
"ANDOLSUN Ki O, 
RABBiNiN 
EN BÜYÜK . 

.A VETLERiNDEN 
BiR KlSMlNI 

GÖRMÜŞTÜR." 
(en-Necm : 19) 

MiRAC'DA 
RESOL-i EKREM (S.A. V.) 

ALLAH'I 
GÖRDÜ MÜ? 

Lütfi ŞENTÜRK 
Diyanet işleri Başkan Yardımcısı 

Akıllara durgunluk veren ve 
tabiat kanunları ile açıklanması 

mümkün olmayan Mi'rac, peygam
berler arasında ancak kilinatın efen
disi en son peygamber Muhammed 
Mustafa sallallahu aleyhi ve sel
lem'e nasib olmuştur. Bu olay es
nasında peygamberimiz pek çok 
ilahi ayetler görmüştür. ki, sahih 
hadisierde buı:ılara işaret buyurul
muştur. Esasen Kur'an-ı Kerim'de 
onun Mi'rac sebebj açıklanırken: 

"... Kendisine bir kısım ayetlerimi
zi göstermek için ... " buyurulmuştur. 

Ancak Allah'ı görüp görmediği hu
susu islam alimleri arasında ihti
laf konusudur. Bu husus ile ilgili 
görüşlere ve bu 'görüşlerin dayan
dığı deliliere yer vermeden önce 
Allah'ı görmenin caiz _olup olma
dığını kısaca gözden geçirelim. 

ALLAH'I GÖRMEK CAIZ 
MİDİR? .. 

Evet, Allah'ı görmek aklen caiz 
ve naklen sabittir.1 Aklen caiz cil
masından maksad, görülmesinin 
imkansız oldu!!juna . delil ·bulunma
masıdır. Çünkü Allah'ın görülemi-

. yecegini söyleyenler bunun imkan
sız· olduğuna dair bir ·delil getire
memişlerdir. 

Şerhu'I•Mevakıf'de, Allah'ın 

görülebileceğine dair şöyle denil
mektedir: Biz arezleri ve cevher
leri görüyoruz. O halde, arez ile 
cevher arasında müşterek bir un
surdur. ·Cevher ile arezin görülme
sinde müşterek olan ·illet ya 'vü
cud" ya da "hudus" tur. Çünkü 

(1) Metnü'l-Akaid !i'l-lmam Ömer en
Nesefi. 
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cevher ile arez arasında bunlardan 
başka müşterek bir illet düşünüle

mez. Bunlardan "Hudus" illet ola- · · 
maz, çünkü "hudus", üzerinden 
"yokluk" geçen bir "var" .dır. 

"Yok" oian illet olamaz. Ohalde 
cevher ile arez arasında müşterek 

olan illet "varlık"tır .. "Varlık" hem 
cevher ile arez ve hem de "Vacip" 
arasında müşterek bir illettir. Neti
cede cevher ile arez var oldukları 

için görülüyorlar; Allah da var ol-. 
duğuna göre O da görülebilir.2 

Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın 

görülebileceğini gösteren ayetler 
vardır. Nitekim: 

"Müsa: "Ey Rabbım, bana ken
din( göster, sana bakayım.'' dedi. 
Allah: "Sen · beni göremiyeceksin, 
ama dağa· bak, eğer o yerinde ka
lırsa, sen de beni göreceksin." 
buyurdu."" buyurulmuştur. Bu 
Ayet-i· Kerlme Allah' ı görmenin 
mümkün olduğuna iki şekilde de- · 
lalet etmektedir: 

1 - MOsa aleyhi's-selam Allah' ı 
görmek istemiştir. Eğer Allah'ın 

görülmesi müm~ün olmasaydı o, 
bunu istemiyecekti. Çünkü MOsa 
aleyhi's-selam Allah'ı görmenin 
mümkün olduğunu ya biliyor ve
ya da bilmiyordu. Şayet Allah'ın 

görülemiyeceğini ve bunun mürn
teni olduğunu biliyor idiyse mu
hal olan bir şeyi taleb etmiyecek
ti; bilmiyor idiyse, Allah hakkın

da bilinmesi caiz ve mümteni o
lanları bilmeyen bir kimse peygam
ber olamaz. MOsa aleyhi'seselamın · 
peygamber olduğu kesin olduğuna 

göre mümkün olan bir istekte bu
lunmuştur, sonucuna varırız. 

