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YENİ ARAYIŞLAR: HÜZÜN YILINDAN AKABE BİATLARINA 

Prof. Dr. Adem APAK 

GİRİŞ 

Mekke müşrikleri, Hz. Peygamber’in (sav) tebliğini engellemek için çok çeşitli yollara 

tevessül etmişlerdir. Bunların en başta gelenleri önce görmezden gelip ciddiye almamak, 

ardından onu yalanlamak, kendisine şairlik, sihirbazlık, kâhinlik ve mecnunluk iftirası atmaktır. 

Onlar bu faaliyetlerini zamanla derece derece şiddetlendirmişler, önce kendisini himaye eden 

amcası Ebû Tâlib’e baskı yapmak suretiyle tebliği desteksiz bırakmaya çalışmışlardır. Ebû Tâlib 

ilk gelişlerinde güzel sözler söyleyerek onları savuşturdu. Hz. Peygamber’in (sav) tavırlarında 

herhangi bir değişiklik görmeyen Kureyşliler ikinci gelişlerinde daha sert ifadeler kullandılar. 

Bunun üzerine Ebû Tâlib, yeğenine baskılara daha fazla direnemeyeceğini söyleyerek tebliğ 

çalışmalarına son vermesi îmâsında bulundu. Amcasının sözlerinden onun artık kendisini himaye 

etmeyeceği izlenimi edinen Hz. Peygamber (sav) şu tarihî cevabı vermiştir: 

“Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler davamdan vazgeçmem. Ya Allah bu dini üstün 

kılar ya da ben bu uğurda ölürüm”. Allah Rasûlü’nün (sav) bu kesin tavrı üzerine Ebû Tâlib ona 

dilediği gibi hareket etmesini, bedeli ne olursa olsun onu himayeye devam edeceğini bildirdi.
1
  

Kureyşliler daha sonraları da Ebû Tâlib’i ziyaret ederek, Hz. Muhammed’i (sav) 

kendilerine teslim etmesi karşılığında Mekke‘nin en yakışıklı gençlerinden olan Umâre b. 

Velîd’i ona evlâtlık olarak vereceklerini vadettiler. Ancak o, kendisine yapılanın çok kötü bir 

teklif olduğunu söyleyerek olumsuz cevap vermiştir.
2
 Gerçekten de Ebû Tâlib yeğenini her türlü 

tehdit ve baskıya rağmen ölünceye kadar korumuş, üstelik son nefesinde reisi olduğu 

Hâşimoğulları kabilesi mensuplarına onu desteklemelerini vasiyet etmiştir.
3
 

Kureyşliler Hâşimoğulları’nın kabile dayanışması (asabiyet) gereği Hz. Peygamber’i (sav) 

himaye ettiklerini farkındaydılar. Nitekim onlar bilhassa amcası Ebû Tâlib’e yaptıkları 

uyarılardan herhangi bir netice de alamamışlardı. Bu sebeple yeni bir metod denemeye, onu 

tesirsiz hale getirebilmek için bütün olarak sülâlesine baskı yapmaya karar verdiler. Zira 

câhiliyye dönemi kabilecilik anlayışına göre ferdî suç ve ceza yerine kolektif sorumluluk kuralı 

                                                           
1
  İbn Hişam, es-Sîre, I, 284-285. 

2
  İbn Hişâm, es-Sîre, I, 282-286; İbn Sa’d, I, 202-203; Belâzürî, Ensâb, I, 229-232. 

3
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geçerliydi. Bu gelenek sayesinde onlar, Hâşimoğulları’nın tamamını cezalandırmak suretiyle 

onların Rasûlüllah’a (sav) verdikleri desteği çekeceklerini tahmin ediyorlardı. Bu amaçla 

Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nı kendilerine düşman ilân ederek onlarla akrabalık bağlarını 

kesmeye, ticarî faaliyetlerini engellemeye, kısacası bu kabileyi toplumdan tecrit etmeye karar 

verdiler. Hâşimîlere uygulayacakları boykot kararını ilân eden metin de Kâbe’nin duvarına 

asıldı.
4
 

Sosyo-ekonomik tecridin başlamasıyla birlikte kabilenin reisi Ebû Tâlib, yeğenini ve aile 

mensuplarını kendi mahallesinde bir araya topladı. Hz. Peygamber’in (sav) diğer amcası Ebû 

Leheb ise ambargonun hemen başında kendi soyunu terk ederek diğer müşriklerle birlikte 

hareket etmeye karar verdi. Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları muhasara altında üç yıl (M.616-

619) büyük sıkıntı içinde hayatlarını devam ettirmeye çalıştılar.
5
 Bu aile ile yakın akrabalığı olan 

Hişâm b. Amr, Hakîm b. Hizâm gibi bazı Mekkelilerin gizlice yaptıkları yardımlar onların en 

tabiî ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan çok uzaktı. Hâşimoğulları’nın ambargo süresince 

yaşadıklarını Abdullah b. Abbâs şu şekilde dile getirir: 

“Mahallede üç yıl kuşatma altında kaldık. Onlar rızkımızı kestiler. Bizden biri ailesinin 

geçimini kazanmak için çarşıya çıktı, fakat ona hiçbir şey satılmadı. Bu sebeple aramızda ölenler 

oldu. Hatta birisi bir gün açlık sebebiyle bir deri parçasını buldu onu öğüterek suyla karıştırdı 

ve yedi”.
6
 

Bütün zorluklara rağmen Hâşimoğulları Hz. Peygamber (sav) sebebiyle maruz kaldıkları 

ablukaya bir bütün halinde mukavemet gösterdiler. Onların durumu kabile dayanışmasının 

(asabiyet) Hz. Peygamber’in (sav) desteklenmesinde ve İslâm’ın yayılmasındaki müspet etkisine 

anlamlı bir örnektir. Gösterilen kabile dayanışması sebebiyle ambargo kararı müşriklerin 

hedeflerine ulaşmalarına hizmet etmediği gibi, Hâşimîlerin birbirlerine daha da yakınlaşmalarına 

vesile olmuştur. Üstelik onların mağdur edildiklerini gören ve Hâşimîler ile yakın akrabalık bağı 

bulunan Kureyşli başka kabileler de, boykotu delen bazı uygulamalara girişmişler, en sonunda da 

kararı tanımadıklarını ilân etmişlerdir. Hâşimoğulları’na uygulanan tecridi geçersiz kılmak için 

harekete geçenlerin ilki Benî Âmir’den Hâşim b. Amr’dır. Ona Nevfel’den Mut’im b. Adî ile 

Benî Esed’den Ebü’l-Bahterî ve Zem’a b. el-Esved katılmışlardır. Daha sonra da bu şahıslara Hz. 

