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Mİ'RAC GECESi HZ. PEYGAMBEP' VERİLDİGİ SÖYLENEN 
A YETLERLE İLGİLİ BAZI MÜLAHAZALAR 

Yrd. Doç. Dr. Ali AKPlNAR * 
İsra ve Mi'rac gibi akıllam durgunluk veren bir büyük mucizeden dönerken Hz. 

Peygamberin (S.A.V.)- bir takım hediyeler getirmiş olması. gayet ııorınaldir. Zira işkence! i 
Mekke ortamının, iki vefakar insan Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefatları (ki bu seneye 
hüzün senesi denmiştir) ve taşlanma ile sonuçlanan Taifyolculğunun akabinde adetabunalmış 
bir halde iken Mi'raca davet edilen Hz. Peygamberin, O yüce huzurdan eli ve gönlü _boş olarak 
dönmesi düşünülemezdi. Nitekim O, Mi'racdan her bakımdan dolu dolu dönmüştü. 

O'nun Mi'rac dönüşü getirmişolduğu pek çok hediye içerisinde Bakara suresinin son iki 
ayeti olan j_.,..... _)1 o:.J-<T diye meşhur ayetleri n de bulunduğu kaynaklarımızda yer 

almaktadır! Ne varki böyle bir rivayet Kur'an'ın iniş keyfiyeti ile ve zikredilen ayetlerin iniş 
sebebi ile ilgili rivayetlerle çelişir görünmektedir. Bu durum da baz! şüphelere neden 
olmaktadır: 

Bakara suresinin bu son iki ayeti gerçekten Mi'rac gecesi mi indi? 

Aracısız mı, yoksa melek vasıtasıyla mı indi? 

Ayetler Mekkl mi, yoksa Medeni mi? 

Ayetlerin kendinden önceki ayetlerle nüzul sebebi açısından bir ilgisi var ını? 

Ayetler kaç kere indi? 

Ayetler seınadamı, yoksaarzdamı indi? 

Mi'racdan bahseden Necm suresi onuncu ayeti olan "Kuluna vahyettiğini vahyetti O" 
ayetinden murat nedir? 

Bu araştırmamızda, bu konuda kaynaklarımızda yer alan açıklamalardan hareketle bu 
sorulara cevap aramaya çalışacağız. 

Allah'ın Peygamberledne Vahyinin Keyfiyyeti 

Allah'ın Peygamberlerine vahiyleri, vasıt;ı~1z ve vasıtalı olmak üzere ki ana "ışlıkta 
toplanabilir. Bunlardan ilki salih rüyalar ve pL Je arkasından aracısız olarak gele' ı vahiy 
şeklinde kendini göstermiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim de şöyle buyurulmuştur: 

"AIHih bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, 
yahut da bir elçi gönderir, izniyle ona dilediğini vahyeder. o yücedir, 
hakimdir" ( 42 Şura 5l). 

Kur'an-ı Kerim de bu vasıtasız vahiy çeşitleriyle inen bir ayet ve surenin olmadığı 
belirtilmiştir. Kur' anın .ikinci vahiy çeşidi olan vasıtalı vahiy yoluyla indiği disiplinlerce tesbit 

edilmiştir2. 

* 
I 

C. Ü. ilahiyat Fakültesi Tej.'>ir Anabilim Dalı Öğr. Üyesi. 
Alımed b. Hanbel, Müsned, 1, 422; Miisljm, iman 76; Tirmizi. Tefsir,54; Nesai, Sa/at, 1, Kurtubi, Tefsir, xvıı, 94; 
Suyut~ Tefçir, ll, 138; Vtı,-649; Jbn Kesir, Te_f.Çir, 1, 341, IV, 252; Hazin, T~f.Çir, 1, 455; Razi, Tefsir, VII, 150_151; 
Cerralıoğlu, T~j:çir Usulü, 49; Turgut Ali, Tefçfr Usulü, 83 (Bu son iki kaynakta Bakara suresinin son üç ayetinin 
verildiği belirtilmiştir. Diğer kaynaklarda ise Balaıra suresinin sonundaki iki ayet in verildiği haber verilmiştir_) 

2 Bkn. Menna'el-Kattan, e/-Mebahis, 37-40 



Sure veya ayetlerin Mekkede mi, yoksa Medine'de mi indiği ise, sahabe ve tabium 
kavilleri ile, ayet ve surelerin taşıdıkları özelliklere bakılarak ictihadi olarak tesbit edilmiştir. 