2 - Allahu Teala, yüce zatı

nın görülmesini dağın yerinde kal
masına talik etmiştir. Dağın yerin
de kalması ise . nefsinde mümkün 
olan bir şeydir mümkün olan şeye 
talik edilen şey de mümkündür. 

. Ohal de Allah'ın görülmesi de 
mümkündür:1 

Ayrıca mü'minlerin · kıyamet 
günü Allah'ı göreceklerine dair 

ayetler ve sahih hadisler vardır. 

Ayetler: 
"O gün bir takım yüzler Rab

lerine bakıp parlayacaktır.''S, 

"Hayır; doğrusu onlar o gün 
Rablerinden {Rablerine bakmak-
tan) yoksun kalacaklardır."B 

Ayrıca: 

"iyi davraniınlara daima daha 
iyisi ve üstünü verilir.''7 Ayet-i Ke
rlme'sindeki· "Ziyade" yi, Enes, U
beyy ibn Ka'b ve Ka'b b. Ucre -
Allah. hepsinden razı olsun-nin ri
vayetlerine nazaran ResOl-i Ekrem, 
Rabbımıza bakmakla tefsir etmiş
lerdir.s 

ResOl-i Ekrem Efendimiz de bir 
hadislerinde: 

= Bedir halinde ayı nasıl görüyor
sanız Rabbınızı da öyle göreceksi
niz.''9 buyurmuştur. Ayrıca bu hu
susta icma'da vardır. 

Allahu Teala'yi görmeyi MO
tezile ile Havaric inkar etmişler

dir.'lo Bunlar yaradanı yaratığa ö-

(2) Şerhu'l-Mevakıf, !stanbul 1292, 
e. 2, s. 368. 

(3) el-A'raf : 143 
.( 4) Şerbu'l-Mevakıf, c. 2, s. 368 
(5) el-Kıyil.me : 23 · 
(6) ei:Mutaffifin : 15 
(7) Yunus : 26 
(8) Tefs!r İbn Keslr, Mısır, c. 2, s .. 

414 
(9) Sahibu'l-Buhil.ri, Kitabu's-sallı.t. 

Babu fazlı selil.ti'l-a.Sr; .Sah!h-i 
Müslim, Mısır, 1374 (M. 1955), c. 

.- 1, s. 439; Sünen EbO. Dil.vild, 4)233 
(Hadis No:. 4729); Sünen İbn Mil.
ce, 1)63 (Hadis No: 177). 
Bu hadisi, içlerinde Eb(l Bekr, 
Ali, Muilz b. Cebel, İbn Mes(ld, 
Eb(l M(lsil. el-Eş' ar!,. İbn Abbiis, 
İbn Ömer, Huzeyfe, Eb(l Umil.me, . 
Cabir b. Abdullah, Enes, Ammar, 
Zeyd b. Sil.bit, UMde b. es-Sil.mit 
- radıyallahu anhum - bulunan 
yirmi kişi rivayet etmişlerdir. 