Peygamber’in (sav) halası Âtike bint. Abdülmuttalib’in oğlu Mahzumlu Züheyr b. Ebû Ümeyye 

                                                           
4
  Buhârî, Hac 45; Müslim, Hac 344. 
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  İbn İshâk, Sîre, s. 137-138, 140-142; İbn Hişâm, es-Sîre, I, 375-380; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 208-210; Belâzürî, 
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  Belâzürî, Ensâb, I, 135-136. 
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iştirak etmiştir.
7

 Bu şahısların özel gayretleriyle üç yıl süren tecrit Mekke müşriklerinin 

bekledikleri sonucu alamamalarıyla neticelenmiştir. Üstelik bu çok sıkıntılı dönem 

Müslümanların dinlerine daha da sıkıca sarılmalarına sebep olmuş, onların imanlarını 

kuvvetlendirmiştir. 

Hz. Peygamber’in (sav) kabilesine karşı gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik ambargo 

uygulamasının hemen ardından nübüvvetin 10. yılında Ebû Tâlib ile Hz. Hatice peş peşe vefat 

ettiler. (Ramazan 10 /Nisan 620). Rasûl-i Ekrem (sav) bu iki kayıp sebebiyle çok müteessir 

olmuştur. Nitekim bu yıl Müslümanlar tarafından “hüzün yılı” olarak adlandırılmıştır. Allah 

Rasûlü (sav) eşini kaybetmekle hayat arkadaşından ve en büyük manevî desteğinden mahrum 

kalmış, amcası Ebû Tâlib’in ölümüyle de Mekke müşriklerine karşı kendisini koruyan en büyük 

hamisini yitirmiştir. Nitekim düşmanları onun ölümünden sonra Rasûlüllah’a (sav) karşı daha 

cüretkâr, daha küstahça saldırmaya başlamışlardır.
8
 Bu girişimler de tabiatıyla Allah Rasûlü’nü 

(sav) yeni bir melce ve destek aramaya sevk etmiştir ki, onun ilk tercihi ise Mekke ile yakın 

ilişkiler içerisinde bulunan Tâif şehri ve burada sakin Sakîf kabilesi olmuştur.  

A. Tâif Yolculuğu 

Müşriklerin Hâşimoğullarına karşı yaklaşık olarak üç yıl süreyle uyguladıkları tecridin 

hemen akabinde Hz. Peygamber’i (sav) çocukluğundan itibaren koruyan ve destekleyen amcası 

Ebû Tâlib vefat etti. Üstelik Müslümanlardan büyük bir kısmı da can güvenlikleri (emân) 

bulunmadığı düşüncesiyle Habeşistan’a hicret etmek zorunda kaldıkları için Mekke‘de kendisine 

yardımcı olabileceklerin sayısı da azalmıştı. Bu şartlar altında Allah Rasûlü (sav) kendisine 

Mekke dışından bir siyasî destek aramaya karar verdi. Bu düşünceyle ilk önce Mekke’ye en 

yakın şehir olan Tâif’e gitti. Burada Sakîf kabilesinin ileri gelenleri Amr b. Umeyr’in üç oğlu 

Abdüyâlîl, Mes’ûd ve Habîb ile şehrin diğer başka önemli kişilerini İslâm’a davet ederek 

kendilerinden Mekkelilere karşı himaye istedi. Ancak Kureyşliler ile sıkı ticarî bağları bulunan 

ve Mekkelilerden bağımsız siyasî tavır belirlemekten çekinen, dolayısıyla Müslümanlar 

sebebiyle onlarla karşı karşıya da gelmek istemeyen Sakîfli önderlerden hiçbiri çağrıya olumlu 

cevap vermedi. Üstelik onlar Hz. Peygamber’in (sav) yapılan görüşmeyi Mekkelilere 

bildirmemeleri ricasını da dinlemeyip, yapılan görüşmeleri derhal onlara haber verdiler. Daha 

sonra da şehrin ayak takımı insanlarını onun üzerine saldılar. Çok zor durumda kalan Rasûlüllah 

(sav) ancak Kureyşli Utbe ve Şeybe b. Rebîa kardeşlerin Tâif dışındaki bahçesine sığınarak 

                                                           
7
  İbn İshâk, Sîre, s. 145-147; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 14-16; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 210; Belâzürî, Ensâb, I, 235-

236. 
8
  İbn Hişâm, es-Sîre, II, 56-58; Belâzürî, Ensâb, I, 237. 
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saldırılardan kurtulabildi. Allah Rasûlü (sav) bu hadisenin akabinde Rabb’ine şöyle dua etmiştir: 

“Allahım! Kuvvetimin yetersizliğini, çarelerimin tükenişini ve insanlarca horlanışımı sana 

havale ediyorum. Ey acıyanların en merhametlisi, sen horlananların Rabbi, sen beni kime 

bırakacaksın? Üstüme saldıran uzak birilerine mi, yoksa başıma geçirttiğin bir düşmana mı? 