Bu konuda Hz. Peygamberden (S.A. V.) herhangi bir açıklama gelmemiştir3. Dolayısıyla bu 
konu tartışmalı bir konudur. Diğer bir tabirle bu konuda gelen rivayetler tartışmaya açıktır. 
Gelen pek çok rivayette çelişkilerin olması da bu bakımdan doğaldü·. Yapılması gereken ise, bu 
rivayetlerin tashih ve tenkidinin yapılarak doğruların tesbiticlir. 

Bakara suresinin Medeni olduğuna dair açıkhimaları şu şekilde özetlememiz mümkundür: 

İbn Kesir, surenin bütünüyle ve ihtilafsız olarak Medeni olduğunu söyleıA el-Maverdi, 
tüm alimiere göre Bakara suresinin Medeni olduğunu, sadece 281. ayetin veda haccında 
Mekke'de indiğini söyler. Bu ayetin de, hicrettep sonra indiği gözönünde bulundumlduğunda 

ayetin de Medeni hükme gireceği ortadaclıı.S. 

Hasan,Mücahid, İbn Sirin ve İbn Abbas'dan gelen bir dvayette, Bakara suresi son iki 
ayeti, Mi'rac gecesi vas'ıtasız inmiştiL Bu görüşe göre, bu iki ayet hariç Bakara suresi 
Meclenidir. 

İbn Abbas'dan gelen eliğer bir rivayete göre ve Said b. Cübeyr, Dahhak ve Ata'ya göre 
ise, bu ayet de Cibril vasıtasıyla Medine'de inmiştir6. . 

Bu ön bilgilerelen sonra şimeli de Bakara suresi son ayetlerinin iniş sebebini araştıralım: 

J _,_. _.J 1 ı.J-" T Ayetlerinin İniş Sebebi: 

Bütün kaynaklarda ayetlerin, Bakara suresi 284 ayetinde geçen "İçinizdekileri açığa 
vursanız da, gizleseniz de A.llah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir" ifadesinin 
ashaba ağır gelmesi ve onların bu konudaki Hz. Peygambere müracaatları üzerine inmiş olduğu 
özellikle zikredilmiştir7. . 

Öte yandan Abdullah b. Mes'ud'dan gelen bir rivayette ayetlerin Mi'rac gecesi 
Peygamberinüze verildiği Cindirildiği değil) bildirilmiş ve bu rivayete dayanılarak mezkur 
ayetler Mi'rac hediyeleri arasına katılı vermiştir. Adı geçen rivayet şöyledir: 

~...~.:;...., .)1 A.J ~1 .J.JI J~.....,r. 9~.....,1 U.::.~ ~1 "jü 

~...~.,..-ı..i'~~ ~~J .~l..:;..l~.,l..;ı ~~ :1.;;"1.;; ~'liı ~ı 

. .::,ı........;J.I .w.. 1 (.)"' ~ .J.JL ..J _A ·J vi _jı.i J .~ j4-11 

"İbn Mesud dedi ki: 

Allah Ra.sQiü Sidretü'l-Münteha'ya vardığında kendisine üç şey verildi: Beş vakit namaz, 
Bakara suresinin sonu, bir de ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayanların büyük 
günahlarının bağışlanacağı müjdesi"8. · 

Dikkat edilirse rivayette, Hz. Peygamberden (S.A.V.) "Bana verildi" şeklindeki bir ifade 
sad ır olmamıştır. Sadece İbn Mesud'un (r.a) bu konuda sahip olduğu bilgilerin hikayesi var: 

3 
4 

5 
6 

7 
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/Jkn. Zerkeşi. el-Burhan./, 191-192; Subhi Salih. Me/w/us. IRI; Menna el-Kattan, a.g.e .. 60-61 
IIJn K esir. Tej.\·ir. 1 .35. 