(Umdetü'l-Kari, c. 5, s. 43) 
(10) Allah'ı görİney iM(ltezile, Havariç 

· ve bazı Murcie inkar etmiş ve bu
nun mümkün olİnadııtına şu de
lilleri göstermişlerdir: 

ı-
"Gözler onu idrak edemez, O, 

bütün gözleri idrak eder." (el-En' 
am: 103) Bu !lyette Allah'ın gözle 



zellikle maddi varlıklara benzet-
m·ekten sakı.nmakta aşırılık gösteri~ 

yorlar. Bu husustaki nasl.arın müte
vatir olanlarını te'vil, olmayanları

nı inkar. ediyor ve Ehl-i Sünnet' e: 
"Siz Allah' ı bize. benzetiyorsunuz" 
diye hucum ediyorlar. Oys.a Ehl-i 
Sünnet içinde Allahu Tea!.3'yı m·ad
di varlıklara benzeten yoktur. Sa
dece onlar bu konuda varid olan 
nasları zahiri manaları üzere bırak

maktadırlar. Bir delil ancak aklen 
muhal olduğu zaman te'vil . edilir. 
Aklen mustehil olmadığı zaman o 
delili zahiri manası üzerine bırak
mak gerekir. işte Ehl-i Sünnetin 
yaptığı bundan b.aşka bir şey de-

gi:lrUlemiyece/tine dair sarahat 
vardır. 

~-
·= De ki: "Bize uymayacaksınız.'' 
(el-Feth: 15) ayetinin delaletiyle 

ı. =Beni 
göremiyeceksin." (el-A'raf: 143) 
ayetindeki (I en) harfi teibld ·için
dir, yani ben !hiçbir zaman ·gi:l-

remiyeceksin, demektir. Mftsa a
leyhi's-selam hakkında Allah'ı 
gi:lrmemek sabit olunca, başkalan . 
hakkında da sabit olur. 
3'-
" Allah bir insanla ancak vahiy 
sü.retiyle veya perde_ arkasından 
konuBnr, yahut bir el~i · gönde
rir ... " (Şftra: .51) Bu ayet, Allh'
ın kimdisi ile konuştuğu kimse
nin O'nu gi:lrmemesine delil.let et
mektedi. Konuşmada rftyet sabit 
olmayınca; konuşmamada bizza
rftre sabit olur. 
4 - Eğer Allah gi:lrülebilseydi, 
biz O'nt! görecektik. göremediği

mize göre, görülmesi mümkün de
ğildir. 

= !şte Allah'ı görmeyi inkar e
denlerin dayandıklan deliller 
bunlardır. 
Ehl-1 Sünnet bu itirazlara şu 

cevabıları vermiı;tir: 

"Onu ·gözler: ihata edemez, ama 
gözleri ihate eder." Ayet-i Keri
meslnde: 

1 - Ayetteki lii.m harfinin istiğ
rak değil, ahd için olması muh
teemldir. Bu takdirde bazı gözle
rin göremiyeceğini ifade eder, ki, 
onlar da lmfirlerdir. 

ğildir. Yoksa onların sandıkları gi
bi Ehl-i Sünnetten Allah, süfli alem 
görülür. gibi görülür, diyen yok
tur. Bu husustaki nasları tevil ve 
inkara mahal yoktur. "Gözlerin 
görmesi" dediğimiz, gerçekde gö
zün değil, ruhun işi değil midir, 
Eşyayi gerçekde gören benim. Göz, 

gözlük, dürbün gibi maddi şeyleri 

göstermeye yarayan bir aletten baş
ka bir şey değildir. Göz ile görün
meyen eşyanın bir kısmını mikros
kop ye benzeri aletlerle görebiliyo
ruz. Demekki gözümüz bazı .şartla

rın gerçekleşmesi yahut bazı en
gellerin bertaraf edilmesi sayesinde 
normal . durumlarda göremediğimiz 

2 - Ayetteki nefyin lstlğrak için 
olması muhtemeldir. Bu takdirde 
'llmum-iı değil, selb-i lİmum ifade 
eder. Yani Allah' ı herkes. değil, 
·bazı kimseler görebileceklerdir, 
demek olur. 