Eğer bana bir kızgınlığın yoksa aldırmıyorum, ancak benim için afiyet vermen daha etkin ve 

etkileyicidir. Yüzünün, kendisiyle karanlıkların açıldığı, dünya ve Âhiretin düzgünleştiği nuruna 

sığınırım. Bana gazabının inmesinden, kızgınlığına düşmekten sana sığınırım, sadece senin 

rızanı isterim, yeter ki sen razı ol, çare de ancak seninle, güç de ancak seninledir”.
9
 

Tâif’i mahzun bir şekilde terk eden Allah Rasûlü’nün (sav) Mekke‘ye geri dönebilmesi 

için himayesini alabileceği bir Kureyşli bulması gerekiyordu. Zira bu gerçekleşmeden Mekke’de 

can güvenliği olmayacaktı. Üstelik Sakîflilerin yapılan görüşmeleri Mekkelilere haber vermiş 

olmaları müşriklerin ona karşı kinlerini daha da artırmıştı. Himaye talebi için önce Ahnes b. 

Şerîk, daha sonra da Süheyl b. Amr’a haber gönderdi. Ancak onlar kendilerine yapılan müraccatı 

geri çevirdiler. Üçüncü olarak başvurulan Nevfeloğulları reisi Mut’im b. Adî onu himayeye karar 

verdi. Rasûl-i Ekrem (sav) bu sayede Mekke’ye güvenlik içinde girme imkânı buldu.
10

 

B. Mi’râc 

İnananlarından bir kısmının Habeşistan’a giderek canlarını kurtarabilmekle birlikte, geride 

kalanların baskı ve işkence görmeye devam ettiği, üstelik kendisini destekleyen Hâşimoğul-

larının yaklaşık üç yıl sosyal ve ticarî boykota maruz kaldığı, hem eşini, hem de destekçisi olan 

amcası Ebû Tâlib’i kaybettiği, dolayısıyla yalnız, desteksiz ve çaresiz kaldığı bir ortamda Cenâb-

ı Hak, Rasûlüne (sav) İsrâ ve Mi’râc mucizesini bahşetmiştir. Bu sayede tebliğ sürecinde 

dayanaklarını kaybeden ve risâletinin başarısı konusunda endişe duymaya başlayan, elinde 

bulunan vasıta ve imkânsızlıkların getirdiği ümitsizliğe düşmek üzere olan elçiye açık destek 

mesajı verilmiş, o, bizzat İlahî huzura davet edilmek suretiyle onurlandırılmıştır. Hz. Peygamber 

(sav) Mirâc vesilesiyle Rabbinden aldığı manevî enerji, ilahî destek sayesinde tebliğ 

faaliyetlerine yeni bir şevk ve heyecanla devam etmiştir.
11

 

                                                           
9
  İbn Hişâm, es-Sîre, II, 60-63; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 210-212; Belâzürî, Ensâb, I, 227. 
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  İbn Hişâm, es-Sîre, II, 20; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 212; Belâzürî, Ensâb, I, 237. 
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  Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr 42, Tefsîru’l-Kur’ân 3; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 36-50; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 213-

215; Belâzürî, Ensâb, I, 255-257. İsrâ ve Mirâc hakkında geniş bilgi ve değerlendirmeler için bk. Kâdı İyâz, eş-

Şifâ, s. 150 vd.; Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, I, 119-143. 
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Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türeyen mi‘râc kelimesi 

aynı zamanda “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” anlamına gelir.
12

 Terim olarak ise Hz. 

Peygamber’in (sav) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Bu hadise Mescid-i 

Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından 

kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi’râc” şeklinde geçer.   

İslâmî kaynaklara göre mi’râc hadisesinin isrâ ve mi’râc olarak iki safhada meydana 

geldiği zikredilir. Buna göre Allah Rasûlü’nün (sav) bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i 

Aksâ’ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi’râc denilmiştir. Geceleyin 

yürüme, gece yolculuğu yapma anlamındaki Seyr kökünden türeyen isrâ
13

 Kur’ân’da bir sûreye 

ad olmuştur. Bu sûrenin ilk âyetine göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. 

Peygamber) Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya geceleyin bir 

seyahat yaptırmıştır: “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye 

(Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya 

götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir”.
14

 

  Mi’râc kelimesi Kur’ân’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric “yükselme 

dereceleri” mânasında Allah’a nisbet edilmiştir: “Yükselme derecelerinin sahibi olan Allah 

katından”.
15

 Bu tabirle aynı kökten gelen “merdiven” anlamında meâric bir âyette ve urûc 

kökünden türemiş fiiller de çeşitli âyetlerde yer almaktadır. Meâric aynı zamanda Kur’ân’da bir 

sûreye isim olmuştur.
16

 

Gerek hadis kaynakları, gerekse siyer ve delâil kitaplarında isrâ ve mi’râcla ilgili birçok 

rivayet mevcuttur. Özellikle Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre 

hadisenin şu şekilde cereyan ettiği zikredilir: Bir gece Allah Rasûlü (sav), Kâbe’de Hicr veya 

Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık 

arası bir halde- Cebrâil gelip göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet 

doldurup kapattı. Ardından onu Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü. Allah 

Rasûlü (sav) Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, diğeri 

şarap dolu iki kap getirdi. Rasûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendisine “fıtratı seçtin” dedi, 

ardından onu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, 
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  Râğıb el-Isfahânî, el-Müfredât, s. 493; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, II, 220-222.  
13

  Râğıb el-Isfahânî, el-Müfredât, s.338-339; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, XIV, 382. 
14

  İsrâ 17/1.  
15

  Meâric,70/3. 
16

  Abdülbâkī, M. F., el-Mucemu’l-Müfehres, s. 456. 
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İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma‘mûr’un bulunduğu yedinci 

semada Hz. İbrâhim ile buluştu. Sidretü’l-müntehâ denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin 

kalem cızırtılarını duydu, ardından Allah’ın huzuruna çıktı. Burada Cenâb-ı Hak ona elli vakit 

namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Mûsâ, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip 

Allah’tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. 