/Jkn. Zerke,l"i. II.Ji.e .. 1. 11!7-188. 

/Jkn. Ebu Hayywı, T4Çir, ll. 364; Elnıaltlt, Te.f.Çı·r, ll. 996. 

Bkn, Taberi, Tej:çir, I. 143-147:. i. Kesir. a.~:.e., VII, 125; Suyılt~ age ll, 132; Suyütl, Liiba!Jii'n-Niikıı/, /, 63 
(Cehileyn Tef.\·fri Kenan nda); lbnii'/-Cevzi. Tef,Çfr, 1. 345; Zemalı,çeri, Te(slr, /, 330; Alusi, Tef;çfr lll. 64· Şevkiini 
Te(çfr. 1, 305-306; Reşit! Rtza, a.g.e .. lll, 138~139. · · ·' · ' 

Bkn. I Nolu dipnot. Tirmizi bu hadis hakkında "Hasen-salıilı" demiştir. Valıidf de Mukütil b. Süleyman'dwı benzer 
bir rivayette hulunmu,Wtr. Bkn. Razi, a.ge., VII, 150-151. · 



· Mi'rac h.adisesinin Mekke döneminde gerçekleştiği göz önünde bulundurulsabile, bu rivayetin 
mezkür ayetlerin Mekkl olduğuna de!Ulet etmesi uzak bir ihtimaldir. Rivayetten ayetlerin 
Mekkl olduğunu çıkarmak, ayetleri n iniş sebebine dair bütün kaynaklarda zikredilen yukarıdaki 
rivayete ters düşeceğinden mümkün değildir. 

Kanaatimize göre İbn Mesud (r.a) ayetlerin faziletine dair gelen pek çok rivayetten 
anladığı manayı, yukarıdaki sözleriyle ifade etmek istemiştir. Ayetleriıı fazileti hakkında 
Peygamberimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: 

~ j:.S ,;.r ~.}Wl ~..ı~ ~..:..T ,;.r ..;:..~'7JI ~~ (~J1) ~1 

ı .o · 1. t_ • .., ı ... • ıJ 
"r..r:-' r.r.' ~ r- V"'..-

"Bakara suresinin sonundaki bu ayetler arşın altındaki hazineden bana 
verildi. Onlar benden önce hiçbir Peygambere verilmedi.'·' Nitekim başka bir 
rivayette İbn. Mesud (r.a)de, bu ayetleri n arşm altındaki hazineden Peyganıberiınize verildiğini 

tekrarlamıştır9. 

Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: 

.::...k-J ı~ LtJS v'> /.lı w ..:...b; :..::;, ::L.. (,)*'w ı ~ ~ 

~J1J .~'Lll ,_j,~~ WJ.;,...;;ı ..:...b_..J ,l..ı_,..b W ~.fi 

.ı.:w. ~ r.ıJ ·~..rı-Jl ~_;.S ,;.r ~~,Wl ;;..ı_,..,..,...T ..;:..~'7JI ~'iJ...t. 

·r..,Ş~=-1~~ 'iJ~=-1 

"Biz şu üç şeyle insanlara üstün kılındık: 

J- Yeryüzü tamamıyla bize mescid, toprağı temiz/temizleyici kılındı. 

2-Satlarımız meleklerin saflarına benzer kılındı. 