3 - Ayet-ı Kerime'de Allahu Tea
lll.'nın hiçbir zaman ve hiçbir 
halde görüleml:ireceğlne delii.Iet 
~oktur. Binaenaleyh, cennette gö
rüleblllr. 
4- Ayetteki "İdrak"dan murad, 
!hata sftretiyle görmektir. !hatalı 
sftrette görmenin caiz olmaması, 
mutlak sftrette gör.memeyi !stil
zam etmez .. 
tkinci delil olarak gösterdi!tleri 
ayetteki (Len) edatının, sByledik
leri gibi nefy-i müebbed için de
ğil belki ( 

= Onu as~ 
la dilemiyeceklerdi." (el-Bakara: 
95} Ayet-i Kerime' sinin delaletiy
le müekked içindir. Bu takdirde 
ayet mü'nıinlerin ahirette Allah'ı 
görenıiyecek1erini ifade etmez. 
l!çüncü delii olarak gösterdikleri 
1l.yete gelince; vahiy, sur'atle işi

tilen bir· si:lzdür. Bunda konuşa

nın, dinleyen nazarında perde ar
kasında olmasına veya olmaması
na dair bir delalet. yoktur. Mut
laka Allah'ı görme anında söz 
si:lylemiş olmak laztm. gelmez. Ko
nuı;maksızın O'nu görmek nıüm-

'kündür. 
Di:lrdüncü delilleri de yerinde de
ğildir. Allah'ın gi:lrülmemiş olma
sından, görülmesinin caiz olma
ması Ill.zım gelmez. (Umdetü'l
Karl, c. 5, s. 43) 
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eşyayı bize gösterebiliyor. Buna 
kıyasla "görmek" dediğimiz özel 
idrakıh, nefsimizin şartlar-ının hu
sulünde bugün görülmeyen şeyle

rin bazısının görülür hale gelme
sine ne mani · vardır? diyebiliriz. 
Birdef'a ahiret alemine hakim o
lan kevni ve baka kanunları, bu 
bildiğimiz kanunlara hiç de ben
zemez. Ölüm ve yokluk denilen 
mana kendisinden kalkan bir alem, 
buraya hiç. benzer mi? Burada ni
ce şeylerin görülmesine perde o
lan maddi şartlar orada perde ol
mayabilir. içinde bulunduğumuz 
maddi alemde bile nefsin terbiye
sini ve olgunlı;ışmasını başaran bir 
çok fazilet sahibierinin gözleri,.,den 
perde ve hicab sıyrılarak herkesin 
gözüne gözükmeyen şeyleri gör
meleri, hatta maddi olmayan me- · 
lekleri ve cinleri müşahede etmelerı 
kendilerine müyesser :olmuştur. Oy 
sa aynı göze ve yaratılışa s::ıhib 

olan diğer insanlar bu mazhaii}e· 
te erememişlerdir. 

Öbür alemde de ya dünyadc: 
iken olgunlaşmış, ya da dirilmekle 
veyahut bir süre devam eden ce
hennem azabı. ile arınmış mü'min
lerin hiç de bugünkü şartlara ber. 
zemeyen şartlar içinde· mahşer re
rinde ve cennette Allahu Tea.i\'yı 

görme büyük nimetine ermeler.rıe, 

cehennemiiierin de görmelerine er • 
gel şartlarla hicab ve hüsran ;çin 
de kalmalarına akli bir engel yok
tur. 

Bütün bunlar, yüce Mevlanın 
görülmesinin aklen mümkün ve 
naklen sabit olduğunu göstermek
tedir. 

RESOL-i EKREM Mi'RACDA 
ALLAH'! GÖRDÜ MÜ 

Şimdi asıl konuya dönerek 
peygamberimiz sallallahu aleyhi ve 
sellem'in Mi•rac'da AIISh'ı gOrüp 
görm.ediği hususunu inceleyelim. 

Mi'rac olayına ışık tutan ayet
lerde ResOl-i Ekrem'in Allah'ı gör
düğüne dair sarih bir şey yoktur. 