Peygamber’in huzûr-i ilâhîye müracaatı ve Mûsâ ile diyaloğu devam etti.
17

 Başka bir rivayete 

göre ise Allah Rasûlü’ne (sav) mi’râcda Bakara sûresinin son âyetleri indirilmiş ve Allah’a ortak 

koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir.
18

  

Mi’râcla ilgili olarak yukarıda zikredilenlerden farklı rivayetler de mevcuttur. Bu 

rivayetlerin bir kısmında onun Mescid-i Aksâ’dan değil, doğrudan Mescid-i Harâm’dan semaya 

yükseldiğine işaret edilir.
19

 Nitekim Hz. Peygamber (sav) olayı Mekke’de haber verdiği zaman 

Kureyş kabilesi kendisini yalanlayıp Mescid-i Aksâ hakkında sorular sorunca Allah ona mescidi 

göstermiş ve böylece sorulara cevap vermiştir.
20

  

Kaynaklarda genel olarak isrâ ile mi’râc birbiri ardına zikredilmekte, her iki olayın 

birbiriyle bağlantısının olduğu ifade edilmektedir.
21

 Ancak buna karşılık isrâ ile mi’râcın 

birbirinin devamı ve tamamlayıcısı olmadığı, iki olayın farklı, hatta birbirinden bağımsız 

gerçekleştirildiği şeklinde iddialar da ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre isrâ hadisesi vuku 

bulmuş olmakla birlikte, mi’râcın gerçekleştiği hususu Kur’ân ile desteklenmez. Ayrıca isrâ gece 

gerçekleşmiş olmakla birlikte mi’râc, gündüz öğlen uykusu esnasında meydana gelmiştir. 

Nitekim İbn Sa’d’ın rivayetine göre Rasûlüllah (sav) öğlen evinde uyurken Cebrail ile Mikail’in 

gelip kendisini mi’râca çıkarmışlardır”.
22

 Buradan yola çıkılarak mi’râc hadisesinin isrâ olayının 

hemen akabinde meydana gelmediği, isrâdan daha önceki döneme ait olan rüya anlatımlarının 

zenginleştirilerek kurgulanmış şekli olduğu kanaati serdedilmektedir.
23

 

Kaynaklarda mi’râcın vukuu hakkında bazı tarihler verilmekle beraber, en sahih kabul 

edilen rivayet hadisenin Müslümanların Birinci ve İkinci Habeşistan hicretlerinden sonra, Hz. 
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  Buhârî, Salât, 1, Tevĥîd, 37, Enbiyâ, 5, Bedü’l-Ħalķ, 7, Menâķıb, 24; Müslim, Îmân, 259, 262-263, Feżâil, 164. 
18

  Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 422; Müslim, Îmân, 279.  
19

  Buhârî, Śalât, 1; Tevĥîd, 37; Enbiyâ, 5, Bedü’l-Ħalķ, 7. 
20

  Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 309; Buhârî, Menâķıbü’l-Enśâr, 41. 
21

  İbn Hacer, el-İsrâ ve’l-mi’râc, s. 93. 
22

  İbn Sa’d, et-Tabakât I, 213.  
23

  Bu konuda geniş bilgi ve değerlendirmeler, tefsir hadis ve siyer kaynaklarındaki rivayetlerin  karşılaştırılması 

için bk. Balcı, İsrafil, İsrâ ve Mi’râc Gerçeği, Ankara 2014. Ayrıca bk. Balcı, İsrafil, Hz. Peygamber ve Mucize, 

Ankara 2013, s. 269-277. 
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Hatîce ve Ebû Tâlib’in vefatlarını takip eden dönemde ve hicretten bir yıl önce meydana geldiği 

şeklindeki nakildir.
24

  

İslâm uleması arasında isrâ ve mi’râcın mahiyetine yönelik en önemli tartışma onun 

bedenen mi yoksa ruhen mi gerçekleştiği hususundadır. Kelâm ve hadis âlimlerinin çoğu olayın 

bedenen ve uyanık halde gerçekleştiği görüşünü benimsemiştir. Buna göre âyette geçen “abd” 

kelimesinden ruh-beden bütünlüğüyle Hz. Peygamber (sav) kastedilmektedir, ayrıca âyetin 

zâhirini te’vil etmeyi gerektiren bir sebep de yoktur. Bazılarının iddia ettiği gibi, isrâ ve mi’râc 

rüyada gerçekleşmiş olsaydı, bu sıradan bir hadise olur, Kureyşliler de onu inkâr etmezdi. 

Ayrıca, “Sana gösterdiğimiz rüyayı ... insanlar için bir imtihan vesilesi yaptık” meâlindeki 

âyette
25

  yer alan “rüya” kelimesi bizzat gözle görmeyi ifade eder; eğer uyku halinde görülen 

rüyayı belirtseydi bu bir imtihan vesilesi sayılmazdı. Abdullah b. Abbâs’ın kelimenin “gözle 

görme” demek olduğunu vurgulaması da
26

 bu yorumu destekler mahiyettedir.   

İsrânın bedenen değil, ruhen gerçekleştiği görüşünü benimseyen âlimler ise Hz. Âişe’nin, 

“Rasûlullah’ın bedeni yerinden ayrılmamış, o ruhuyla yolculuk yapmıştır” ve Muâviye’nin, “İsrâ 

Allah’tan gelen sadık bir rüyadan ibarettir” şeklindeki beyanlarıdır.
27

 Âyette zikri geçen “abd” 

kelimesi de sadece ruhu anlatır, zira insan bedeninin unsurları devamlı değiştiği halde 

değişmeyen ruhtur. Bu görüş sahipleri ayrıca mi’râcın fevkalâde bir hadise olup her ruha nasip 

olmadığını belirtirler.
28

 Onların bu konudaki en önemli delili ise İsrâ sûresinin 60. âyetinde 

geçen “rüya” kelimesidir. Âyet isrâ olayıyla ilişkilendirilerek rüyanın gözle görmeyi değil, düşte 

görmeyi ifade ettiği sonucuna varılmıştır: “Hani sana: Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır, 

demiştik. Sana gösterdiğimiz o görüntüleri (rüya) ve Kur'an'da lânetlenen ağacı, ancak insanları 

sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkuturuz da, bu onlara, büyük bir azgınlıktan başka 

bir şey sağlamaz”.
29

  