3- Bakara suresinin şu son ayetleri bana arşııı altındaki hazineden verildi. O, ne benden 

önce kimseye verildi, ne de benden sonra bir kimseye verilecek" 1 o. 
Hadisin başkü varyantiarında Fatiha suresinin de arşın altındaki hazineden verildiği 

bildiriliyor.' İbn Me~ud'uıı rivayetinde ise Fatiha suresi zikredilmiyor. "Arşııı altındaki hazine" 
ifadesi, ayetleri n fazilet ve şerefini bildirınek için kullanılmış olsa gerektir. Yoksa diğer Kur'an 
ayetleri de başka bir yerden değil O yüce kattan gelmiştir! I .Yine bu Ifadelerele ayetleriıı 
Mekke'cle inmiş olabileceğine de bir işaret bulunmaktadır. Nitekim Nesai haşiyesiııcle şunlar 
zikreclilınektedir: "Bu ayetleriıı Mir'ac gecesi Siclretü'I-Münteha'cla Hz. Peygambere verilmiş 
olmasından murat, ayetterin O'na verileceğinin kararlaştırılıniş olmasıdır. Yoksa ayetler 
Medenielir 12. Aynı ri vayeti cleğerleııclirirken Müslim şarihi Davutoğlu da, Mi'racda verilen 

ayetlerin maııa ve medlülleridir13 diyerek konuya açıklık getirmiştir. 

9 Bkn. Suyılt~ Tef.vfr, ll. 138. 
10 Aluned b. Hanbel ve Nesai'nin rivayet ettij{i bu hadisler içinbkn. İbn Kesir. a.g.e., 1, 342; Zemalışeri. a.g.e., /, 

333 (/Jipnotta). · 
ll Zaten Kur'wwı in.i,ç tarzlan apklanrken, Onun Leviı-i Malıfiı.zdan, Beyfii'/-lzze (veya Beytii'I-Ma'mur) denilen 

dünya semasuıa, oradan da Cibril vaS/Iasly!a Peygamberimize indirildiifi kaynak/arımmla belirtilmiş/ir. Bkn. 
Ylidır11n Sua/, Kur'an-ı Kerim, 38-40; Keskioj{lu Osman, Kur'un-1 Kerim, 62. Leviı-i MahJiızla ilgili 
Peygamberimizden gelen bfr rivayette, Onun ar,wı altnda olduifu bildiriliyor. Bkn. Suyıltf, Tef.'v/r VIII, 472 .. Bww 
giire zaten. 'Kur'anın t(mumu w·,çın .alu ndaki Leviı-i Mal?filzdmı l'eygam/Jerimize verilmi,çfir. Bakara suresi son 
ayelleri de elbette buna t!alıildir. Ne var ki mezkur ayetlerin.fiız.iletine dikk-at çekmek için iizellikle, tmların arşın 
&!tmdaki hazineden verildiifi siiy/enmiştir. 

12 Nesai, /, 224 (Siiıdi lfa,,·iyesinde) 

13 Davudo,IJ/u, ayet/erin Mi-'rac gecesi va.l'lfaslz, bilalıtire Cih~·il va.\'ltasıyla Medine'de inmi,1· olma ihtimali üzerinde 
durursa da biı uzak bir ilıtimaldir. Bkll. Davudo,IJ!u Ahmed, Salıi/ı-i Miislim. ll, 643. 
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Bu rivayet, selef ve halefi ile alimlerimizin icma ettiği, Kur'anın tamamının Cibril 
vasıtasıyla Hz. Peygambere indirildi ği görüşü yanında şaz kalmaktadır. Şuara suresi I 93. 
ayetinde "Kur'anı Ruhu'l-Emin (Cibril) indirmiştir" buyurulmaktadır. Bu ise 
mütevatir bir haberdir. Bu ayetleri Peygamberimizin Mi'racda vasıtasız olarak almış olması ise 
tevatüre aykırı düşmektedir. Bakara surG:sinin Medeni, Mi'racın ise Mekki olması da bunu 
desteklemektedir. Bu konuda ayetlerin Mi'racda verildiğine dair rivayetler metnen ve seneden 
sahih olsa bile, tevatür onları te'vil edilmeye sevkederl4. 