Bu büyük olayın bazı safhalarını 

açıklayan ayetler Ashab tarafından 

değişik şekillerde yorumlanmıştır. 

Kısa da olsa bu görüşlerin bazıla-

. rına işaret etmekte fayda vardır. 

MesrOk'dan rivayete göre şöy-
le demiştir: Hz. Aişe radıyallahu 

anha'ya sordum: 
= Sonra yaklaşmıŞ ve inmiştir. Ara
ları iki yay aralığı ·kadar belki de 
daha yakın oldu. ·Allah o anda ku
luna vahyedeceğini etti." (en-Necm: 
8--10) ayetleri de hakkındadır? de
dim. 0: 

- Bu, ancak Cibril -aleyhi's
selam- dır. Cibril ona erkekler 
sOretinde gelirdi. Bu def'asında ise 
asıl kendi sOreti olari şekilde gel
miş ve semanın ufkunu kaplamış

tır, dedi.11 
EbO Hureyre radıyallahu anh: 

"Yemin olsun ki, onu diğer bir iniş
de de gördüm. (en-Necm: 13) A
yet-i Ker.ime'si hakkında: "0, Cib
ril'i gördü." demiştir.ı2 Ekseri ii
lemlerin görüşü de budur. Bu tef
sirlere Ashab'dan muhalif olan bi
l i nnıemektedir.ıs 

Kadı lyad (476-544) . de selef 
·ile halefin bu hususta ihtilaf et
tiğini kaydediyor.14 

Hz. Aişe ve taraftarları Re-
sOl-i Ekrem Efendimizin Mi'rac'da 
Allah'ı gözleri ile uyank halde gör
düğünü inkar ederken, İbn Abbas 
(r.a.) ve taraftarları da bunun ak
sini savunarak, Allah'ı gördüğünü 

söylemektedirler. · 

MesrOk'un rivayetinde şöyle 

demiştir: Aişe radıyallahu anha'ya: 

- Valide, Muhammed sallal- ·. 
lahu aleyhi ve sellem Rabbin( gör
dü mü? dedim. 0: 

- Söy.'ediğin sözden tüyle-
rim diken diken oldu. Nerdesin, 
(Nasıl oluyor da bunu bilmiyor-

(ll) Sahilı-i MUslim, ljl61 
(12) Sahilı-i MUslim, ljl58, 
(13) Tefsir İbn Kesir, c. 3, s. 3 
(14) Şerlıu'l-İmam en-Nevevi, c. 1, s. 

249. 



sun) üç şey vardır. ki, onları her 
i<im sana söylerse yalan söylemiş 

olur: 
1 - Herkim Muhammed sal

lallahu aleyhi ve sellem Rabbini 
gördü derse, yalan söylemiş -olur, 
dedi ve sonra: 

- "Onu gözler idrilk edemez. 
O ise b.ütün gözleri idrak eder. O, 
gerçek lutuf sahibidir. Her şeyden 
de haberdardır." ( ei-En'am: 1 03); 

-. "(Ya) bir vahiy ile (ya) bir 
perde arka?ından, yahut bir elçi 
gönderip de kendi izniyle dileye
ceğini vahyetmesi olmadıkca, Allah' 
ın hiçbir beşere söz söylemesi va
ki olmamıştır." (Şura: 51) ayetle
rini okudu. 

2 - Sana her kim yarın ne 
olacağını bildiğini söylerse yalan 
söylemiş olur, dedi ve: 

- "Hiçbir kimse yarın ne ka
zanacağını bilemez." (Lokman: 34) 
ayetini okudu. 