Rasûlullah’ın (sav) yükseltildiğini kabul eden iki gruptan biri ruh ve bedenle, diğeri ise 

bedeni olmadan ruhuyla mi‘raca çıktığını söylemiştir. İkinci grup mi’râcın uykuda 

gerçekleştiğini ileri sürmemiş, aksine ruhun bizzat yolculuk yaptığını kastetmiştir.
30

 

                                                           
24

  İbn Kesîr, es-Sîretü’n-Nebeviyye, II, 93, 107. 
25

  İsrâ 17/60. 
26

  Buhârî, Menâķıbü’l-Enśar, 43, Tefsîr, 17/9. 
27

  İbn Hişâm, es-Sîre, II, 40-41. 
28

  Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid), I-XXXII, Beyrut ts., IV, 544-545 
29

  İsra, 17/60. Bu konuda bk. Süyûtî, el-Âyetü’l-kübrâ şerĥu ķıśśati’l-isrâ s. 55).  
30

  İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-meâd, III, 40.  
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Çağdaş birçok müellif de isrâ ve mi’râcın bedenen değil, ruhen gerçekleştiği kanaatindedir. 

Mi‘racın bedenî olduğunu ileri sürenlerin delillerini zayıf bulan Şiblî Nu‘mânî, İsrâ sûresinin ilk 

âyetinde yer alan “abd” kelimesinin ruha atfedilebileceğini söyler. Ona göre insan bedeni her an 

değişikliğe uğramaktadır, kalıcı olan ruhtur. Ayrıca mi’râc olayında geçen Mescid-i Aksâ’nın 

dışındaki mekân ve hadiseler bu varlık alanına değil ruhanî âleme aittir. Dolayısıyla bu tecrübe 

ruhun maddî unsurlardan sıyrılarak melekût âlemine yaptığı bir yolculuktur. İsrâ sûresinin 60. 

âyetinde söz konusu edilen rüyanın insanlar için bir imtihan vesilesi olarak gösterilmesi de 

Şiblî’ye göre mi’râcın uyanık halde gerçekleşmesini zorunlu kılmaz. Zira bir şeyin imtihan 

konusu yapılması onun mutlaka olağan üstü sayılmasını gerektirmez.
31

 Muhammed Hamîdullah 

da rivayetlerde geçen, “Uyku ile uyanıklık arası bir durumda idim” ifadesinden hareketle bu 

seyahatin Hz. Peygamber’in (sav) tam şuur halinde, bedeninin değil, fakat ruhunun hâkimiyeti 

altında gerçekleştiğini söyler. Müellif, “Daha önceki dönemlerde yaşamış olan ve Mi’rac’ın fiilî 

bir yer değiştirme olduğunda ısrar eden bilginlere sonsuz saygı duymakla birlikte, ben kendi 

kendime, bu yer değiştirme olayının Allah’ın her yerde hâzır ve nâzır olma sıfatına ters düşüp 

düşmediğini sorarım. Kur’an’da Allah bizzat şöyle açıklamaktadır: “Biz ona şah damarından 

daha yakınız”.
32

 Bir başka ayette ise: “Can boğaza geldiği zaman, hastaya) biz sizden daha 

yakınızdır”.
33

 “Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli 

konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa 

bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir” .
34

 Kısaca, biz nerede isek,  O da oradadır .
35

 Aynı 

mealde daha birçok âyet vardır. Şayet Allah’ın bizimle ve bize çok yakın olmadığı ve O’nu 

gökyüzündeki Arş’ı üzerinde aramak gerektiği öne sürülürse, bu anlayış Allah’ın Arş’tan, Arş’ın 

göklerden, göklerin de bu kâinattan daha küçük olduğu anlamına gelir ki, Allah böyle 

düşünmekten bizi korusun!” sözleriyle kanaatini temellendirmeye çalışır.
36

 Ona göre 

Müslümanlara düşen mi’râcın nasıl gerçekleştiğini tespite çalışmak değil, mi’râcın Müslümanlar 

için ne anlama geldiğini düşünmek ve ona göre hareket etmektir. Hamidullah’a göre hadiseleri  

kendi konumları içerisinde değerlendirmek en iyisidir. Bu yorum ve hüküm çıkarmalardan 

hiçbiri Allah Rasûlü’nden (sav) kaynaklanmadığı, onun da bu konuyla ilgili olarak hiçbir 

açıklamada bulunmadığı, dahası, onun ashâbının da bu konuda farklı görüşlere sahip olmaları 

nedeniyle, söz konusu ihtilaflar burada herhangi bir kimse ya da grubu sapıklık ya da Ehl-i 

Sünnet yolundan sapma gibi ithamlara yol açmamalıdır. Çünkü bu bahiste herkes Allah’ın 

                                                           
31

  Şiblî, İslâm Tarihi: Asr-ı Saâdet, II, 438-444. 
32

  Kaf, 50/16. 
33

  Vâkı’a, 45/ 83-85 
34

  Mücâdele, 58/7. 
35

  Hadid, 57/4, Mücâdele, 58/7. 
36

  Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, I, 143. 