· Ayetlerin faziletini beyan ederek onların indirilmeden önce bulundukları makama dikkat 
çeken bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur: 

,,...[." ; IL., · \,tl ..;;.,1 .....,_.jl . ·:ı_. · · 1 1 • L..W' ~ .illi · 1 
1 '.r". '-I""..J J ~ ~V ~ . V 

.:::..'1.;;)..:. ~ 0 Th."iJ .~_#.1 ~../.,... 4. ~ ~~ .ı..i...o J_.;..;.'G 

·u~~~J~ 

"Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri yaratmadan ikibin yıl önce bir kitap yazdı. İşte o 
kitapdan Bakara suresinin sonund:ıki iki ayeti indirdi. O iki ayetin üç gece okunmadığı eve 
şeytan yaklaşır.." 15 . 

İbn Mesud rivayetinde geçen ve (Iz. Peygamberin (S.A.V.) Mi'racda vasıl olduğu 
Sidretü'l-Münteha'yı Ka'b (r.a.) şöyle tanımlamaktadır: 

"0, arşın temelinde her mukarrab melek ve her mürsel nebinin ilminin nihayet bulduğu 
bir ağaçtır ... " Başka bir rivayette de, O'nun, arş taşıyıcılarının başları üzerinde bir ağaç olduğu 
bildirilmektedirl6. Arşın sağında yedinci veya altıncı semada yahutta Arşın altında olduğu da 
söylenmiştirl7. . 

Dikkat edilirse mezkur ayetlerin faziletine dair ::'elen hadislerde "Arşın altındaki hazine" 
ifadesi, İbn Mesud'un rivayetinde ise yine Arşın temelinde yahut Arş taşıyıcılarının başlan 
üzerinde "Sidretü'l-Münteha" ifadesi geçmektedir. Her iki ifade de, Kur'anın insanlara 
indirilmeden önceki, mahiyeti bizce mechul olan makamına işaret etmektedir. Sanki İbn Mesud 
(r.a) Bakara. suresi son ayetlerinin Arşın altındaki hazineden Peygamberimize verildiğini 
bildiren hadisi, Arş ile içiçe olan ve Hz. Peygamberin Mi'racda vasıl olduğu Sidretü'l-Münteha 
ile birlikte mütalaa etmiş ve bu mütalaasını da, yukarıdaki şekilde if<.Je etmiştir. Halbuki 
hadisler, ayetleri n nerede indiğini, Mekki mi, Medeni mi olduğunu değil; nereden ve hangi 
makamdan indiğini bildirmektedir. Kaldı ki, mezkür ayetlerin faziletine dair daha pek çok 
rivayet vardır. Nitekim Dalıhak'dan gelen bu konudaki rivayette, ayetlerin aracısız değil, Cibril 
vasıtasıyla Hz. Peygambere getirildiği özellikle belirtilmiştiı.I8. 

Ne var ki ibn Mesud rivayeti, senet yönü,yle değerlendirmiş olsa bile, Kur'an ve diğer 
veriler ışığında mana bakımından (metin tenkidi) değerlendirilmeden alındığından mezkur 
ayetlerin Mi'rac gecesi semacia yahut sema ile arz arasındaki feza boşluğunda indirilmiş olduğu 
söylenegelmiştir 19. 

Mevdudi de tefslrinde, bu rivayetten hareketle zikredilen ayetlerin Mekki olduğunu ve 
Mi'racda indiğini söyleyerek ayetlerin manaları ile Mekke şartları arasında ilgi kurmaya 

14 Yine Alımed Abdulalim: bu rivayelin Kurtubf'nin asıl yazma nüslıalarında bulunrnadıjf,tru; ancak bir nüslıada 
rivayelin bir kısmmuı, bir diğer nüs!ıada da tamammm bulunduğuna dikkat çeker. Bkn. Kurtubf,a.g.e., III, 426. 