3 - Her kim sana ResOl-i Ek
rem'in bir şeyi sakladığını· söyler
se yalan söylemiş olur, dedi ve 
sonra: 

- "Ey peygamber, Rabbinden 
sana indirilerJi tebliğ et. Eğer yap
mazsan, Allah'ın risaletini tebliğ ve 
ifa etmemiş olursun.'' (el-Ma ide: 
67) ayetini okudu. (Hz. Aişe de
vamla:) Fakat ResOl-i Ekrem Cebrail 
aleyhi's-selam'ı kendi sOretinde iki 
defa gördü, dedi."l5 . 

(15). Sahihu'l-Buhfır!, :Mısır 1:112, c. 6. 
s. 140-141; Sahilı-i 1\Ulslim, c. 1, s. 
159; Sünen et-'l'irmiz!, Mısır 1965 
(Er. 1358), c. 5, s. 394-395 
Yalnız MUslim ile Tirmizi'nin ri
vayetleri biraz daha değişiktir. 

MUslim'in rivayet! şöyledi: 
Mesrfik şöyle demiştir: Erz. Aişe'
nin yanında dayanmıs oturuyor
dum. Bana şöyle dedi: 
- Ey Eba Aişe, üç şey vardır ki, 

her ki manlardan birini söylerse 
Alialı'ın Resfilüne büyük iftira 
etmiı; olur, dedi. Ben: 
~.Onlar nelerdir? dedim. Erz. 
Aişe: 

- Ererkim Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem'in Rabbini göı:

düğünü söylerse Allah'ın Resulü-

ne büyük iftira. etmiş olur, dedi. 
Ben dayanmış iken ·hemen otur

dttın ve: 
- Ey mü'minlerin annesi, bana 
izin ver, acele etme; . .AIIahu Tea
la: 

· "And olsun Id peygamber onu a
paııık ufukta gördü." (et-Tekvir: 
23), "And olsun Id onu başl<a bir 
iniııte de gördü." (en-Necm: 13) 
buyurmadı mi dedim. Erz. Ail)e: 

- Bu ümmetlen bu konuy.u Re
sfil-i El,rem'e ilk soran benim. 
Resfil-i Ekrem: 

"0, ancak Cibril'dir. Ben onu şu 
ild def'adan lıaşlm yaratıldığı şe
Idlde görmedim. Onu, gökten i
nerken riicudunun büyüklüğü yer 
ile gök arnsını kaplamış olara!< 
gördüm." t)uyurdular. (Erz. Aişe 
devamla:) 
- Erem sen Allah'ın kendisi ·hak
kında: 

"Onu gözler idrak edemez, ama O, 
gözleri idrak eder. O, lutuf sn
hidir, herşeyden hnberdardır." 

(el-En' am: 103); "Allah bir insan
la ancak vahiy suretiyle veya per
de ·arkasından konu~nr, yahut bir 

· elçi gönderir; izniyle dilediğini 

vnhyeder. Doğrusu O, yiicedir, 
Halum'dir." (Şüra: 51) 

- Erer kim Resülullah sallallalıu 

aleyhi ve sellem Allalı'ın kitabın
dan bir şey gizledi derse, Al
lah'ın Resfilüne büyük iftira et
miş olur. Oysa Allah: 

- "Ey Peygamber, Rabbinden 
sana indirileni tebliğ et, eğer o
nu yapmazsan O'nun elııiligini 

ynpıiıami~ olursun. (el-Maide: 67) 
buyurmaktadır. 

Ererkim kendinin y_arın olacak 
şeyleri habei· verdiği söylerse, 
muhakimk Allah'a en büyük ifti
rada bulunmuştur. Oysa Allah: 

- "De Id: "Göklerde ve yerde 
gnybi Allah'atan başlm bilen 
yoldur." (en-Nemi: -65) buyur
maktadır." (Sahih-i 1\Ilislim, c. ı. 

s. 159) 