9 
 

kendisine nasip ettiği bilgi ve hikmet yolunu izlemekte ve kendisini tatmin eden alimin delillerini 

benimsemekte özgürdür. Hamidullah, bir Müslüman için bu anlamsız tartışmaya katılmamasının 

daha iyi olacağı kanaatindedir. Bunun yerine, Allah’ın insanlığa bağışlamış olduğu mi’râc gibi 

yüce bir lütuftan manevî olarak yararlanmak gerekir. Allah Rasûlü’nün özellikle ifade ettiğine 

göre namaz mü’minin mi’râcıdır (başka kaynaklarda Allah’a yaklaşma, kurban ya da Allah’ın 

burhan’ı ifadesi kullanılmaktadır). Rasulullah’ın (sav) mi’râcı kendisine, bizim mi’râclarımız da, 

hiç şüphesiz buna layık isek her birimizedir. Bununla birlikte, daha İslâm’ın ilk dönemlerinden 

itibaren, mi’râcın değişik yorumlara konu teşkil ettiği de gözden ırak tutulmamalıdır.
37

 

Burada serdedilen ilgili âyet ve hadislerden isrâ ve mi’râcın bedenen veya ruhen 

gerçekleştiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Ancak başta Buhârî ve Müslim olmak üzere 

mûteber kaynaklarda yer alan hadiseler içinde Hz. Peygamber’in (sav) göğsünün yarılması, 

Burak’a bindirilerek yedi kat semaya ve ötesine götürülmesi, süt ve şarap kadehlerinden birini 

tercih etmesinin istenmesi, elli vakit namazın beşe indirilmesi gibi hususların ortaya konuluş 

biçimi mi’râcın ruhen gerçekleştiği görüşünü destekler mahiyettedir. Mi’râc, kelâm âlimleri 

tarafından mûcize olarak kabul edilmekle birlikte, kelâm eserlerinin birçoğunda olayın Hz. 

Peygamber’in (sav) hissî mûcizeleri arasında zikredilmemesi dikkat çekicidir. Öte yandan hissî 

mûcizelerin vuku buluşunun amacı açısından insanlar tarafından müşahede edilmesi gerekirken, 

mi’râc sadece Allah Rasûlü’nün (sav) müşahedesi olup Kur’an ve hadisin haber vermesiyle 

bilinmektedir. Mûcizenin tanımı ve nübüvveti ispat etme fonksiyonu dikkate alındığında 

mi’râcın, klasik mûcize ölçüleri dışında Hz. Peygamber’in (sav) mânevî dünyasında gerçekleşip 

itminân ve güç veren olağan üstü bir hadise niteliği taşıdığı anlaşılır. Mekke’de kendisine 

inananlardan bir kısmının Habeşistan’a giderek canlarını kurtarabilmekle birlikte, geride 

kalanların baskı ve işkence görmeye devam ettiği, üstelik kendisini destekleyen Hâşimoğul-

larının yaklaşık üç yıl sosyal ve ticarî boykota maruz kaldığı, ardından hem eşini, hem de 

destekçisi olan amcası Ebû Tâlib’i kaybettiği, dolayısıyla yalnız, desteksiz ve çaresiz kaldığı bir 

ortamda Cenâb-ı Hak, Rasûlü’ne (sav) mi’râc mucizesini bahşetmiştir. Bu sayede tebliğ 

sürecinde dayanaklarını kaybeden ve risâletinin başarısı konusunda neredeyse endişe duymaya 

başlayan, elinde bulunan vasıta ve imkânsızlıkların getirdiği ümitsizliğe düşmek üzere olan 

elçiye açık destek mesajı verilmiş, o, aynı zamanda onurlandırılmıştır. Sonuçta Hz. Peygamber 

(sav) mi’râc vesilesiyle Rabbinden aldığı manevî enerji, ilahî destek sayesinde tebliğ 

                                                           
37

  Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, I, 144. 
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faaliyetlerine yeni bir şevk ve heyecanla yeniden hız vermiştir.
38

 

Gerçekten de Allah Rasûlü’nün (sav) amcası Ebû Tâlib ile hanımı Hz. Hatice’nin vefatının, 

ayrıca umduğunu bulamadığı, üstelik maddî ve mânevî eziyetlere mâruz kaldığı Tâif seferi 

dönüşünün ardından gerçekleşen mi‘rac olayının ona Allah tarafından lutfedilen mânevî bir 

destek olduğu açıktır. Bu ilâhî lutfun, son nebînin getirdiği mesajın Mescid-i Aksâ’da 

kendilerine namaz kıldırdığı ve semalarda görüştüğü peygamberlerin mesajlarını ihya edeceği ve 

hak dinin bütün dinlere hâkim olacağı
39

 şeklinde yorumlanması hem naslar hem tarih açısından 

mümkün görünmektedir.  

Mi’râc hadisesi Allah Rasûlü (sav) için büyük bir destek anlamı taşırken, aynı zamanda 

diğer Müslümanlar için bir imtihan vesilesi olmuştur. Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere bu 

hadise Müslümanların büyük çoğunluğunun imanlarını artırırken, az sayıda da olsa bazılarının 

şüphelerine sebep olmuştur.  

“Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr 

eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap 

vardır. Bu, onların dünya hayatını sevip âhirete tercih etmelerinden ve Allah’ın kâfirler 

topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar, Allah’ın; kalplerini, kulaklarını ve 

gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar, 

âhirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir”.
40

  

C. Medine’yle İlk Temaslar 

Mirâc hadisesi gerçekleştikten sonra Hz. Muhammed (sav) Mekke‘ye gelen Arap 

kabileleriyle görüşmelerini hızlandırdı. Özellikle hac mevsimlerinde gerçekleşen bu 

müzakerelerde hem muhataplarını İslâm’a çağırıyor, hem de Kureyş’e karşı onlardan siyasî 

destek talebinde bulunuyordu. Allah Rasûlü (sav) sırasıyla Âmir b. Sa’saa, Muhârib b. Hasafa, 

Fezâre, Mürre, Hanîfe, Süleym, Abs, Benî Nadr, Kinde, Kelb, Hâris b. Ka’b, Uzre, Hadârime 

gibi kabilelerle tek tek görüşmeler yaptı, fakat bu teşebbüslerinden herhangi bir netice alamadı. 