15 Şevkani, a.g.e., 1, 309, (Tirmizi, Nesai, Dw·imi, İbn Hıbban). 
16 Bkn. Sııyutf. TeNr. VII, 650. 
17 Elmalt!t, a.g.e., VII, 4580-4581. 
18 Bkn.Alusi. a.g.e .. /II, 72. 
19 Bkn. Zerkeşi, a.g.e., 1, 197; Sııyutl, e'l-itkan, I, 26-28, 3/; Sııblıi Salih, a.g.e., 173. 
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çalışır20. Oysa Bakara suresinde sayılan bunca hükümden sonra Peygamber ve 
beraberindekilerin adı geçen ayetlerle: 

"Onların hepsine iman ettik, işittik ve itaat ettik" diye yakarınaları ... 

"Bizden öncekilere yüklendiğİn gibi, bize de ağır yük yükleme" diyerek daha hafif 
hüküınlerle sorumlu tutulınayı istemeleri ... 

"Kafirlere karşı bize yardım et" diyerek Medine döneminin beraberinde getirdiği kafirlerle 
mücadelede Allah'dan yar' on talebinde bulunmaları ... 

Ayet sonlarındaki uzun ses benzerlikleri (Fasıla harfleri arasındaki uyum) ... Evet tüm 
bunlar, ayetlerin Medeni olduklarına dair rivayetlerin yanında, işlediği konu ve uslub 
bakımından da ayetlerin Mekki değil, Medeni olduğuna işaret etmektedir. 

Necm Suresi 10. Ayetinde-n Murad Nedir? 

.rJ 1 L.. ~.:.....ı;;. ..)1 .,r-J 'ü (52 N ec m 10) ayetincieki zamirierin mercinin farklı 
kimseler olması, ayetin farklı şekillerde anlaşılınasına yol açmaktadır. Bu konudaki anlayışlan 
üç grupta toplayabiliriz: 

a- "Allah, kulu Muhaınmed'e vahyettiğini vahyetti." 

b- "Allah, kulu Cibrile vahyettiğini vahyetti." 

c- "Cibril, Allah'ın kulu Muhammed'e, Rabbinin vahyettiğini vahyetti. "21. 

Buna göre ilk şıktaki, Allah'ın kulu Muhammed'e olan vahyi vasıtasız, diğer iki 
maddedeki ise Cibril vasıtası ile olmuştur. İmam Taberi, bunlardan son şıkkı tercih ederken; 
Enes b. Malik'in ilk şıkkın mahiyetini şöyle açıkladığını nakleder: 

"Cibril, Mi'rac gecesi Hz. Peygamberi yedinci semaya götürdü. Allah'dan başkasının 
bilemeyeceği yere çıkardı. Nihayet Sidratü'I-Münteha'ya vardı. Rab, iki yay arası kadar, hatta 
daha yakın olarak yaklaştı. İşte o sırada Allah, dilediğini O'na vahyetti. Günlük elli namazı da 
(önce elli sonra beş vakit olarak) orada vahyetti)22. Elmalılı M. Hameli ele bu görüşü tercih 
etmiştir23. 

Ayet-ikerimenin te.mas ettiği vahyedilen şeyler hakkında da şu açıklamalar yapılmıştır: 

a- Onlar müphem olup bizce meçhuldur. 

b- .rJ 1 L. daki '' · L. "eelatı umuın ifade eder. Bunun içerisine Cibril'in getirdiği 
herşey girebilir. 

c-Namaz. 

cl- Cennetin Muhammed (S.A.V) girineeye kadar diğer Peygamberlere; Muhammed 
ümmeti girineeye kadar da diğer ümmetiere helal olmayacağı müjdesi. 

e- Said b. Cübeyr'den gelen bir rivayete göre Allah teala, Muhammed (S.A.V)e verdiği 
bir takımnimetleri Duha ve İnşirah surelerindeki ifadelere paralel bir şekilele şöyle hatırlattı: 

~~Jü ~ ..J~i rı-1'1 

20 Bkn. Mevdudl, T~f.'v/r,l, 43, 47. 229. 
21 Taberi, a.ge .. XXVJI, 45-47: flm Kesir, a.g.e., IV, 249; Kurtubf Tef.vir, XVJI, 91-92; Ebu Hayywı. Tesir, V!/!, 

158; Hazin, a.g.e., VI, /0/-102; Razi, a.g.e., XXVI!/, 287-2118. 
22 Taberi, a.g.e., XXVII, 45-47. 