- :S:z. Aişe Resfil-i Ekrem Efendi
mizin. Allalın Teaiii'yi görmediği
ni, peygamberimizden rivayet et
miş olduğu bir hadisle söylemiş 
değildir. Bu hususta Erz: Aişe'nin 

bildiği bir Iradis-i _Şerif olsaydı · 
mutlaka onu naklederdi. Onun: 
"Onu gözler idrak edemez." meii.
lindeki Ayet-i Kerime ile Allalın 
Teii.lii.'nın görülemiyeecğine delil 
çekmiş olmasma şu cevap veri
lebilir: !drak, ilıatadır, Allah u 
Teala ise ilıata olunamaz. !ha" 
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ibn ivıesOd radıyallahu anh de 
Hz. Aişe radıyallahu anha'nın gö
rüşündedir.:ı.a 

Ebu Zer radıyallahu anh da şöy-· 
le diyor: Resul-i Ekrem'e sordum: 

- Rabbını gördün mü? de
dim. Resul-i Ekrem: 

- O bir nur, O'nu ·n'asıl gÖ· 
reyim, buyurdu.''17 

Abdullah b. Şakik radıyalla

hu anh de şöyle demiştir: Ebu Zer 
radıyallahu anh'e: 

·~- ResOiullah'ı görsem ona so
racaktım, dedim. Ebu Zer: 

Ona ne soracaktın? dedi. 
Ben: 

Rabbini gördün mü diye 
soracaktım, dedim. Ebu Zer: 

- Ben sordum: "Bir ·nur gör
düm.'' buyurdu. dedi."lS. 

Ahmed'in rivayetinde de Re
sOl-i Ekrem: "Bir nur gördüm..'' bu
yurmuştur.ıo 

Hz. Aişe ve onunla birlikte 
Ashab'tan bazılarının, Peygamberi
mizin Allah'ı gördüğünü inkar et
melerine karşılık ibn Abbas (r.a.) 
ve onunla birlikte diğer Sahabiler
le bazı islam büyükleri . Mi'rac'da 
Allah'ı gördüğünü söylemişlerdir. 

ikrime'den rivayete göre, şöy- · 
le demiştir: ibn Abbas radıyallahu 
an h: 

Muhammed sallallahu aley
hi ve sellem Rabbini gördü, dedi. 
Ben: 

- "Gözler onu idrak edemez." 
huyurulmuyor mu? dedim. ibn Ab
bas: 

Allah, nur-i hakiki .ile tecelli 
ettiği zaman öyledir, diye cevap 
verdi.20 

Yine ibn Abbas radıyallahu 
an h: "ibrahim'i~ halilulah ·-Allah'-

ın do'stu- olmasına, Musa . aley
hi'selam'ın Allah ile konuşmasına 

ve Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'in Allah'ı görmesine şaşı

yor musunuz? · demiştir.zı 

'Abdurrazzak'ın Ma'mer'den o
nun da Hasarı-i Basri'den rivayeti
ne göre, Hasan-ı Basri: "Muham
med sallallahu ~leyhi ve sellem 
Rabbini görmüştür." diye yemin 
edermiş.22 

· Ma'mer b. Raşid, Aişe radıyal

lahu anha ile ibn Abbas radıyalla
hu anh arasındaki ihtilaf zikredildi
ği zaman: 

- Sizce Aişe, ibn . Abbas'dan 
daha alim değildir, de.miştir.ııa 

Ka'b radıyallahu anh de bu 
görüştedir.'24 

Görülüyor ki ResOl-i Ekrem'in 
Mi'rac'da Allah'ı görüp görmediği 

konusunda iki görüş ortaya çıkmış 

bulunmaktadır: Hz. Aişe . ve taraf
tariarına göre Resul-i Ekrem Allah'ı 

görmemiş; ibn Abbas ve onun gö
rüşünde olanlara göre ise Allah'ı 

görmüştür. 

tanın mümkün olmamasından, i
hatasız Allah'ı görmenin müm
kün olmaması lazım gelmez. 
"Allıilı'm vahyetmesi olmadık~ıı 
hiı:bir beşere söz söylemesi vaki 
olmıımıııtır." mealindeki Ayet-i 
Kerime'ye gelince: mutlaka Al
lah'ı görme anında söz söylemiş 
olmas ılazım gelmez. SBz söyle· 
mekslzin, O'nu görmek mümkün
dür." (Bu hususta bak; Şerhu'l
İmam en-Nevevi, c. 1, s. 249) 

(16) Askalani, Fethu'l-Bari, Mısır 

1948, c. 8, s. 493 

(17) Sahilı-i MUslim, c. ı, s. ı6ı. 