                                                           
38

  Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr 42, Tefsîru’l-Kur’ân 3; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 36-50; İsrâ ve Mirâc hakkında geniş 

bilgi ve değerlendirmeler için bk. Kâdı İyâz, eş-Şifâ, 50 vd.; Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, I, 119-

143. 
39

  Feth 48/28. 
40

  Nahl, 16/106-109. Mirâcın tebliğ faaliyetindeki yeri ve önemi hakkında bk.Gündüz, Şinasi ve.dğr., Dinlerde 

Yükseliş Motifleri ve İslâm’da Miraç, Ankara 1996; Akpınar, Ali, “Mi’rac Gecesi Hz. Peygamber’e Verildiği 

Söylenen Âyetlerle İlgili Bazı Mülahazalar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 1, Sivas 

1996, s. 95-101; Çiçek, Yakub, “Kur’ân’da İsrâ ve Mi’râc”, Mi’râc Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri (17 

Aralık 1995-Eskişehir), Seha Neşriyat, İstanbul 1999, s. 27; Yavuz, Salih Sabri “Mi’râc”, DİA, XXX, 132-135.  
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Zira bu kabilelerden Âmir b. Sa’saa heyeti kendisine destek olup muhaliflerine üstün gelmeleri 

halinde iktidarın kendilerine verilip verilmeyeceği hususunda siyasî pazarlığa girmiş, Allah 

Rasûlü’den (sav) iktidarın Allah’ın elinde olduğu, dolayısıyla onu dilediğine vereceği cevabını 

alınca da derhal görüşme yerini terk etmiştir.
41

 Bu olumsuz gelişmelere rağmen gelenler arasında 

Tufeyl b. Amr ed-Devsî gibi ferdî anlamda İslâmlaşmalar da gerçekleşmiştir.
42

 Ancak bunlar 

hiçbir zaman Hz. Peygamber’in (sav) asıl hedefi olan siyasî destek düzeyine ulaşamamıştır. 

Rasûl-i Ekrem’in (sav) tebliğini sunduğu son topluluk Yesribliler oldu. Burası Mekke‘ye 

nazaran homojen etnik ve dinî yapıya sahip bir merkez değildi. Şehirde aynı soydan gelen 

Kahtânî asıllı Evs ve Hazrec isimli Arap kabileleri ile Benî Nadîr, Benî Kaynuka, Benî Kureyza 

adındaki Yahûdî kabileler yaşıyordu. Araplar genelde ziraatla meşgul olurken, Yahûdîler ise 

ticaret ve zanaat hayatına hâkimdiler. Ayrıca Medine‘nin Arapları Evs ve Hazrec kendi 

aralarında uzun yıllardan beri devam eden kan davaları sebebiyle yoksullaşmışlar, hemşehrileri 

Yahûdîlere muhtaç duruma düşmüşlerdi. Yahûdîler ise her iki Arap kabilesi ile karşılıklı ittifak 

yapmak suretiyle, onların birbirleriyle savaşmasını teşvik etmişler, neticede her bakımdan 

şehirdeki Arapları kendilerine bağımlı hale getirmişlerdi. 

Medine‘de Evs ile Hazrec arasındaki tarihî düşmanlık, iki kabileyi de yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıya getirmişti. O kadar ki, anlaşmazlıklarını halledemeyen bu kabileler, 

düştükleri ortamdan kendilerini çıkarabilecek bir kurtarıcıya muhtaç hale gelmişlerdi. Bu 

kurtarıcı da ancak dışarıdan bir kişi olabilirdi, çünkü aralarındaki derin kabile rekabeti, 

aralarındaki problemleri çözmelerini imkânsız hale getirmişti. 

Medinelilerin kendileri dışından bir arabulucuya olan ihtiyaçları ile Hz. Peygamber’in 

(sav) tebliği için destek arama girişimi risâletin 11. yılı hac mevsiminde Mekke‘de kesişti. 

Rasûlüllah (sav) dinini yayabilmek ve himaye elde etmek için Yesribliler gibi bir topluluğa 

ihtiyaç duyarken, onlar da yaşadıkları kaostan kurtulup birlikteliklerini yeniden tesis edebilmek 

adına Hz. Peygamber (sav) gibi bir lidere muhtaç durumdaydılar.
43

 Evs ve Hazrec’in Hz. 

Peygamber’in (sav) tebliğine teveccühlerinde şehirde birlikte yaşadıkları Yahûdîlerin, kendi 

içlerinden çıkacak bir peygamberle Arapları mağlup edecekleri şeklindeki tehditlerinin de 

önemli derecede etkisi olmuştur.
44

 Ayrıca Hz. Peygamber’in (sav) ailesi Hâşimoğullarının 

                                                           
41

  İbn Hişâm, es-Sîre, II, 63-69; İbn Sa’d, et-Tabakât, I, 216-217; Belâzürî, Ensâb, I, 2387-238. 
42

  İbn Hişâm, es-Sîre, II, 21-25. 
43

  Medinelilerin Hz. Peygamber’in (sav) tebliğine olumlu cevap vermelerinin sebepleri hakkında geniş bilgi için 

bk. Demircan, Adnan, Hicret, s. 79-82. 
44

  İbn İshâk, Sîre, s. 62-63, 90-91;  İbn Hişâm, es-Sîre, II, 70-71. 
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câhiliyye döneminden itibaren Medineliler ile ticaret ve akrabalık ilişkileri içinde bulunmaları, 

onların Allah Rasûlü’ne (sav) yakınlaşmalarını kolaylaştırmıştır. Zira Hz. Peygamber’in (sav) 

dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selmâ Hazrec kabilesindendir.
45

 Üstelik Rasûlüllah’ın (sav) 

babası Medine‘de, annesi ise Medine yolu üzerindeki Ebvâ köyünde medfundur. Burada 

saymaya çalıştığımız sosyal sebepler, Medinelilerin tebliğe karşı ilgi ve alâkalarında önemli 

derecede rol oynamıştır.
46

 

Nübüvvetin 11. yılına (620) rastlayan hac mevsiminde Hz. Peygamber (sav) Hazrec 

kabilesine mensup 6 Medineli ile Mina’da bir araya geldiler. Onlar esasında yakın zamanda Buâs 

savaşında
47

 mağlup oldukları kardeşleri Evs’e
48

 karşı Mekke müşrikleri ile ittifak peşindeydiler. 

