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ASRİAD TOPLANTILARI 
EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ 

09 Mart 2021 
EKONOMİ VE AHLAK 70 

(İsra 17/1) 
 
ُسْبَحاَن الَّ۪ذٓي اَْسٰرى بِعَْبِد۪ه لَْیًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اِلَى اْلَمْسِجِد اْالَْقَصا الَّ۪ذي بَاَرْكنَا 

 اِنَّھُ ُھَو السَّ۪میُع اْلبَ۪صیرُ َحْولَھُ ِلنُِریَھُ ِمْن ٰایَاتِنَۜا 
Bir kısım ayetlerini göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketli 
kıldığı Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, bütün eksikliklerden uzaktır[*]. O her şeyi dinleyen ve 
görendir. 
(Necm 53/2) 

 َصاِحبُُكْم َوَما َغٰوىۚ َما َضلَّ 
Arkadaşınızın yoldan çıkmadığı ve boş hayallere kapılmadığı da önemlidir. 

 
(Necm 53/3) 

 َوَما یَْنِطُق َعِن اْلَھٰوىۜ 
O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor. 

 
(Necm 53/4) 

 اِْن ُھَو اِالَّ َوْحٌي یُوٰحىۙ 
Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir. 

 
(Necm 53/5) 

 َعلََّمھُ َش۪دیُد اْلقُٰوىۙ 
Onları ona, çok güçlü olan (Cebrail) öğretti. 

 
(Necm 53/6) 

ةٍۜ فَاْستَٰوىۙ   ذُو ِمرَّ
Sağlam yapılı olan (Cebrail) doğruldu. 

 
(Necm 53/7) 

 َوُھَو بِاْالُفُِق اْالَْعٰلىۜ 
(O zaman) Muhammed, en yüksek ufukta idi. 

 
(Necm 53/8) 

 ثُمَّ َدنَا فَتََدلّٰىۙ 
Sonra (Cebrail) yaklaştı ve aşağıya süzüldü. 

 
(Necm 53/9) 

 فََكاَن قَاَب قَْوَسْیِن اَْو اَْدٰنىۚ 
(Muhammed ile) İki yayın üst üste gelen tek kirişi gibi oldu; hatta ona daha da sokuldu[*]. 

 
(Necm 53/10) 

ا اَْوٰحىۜ  ى اِٰلى َعْبِد۪ه َمٓ  فَاَْوٰحٓ
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Allah’ın kendine vahyettiğini, Allah’ın kuluna (Muhammed’e) vahyetti. 
 

(Necm 53/11) 

 َما َكَذَب اْلفُٰؤاُد َما َرٰاى
(Muhammed’in) Gördüğünü gönlü yalanlamadı. 

 
(Necm 53/12) 

 اَفَتَُماُرونَھُ َعٰلى َما یَٰرى
Onun gördüklerine yine de kuşkuyla mı bakacaksınız? 

 
(Necm 53/13) 

 َولَقَْد َرٰاهُ نَْزلَةً اُْخٰرىۙ 
Muhammed Cebrail’i bir kez daha böyle gördü. 

 
(Necm 53/14) 

 ِعْنَد ِسْدَرةِ اْلُمْنتَٰھى
(Bu defa) Sidret’ül-müntehâ’nın yanındaydı. 

 
(Necm 53/15) 

 ِعْنَدَھا َجنَّةُ اْلَمأْٰوىۜ 
Ahirette kalınacak Cennet de oranın yanı başındadır. 

 
(Necm 53/16) 

ْدَرةَ َما یَْغٰشىۙ   اِْذ یَْغَشى الّسِ
O gün o Sidre’yi neler kaplamıştı, neler! 

 
(Necm 53/17) 

 َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطٰغى
Gözü bir yere kaymadı, söylenenin dışına da çıkmadı. 

 
(Necm 53/18) 

 لَقَْد َرٰاى ِمْن ٰایَاِت َربِِّھ اْلُكْبٰرى
(Miraç yolculuğunda) gerçekten Rabbinin en büyük ayetlerini gördü[*]. 
 

Kıymetli arkadaşlar,  

Euzu billahi mineş-şeytnirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 

Arkadaşlar bugün biraz konu dışına çıkalım ve günün manasına göre bir ayet okuyalım. Allah 
nasip ederse tarihi kayıtlara göre yarın akşam itibari ile Miraç gecesi, Kur’an-ı Kerim’in 
adlandırması ile İsra gecesi. İşte bu konu ile alakalı Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyarak 
bugün ki Ekonomi ve Ahlak programını işleyelim. 

Öncelikli olarak İsra Suresi’nin birinci ayeti kerimesi bu konuyu anlatır. 

Esteuzubillah, Bismillah. 

Bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor, Allah Teala: 
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“Kulunu bir gece, Mescidi Haram ‘dan, etrafı mübarek kılınmış Mescidi Aksa ‘ya ayetlerini 
göstermek için yürüten Rabbin bütün eksikliklerden münezzehtir. Hiç şüphesiz ki O, her şeyi 
işiten ve her şeyi görendir.”  

Arkadaşlar fark ettiğiniz gibi bu ayeti kerime, sadece İsra ile alakalı, yani gece yürüyüşü ile 
alakalı bilgi ve gerekçe veriyor. Burada Miraç ile alakalı bir ifade yok. Allah Teala bir gece 
kulunu, yani Hz. Muhammed’i Mescidi Haram ’dan Mescidi Aksaya yürütüyor ve ona bir kısım 
ayetler gösteriyor. Ayetler göstermek demek aslında kendi kudretine ilişkin bir kısım işaretler 
gösteriyor, demektir. Bu Hz. Peygambere dönük bir ikram olsa gerektir. Toplum bunu 
görmediği için bazı insanların bu konuyu mucize diye anlamlandırması biraz boşa düşüyor. 
Çünkü mucizeler, önceki Peygamberlerden gördüğümüz şekli ile toplumu etkilemek için 
kişinin Peygamber olduğunu belgelemek için Peygamberlere verilen desteklerdir ama burada 
böyle bir görünme durumu yok. 