(18). Sahilı-i Müslim, c. ı, s. 161; Sünen 
et-Tirmizi, c. 5, s. 396 , 

(19) Fethu'l-Bari, c. 8, s. 494 
(20) Sünen et-Tirmizi, c. 5, s. 395 
(21) Fethu'l-Bari, c. 8, s. 493 
(22) Umdetü'l-Kari, Mısır ı348, c. 19, 

s. ı99 

(23) Şerhu'l-İmam en"Nevevi, c .. ı, s. 
~9 ' 

(24) Sünen et-Tirmizi, c. 5, s. 394 



Yukardaki. incelemeden de an
laşılacağı üzere bu hususta kesin 
bir· şey yoktur. Sadece Mi'rac'dan 
söz eden ayetlerin bir kısmının 

Ashab tarafından değişik yorum
. lanması sonunda bu görüşler or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Esasen Hz. Aişe ile Obbas'ın 

kesin olarak ayrı görüşde oldukları 

da söylenemez. . Hz. Aişe ResOl-i 
Ekrem'in yüce Mevla\fı uyanık hal
de gözleri ile görmediğini söyler
ken. ibn Abbas da onun kalbi ile 
Allah'ı gördüğünü ·iddfa etmiş ol
ması kuvvetle muhtemeldir. Böyle
ce her ikisinin görüşü telif edil
miş olur. Nitekim ikrime'nin ibn. 
Abbas radıyallahu anh'den rivaye
tine göre, lbn Abbas: "Muham
Nmed'in gözünün gördüğünü gön
lü yalanlamadı." ( en-Necm: 11) 
Ayet-i Kerime'sinin tefsirinde: O
nu kalbi ile gördü." demiştir.25 

Ata'nın da Ibn Abbas (r.a.) dan 
aynı mealde rivayeti vardır.2G Hat
ta lbn Abbas'ın: "Resulullah Rabbi
ni gözü ile değil, kalbi ile görmüş
tür." dediği de rivayet edilmiştir.'27 . 

ResOl-i Ekrem'e: 

-·- Rabbını gördün mü? diye 
sorulmuş, o: 

- Rabbımı kalbimle gördüm, 
gözümle görmedim, buyurduğu28 

ri vayeti . de bunu teyid etmektedir . 

Ahmed ibn Hanbel de: "Resul-i 
Ekrem· Rabbini. kalbi ile gördü." de
miş; dünyada ·· gözlerle görülebile
ceğini söylemekten çekinmiştir.29 

Bunun içindir ki Kurtubi bu 
mes'elede durmuş bir şey söyle
mek istememiştir.3° Said ibn Cü
beyr'in de: "Resul-i Ekrem Rabbi
ni gördü de diyemem görmedide 
diyemem." dediği rivayet edilmiş

tir.:ıı 

En doğrusunu Allah bilir. 

(25) Sahilı-i MUslim, c. ı, s. ı58 

(26) Umdetü'l•Kari; c. ı9, s. ı99 

(27) Aynı eser aynı sayfa. 
(28) Aliyyü'l-Kari, Şifa Şerhi, c. ı, s. 

420 

(29) Aynı eser, s. 422 
(30) Umdetü'l-Kari, c. ı9, s. ı99 

(31) Aliyyü'l-Kari, Şifa Şerhi, c. ı, s. 
422 
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