Ancak şehirde bulundukları sırada Hz. Peygamber (sav) ile karşılaştılar ve yapılan görüşmeler 

sonucunda kendisiyle birlikte hareket etmeye karar verdiler. Hazrecliler, Evs ile aralarında bir 

asırdan fazla süren ve durdurulamayan yıkıcı savaşların Hz. Peygamber (sav) vesilesiyle ortadan 

kalkacağını umduklarını da görüşmeler sırasında açıkça beyan etmişlerdir. Es’ad b. Zürâre 

başkanlığındaki temsilciler bir yıl sonra tekrar Akabe’de Allah Rasûlü (sav) ile buluşma sözü 

vererek geri dönmüşlerdir.
49

 

  

                                                           
45

  Demircan, Adnan, Hicret, s. 142-143. 
46

  Hicret öncesi Medine‘nin dinî, siyasî, iktisadî ve ictimaî durumu hakkında geniş bilgi için bk. Hasen Hâlid, 

Müctemau’l-Medine Kable’l-Hicre ve Ba’dehâ, Beyrut 1986, s. 23-91. 
47

  Buas, Medine’nin güneydoğusunda bulunan bir vahanın adı olup Evs ve Hazrec kabileleri arasında meydana 

gelen savaşların sonuncusu burada vuku bulmasından dolayı bu ismi almıştır. Buas savaşı, Hz. Peygamber’in 

(sav) hicretinden 5 veya 6 yıl önce meydana gelmiştir. Savaşın sebebi ise, Evs kabilesinden bir şahsın, Hazrec’e 

sığınan bir yabancıyı öldürmesidir. Savaşta Haczrec’in lideri Amr öldürülmüş, neticede Evs üstün gelmiştir. (bk. 

Çubukçu, Asri, “Buas”, DİA, VI, 340). 
48

  Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr 1; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 204. 
49

  İbn Hişâm, es-Sîre, II, 70-73; İbn Sa’d, et-Tabakât, I,218- 219; Belâzürî, Ensâb, I, 239. 



13 
 

KAYNAKLAR 

ABDÜLBÂK, M. F.,  el-Mucemu’l-Müfehres, Beyrut ts. (Dâru İhyâi’d-Türâsi’l-Arabî) 

AHMED B. HANBEL, Ebû Abdullah, (281/855), Müsned, I-V, Beyrut ts. 

AKPINAR, Ali, “Mi’rac Gecesi Hz. Peygamber’e Verildiği Söylenen Âyetlerle İlgili Bazı 

Mülahazalar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 1, Sivas 1996. 

BALCI, İsrafil, Hz. Peygamber ve Mucize, Ankara 2013; İsrâ ve Mi’râc Gerçeği., Ankara 2014;  

BELÂZÜRÎ, Ebû’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (279/892), Ensâbü’l-Eşrâf, I, (thk. Muhammed 

Hamidullah), Jerusalem, 1963. 

ÇİÇEK, Yakub, “Kur’ân’da İsrâ ve Mi’râc”, Mi’râc Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri (17 

Aralık 1995-Eskişehir), Seha Neşriyat, İstanbul 1999 

ÇUBUKÇU, Asri, “Buas”, DİA, VI, 340 

DEMİRCAN, Adnân, Nebevi Direniş Hicret, İstanbul 2000. 

FAHREDDİN ER-RÂZÎ, Mefâtîhu’l-Ğayb, (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid), I-XXXII, Beyrut ts 

GÜNDÜZ, Şinasi ve.dğr., Dinlerde Yükseliş Motifleri ve İslâm’da Miraç, Ankara 1996 

HAMİDULLAH, Muhammed, İslâm Peygamberi, (çev. Salih Tuğ), I-II, İstanbul 1990-1991. 

HASEN HÂLİD, Müctemau’l-Medine Kable’l-Hicre ve Ba’dehâ, Beyrut 1986 

İBN HACER, el-İsrâ ve’l-mi’râc, (thk. Muhammed Abdülhakîm Kâdî), Kahire 1989. 

İBN HİŞÂM, Ebû Muhammed Abdülmelik el-Himyerî (218/833), es-Sîretü’n-Nebeviyye, (thk. 

Mustafa es-Sakkâ-İbrahim el-Ebyârî-Abdülhâfız Şelebî), I-IV, Beyrut ts. 

İBN İSHÂK, Ebû Bekir b. Muhammed (151/768), Sîretü İbn İshâk, (thk. Muhammed Hamidullah), 

Konya, 1981. 

İBN KAYYİM EL-CEVZİYYE, Zâdü’l-meâd, Beyrut 1992 

İBN KESÎR, es-Sîretü’n-Nebeviyye, (nşr. Mustafa Abdülvâhid), I-IV, Beyrut 1976. 

İBN MANZÛR, Ebu’l-Fadl Cemalüddin Muhammed b. Mükrim (771/1369), Lisânü’l-Arab, I-XV, 

Beyrut ts. (Dârus-Sâdır). 

İBN SA’D, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim (230/845), et-Tabakâtü’l-Kübrâ, I-VIII, Beyrut ts. 

(Dâru Sâdır). 

KÂDI İYÂZ, Ebu’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî (544/1149), eş-Şifâ, İstanbul 1304.  

RÂĞIB EL-ISFAHÂNÎ, el-Müfredât, İstanbul 1986. 

SÜYÛTÎ, el-Âyetü’l-kübrâ şerĥu ķıśśati’l-isrâ (nşr. M. Abdülhakîm el-Kādî), Kahire 1989. 

ŞİBLÎ, İslâm Tarihi: Asr-ı Saâdet, (trc. Ömer Rıza Doğrul), İstanbul 1974. 


