmet daòı didiler  andan gice aòirinde æüneyte ùaġına çıúdılar ol kÀrbÀna 
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muntaôır oldılar úaçan kim ãabÀó oldı gördiler kim ol úafile geldi bir èArap (10) 

uşde vallÀhi ol aú deve geldi didi ve bir èArap daòı eyitdi uşde vallÀhi güneş ùoġdı 

didi ve biri eyitdi uşde öñce ol aú deve ve uşde fülÀn ve fülÀn didiler dönüp gelüp 

úavmine óaber virdiler ol [160/b] mürtede olanlar ìmÀna gelüp ve küffÀr 

Mekkeden daòı çok kimesne ìmÀna geldiler ammÀ úalplerine nÿr-ı ìmÀn úaõf 

olunmayup ve bir pertev-i hidÀyet şifÀè virmeyüp yine êelÀletde ve ãaóra-yı 

ôulumÀtda başı caé virürdü nÀr-ı ser-gerdÀn (5) úalanlar Ebu Cehl ve saéir ìmÀna 

gelmeyen küffÀr-ı Mekke’den inkÀrları ziyÀde olup  in heõÀ illÀ sihtün mubìn 

84
didiler yaèni bu degüldür illÀ ÀşikÀre bir sióirdür muècize degüldür didiler 

eèÀõenÀ’llÀhu min õalike  bu MièrÀcı daòı bu arada temÀm oldı tarió hicret-i 

nebevìnuñ biñ ùoúsan dört (10)senesinde şaèbÀnü’l- mübÀrekün on ücünde sebt 

güni teórìri nihÀyet bulmuşdur recÀ olunur ki oúısın ehl-i èirfÀn ve efÀøıl bunuñ 

òaùÀsın gördükde ıãlÀó eyleye ve oúıyanlar ve diñleyenler meclisleri aòirinde bu 

faúìri [161/a] òayr duèÀ ile yÀd ideler ve maèlÿm ola ki bu MièrÀc-nÀme gibi kimi 

eóÀdìsden kimi tefÀsìrden ve kimi úaãaãdan cemè olınmışdur lakin biñde biri 

dinilmemişdür muùavvel olmasun içün ve óıããe alanlara bu úadar daòı (5) kÀfìdür. 

Allahümme innÀ amennÀ ve bi-vaódÀniyyetike ve melÀéiketike ve kütübike ve 

rusülike ve yevm-i aòiretike ve bi’l úaderi òayrihi ve şerrihi küllühi minke èale’l-

èimÀn fi’l-óayati’d-dünyÀ ve fi’l-aòireti ve ãalla’llÀhu(10) èalÀ seyyidina 

Muóammed ve èalÀ Àlihi ve ãaóbihi ecmÀèìn. Ve lÀ óavle ve lÀ úuvvete illÀ 

bi’llÀhi’l-èaliyyü’l-èaôìm  ve’l-óamdüli’llÀhi (15) Rabbi’l- èalemìn. Temmet ve 

bihi nestaèìn. 
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 Kur’an 6/8: “ Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir.” 
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