Gece yürüyüşü yalnız, Mescidi Haram ‘dan Mescidi Aksa ‘ya şeklinde ifade ediliyor ve Allah 
Teala bunu bir kısım ayetlerini göstermek için yaptığını ifade ediyor. 

Bu İsra suresinin birinci ayeti kerimesinde bu kadar bilgi veriliyor. Sonra Necm suresinde bu 
konu ile ilgili olduğu değerlendirilen başka bilgiler veriliyor. Oradaki bilgilerde bir hayli ilginç. 

“Yıldız yükseldiği zaman” diye bir ifade ile başlıyor ve ondan sonra devam ediyor, “sizin 
arkadaşınız sapmadı ve bir yanlışa da düşmedi, bir aykırılığa da düşmedi. O kendi nefsinden 
konuşmaz, ancak onun konuştukları vahiydir. Onu çok güçlü, kuvvetli birisi öğretti yani 
Cebrail, onu eğitti, ona bilgiler verdi. Yani çok sağlam yapılı bir Melek ona bunları öğretti. 
Sonra bunları düzgün hale getirdi, kendisi de doğruldu, O en yüce ufukta idi, sonra aşağıya 
doğru süzüldü, sanki iki yay gibi birbirlerine yaklaştılar.” -Bu Hz. Peygamber ile Cebrail 
Aleyhisselamın yaklaşmasını anlatıyor, çünkü baştan tarafa anlatılan süreç bunu ifade ediyor. 
Bazı insanlar konuyu yorumlar iken Allah Teala ile Hz. Peygamberin böyle yaklaştığını ifade 
ediyorlar ki bu muhal bir durumdur, öyle tanımlanması düşünülemez. O yüzden bunun bu 
şekilde anlaşılması gerekir-. 

“Allah’tan aldığı vahyi Allah’ın kuluna vahyetti. Onun gönlü de gördüklerini asla yalanlamadı. 
Yani sen şimdi onun gördüğüne şüphe ile mi yaklaşıyorsun, şüphe ile mi bakıyorsun? Onu 
Peygamber daha önceden de bir kez daha görmüştü.”  

Yine bu rivayetlerden hatırladığımız kadarı ile ilk vahiy getirdiğinde Hira’da bu görüşme 
birebir gerçekleşmişti. Bu defa Sidre-i Münteha denen yerdeydi ve gidilecek olan Cennet de 
onun yanında, gidilecek olan cennet ile alakalı başka bir bilgi yok, gidilecek olan cennet de 
onun yanında. O gün o “Sidretü'l-Münteha denen yeri bir kısım şeyler kaplamıştı, gözü bir 
yere kaymadı, söylenen dışına da çıkmadı,” diyor burada Resulullah Efendimizin bakışını ifade 
etmek üzere, burada görülen ilginç konulardan, bahsediyor Allah teala. 

“O Rabbin en büyük ayetlerini gördü,” birinci ayette kuluna bir kısım ayetlerini göstermek 
üzere yürüttü ifadesinin karşılığı burada ortaya çıkıyor. 
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O Rabbinin en büyük ayetlerini burada gördü, burada Hz. Peygambere gösterilenler, 
gösterilen kudret işaretleridir.  

Onun ötesinde bizim bir ilave yorum yapmamız çok da doğru bir yaklaşım olmaz. Bu ayetlerin 
gösterilmesi bir Miraç/yükseliş tarzında mı oldu, yoksa Resulullah Efendimiz Mekke’de iken 
mi kendisine bunlar gösterildi, bu konularda da detaylı bilgi yok. 

Ayetler dışındaki rivayetlerde biraz fazla karmaşa var. Bu yüzden farz bir görev olarak Allah 
Teala’nın Peygamberini, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yürüttüğünü ve bu anlamda 
kendisine ayetlerini gösterdiğini kabullenmek onun ötesinde de çok fazla yorumlamaya 
girmemek doğru olur, diye düşünüyorum. Ayetlerden anlaşıldığı kadarı ile tabii ki Allah 
Teala’nın önemsediği kuluna önemli ayetlerinin gösterdiği bir gece yaşatmak, bunu bu 
şekilde kabullenmek ve bu gecenin, bu zaman diliminde yaşandığını düşünerek onu ihya 
etmek, Allah Teala’yı tefekkür etmek, Rasulullah Efendimizi bir kez daha yakından tanımaya 
gayret sarf edip onun sünnetine biraz daha sarılmak gibi işlemler yapmak bu geceleri de, bu 
zamanları da çok iyi değerlendirmek için doğru davranışlar olur.  

Bütün bu önemli zamanların art arda gelişi bizi Ramazana hazırlıyor. Yani Kur’an ayına 
yaklaştırıyor. Kur’an Ramazan’da indirilmiştir, dolayısı ile en yüksek yaklaşımı Kuran’a 
yaklaşma olarak göstermek gerektiğini hatırlatan yoldaki işaretlerdir bunlar. Rabbim 
hepimize kendi mesajlarını doğru ve güzel anlamayı nasip etsin, Allah hepinizden razı olsun. 

Teşekkür ederim. 