23 Bkn. Elma/ılı. M. Hamdi, a.g.e., Vll, 4577-4578. 
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~~~ ~Wı ~~i r-Jl 

?~'u ::Ll. d,.~ ı r-J1 

~·~j~ ~ t~ r-Jl 

-~jj}~~}} 

-~ ... -e-b ~! ~.i.JI 

-~..s:.:.~ w .... .J 

"Seni yetim bulup barındırınadım mı? Yol bilmez bu'lup hidayet etmedim mi? Seni 
yoksul bulup zenginleştirnıedinı mi? Göğsünü açmadık nu? Belini büken yükü kaldırdık . 

. Senin için adını yücelttik"24 

Buraya kadarki açıklamalardan varılabilecek sonuç: Mi'racda çok özel bir 
durum olarak Allah Teala ile Hz. Peygamber (S.A.V) arasinda vasıtasız bir iletişim olmuştur. · 
Zira vasıtalı iletişimler Hz. Peygamberin yirmiüç yıllık nübüvvet hayatında hep olagelmiştir. 
O'nun hayatında çok özel bir yeri olan Mi'rac hadisesi anlatılırken 
((<.:"" 11 L... ~......._ _)1 <.:"" 1'u)) huyurulması ·son derece manidardıi·. Sanki Peygamberlik 
hayatı boyunca Cibril aracılığı ile olan iletişimden farklı bir iletişime dikkat çekilmektedir. Ne 
varki bu iletişimdeki vahyi keyfiyet ve muht~va açısından kavramak müşkildir. Rivayetlerden, 
vahyedilen şeylerin bir kısmını anlamak mümkün gözükse. de, tamamını kavramak imkan 
dışıdır. Vahyin muhtevasını açıklarken yukarda geçen müphem, meçhul, genel (umunr) ifadeler 
de bu hakikatı desteklemektedir. Çıkarılan bir başka sonuç da, bu iletişimele Kur'andan bir ayet 
yahut bir sure metnen (Kur'andaki lafzıya) inınemiştir. Fakat bu şekildeki bir ifade, Hz. 
Peygambere vahyedilen şeylerin mana ve methum olarak Kur'anın dışında birşey olduğu 
anlamına gelmez. Nitekim eliğer şıklarda da açıklandığı üzere, o gece vahyedilen şeyler 
cümlesinelen sayılan, namaz, Duha ve İnşirah surelerini anelım ifadeler ile İsra suresinele sayılan 
emir ve yasakların mana olarak Kur'ancia mevcut olduğu kolayca anlaşılır. Allah Teala, Mi'rac 
gecesi Peygamberinin kalbine bütijnüyle Kur'anın methumunu özet olarak yahut Jetaylı bir 
şekilde ilham etmiş olabileceği gibi; Kur'anın dışında sır olarak daha nice Ietaifi akıtmış, 
bildirmiş olabilir. Zira çok kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş olan Mi'racdan 
Peygamberimiz (S.A.V) dolu dolu dönmüştür. Ama ş urası da bir gerçek ki, Kur'andan bir ayet 
veya surenin Mi'rac gecesi aracısız olarak Peygamberimize inciirildiği tesbit edilememiştir. 
Bakara suresi son ayetleri hakkında bu konuda İbn Mesud (r.a.)den gelen rivayet, Kur'anın iniş 
keyfiyyetine aykırı olup zikredilen <:ıyetlerin. fazileti cümlesi içerisinde değerlendirmelidir. 
Vallahü A'lem. 

*** 

24 tim Kesir. a.g.e., IV, 249; Kurrubl, a.g.e., XVII, 91-92; Razi. a.g.e., XXVlll, .287-288; Hazin, a.g.e., W, 101-102. 
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