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Soru: 

Receb ayının 27. gecesi olan İsrâ ve Mirac gecesini kutlamanın hükmü nedir?  

CevapCevapCevapCevap::::    

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Hiç şüphesiz İsrâ ve Mirac olayı, Allah'ın elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in (elçilik görevinde) sâdık olduğuna, O'nun, Allah -azze ve celle-'nin katındaki 

makamının ne kadar büyük olduğuna delâlet eden, Allah Teâlâ'nın büyük mucizelerinden 

birisidir.Yine İsrâ ve Mirac olayı, Allah Teâlâ'nın göz kamaştıran kudretine ve O'nun bütün 

yarattıklarının üzerinde, yüce olduğuna delâlet eden mucizelerinden birisidir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu olay hakkında şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{��K��J�����I�����H��G��F��E��D��C��B��A��K��J�����I�����H��G��F��E��D��C��B��A��K��J�����I�����H��G��F��E��D��C��B��A��K��J�����I�����H��G��F��E��D��C��B��A
��W��V��U��T������S��RQ��P�����O���N����M������L��W��V��U��T������S��RQ��P�����O���N����M������L��W��V��U��T������S��RQ��P�����O���N����M������L��W��V��U��T������S��RQ��P�����O���N����M������Lzzzz  ] ] ] ]و=> و=> و=> و=> سسسس	�
  ]]]]AAAA: : : :  �آلية �آلية �آلية �آلية�إل
�	�إل
�	�إل
�	�إل

""""GGGGeceeceeceecenin bir bölümündenin bir bölümündenin bir bölümündenin bir bölümünde, , , , kendisine kendisine kendisine kendisine (kudretimize ve vahdâniyyetimize delâlet eden) 

bbbbirtakımirtakımirtakımirtakım    âyetlerimiziâyetlerimiziâyetlerimiziâyetlerimizi gösterelim diye kulu Muhammed gösterelim diye kulu Muhammed gösterelim diye kulu Muhammed gösterelim diye kulu Muhammed''''iiii    (bedeni ve ruhu ile uyanık bir 

halde iken), , , , MescidMescidMescidMescid----i Harami Harami Harami Haram''''dandandandan, , , , çevresini mübarek kıldığımız Mescidçevresini mübarek kıldığımız Mescidçevresini mübarek kıldığımız Mescidçevresini mübarek kıldığımız Mescid----i Aksai Aksai Aksai Aksa''''ya götüren ya götüren ya götüren ya götüren 

O O O O (Allah,    her türlü kusur ve noksanlıklardan) münezzehtir münezzehtir münezzehtir münezzehtir....    GerçektenGerçektenGerçektenGerçekten O O O O, , , , herherherher    şeyi şeyi şeyi şeyi hakkıyla hakkıyla hakkıyla hakkıyla 

işitenişitenişitenişiten, , , , her şeyi her şeyi her şeyi her şeyi hakkıyla hakkıyla hakkıyla hakkıyla görengörengörengörendirdirdirdir."."."."1111    

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den tevâtür yoluyla rivâyet olunduğuna göre 

o, yedi kat semâya çıkarılmış, her semâya geldiğinde kendisine o semânın kapısı açılmış, 

yedinci semâyı geçtikten sonra Rabbi, onunla dilediği şekilde konuşmuş, ona beş vakit 

namazı farz kılmış, Allah Teâlâ, beş vakit namazı ilk önce elli vakit olarak farz kılmış, ama 

Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Rabbinden elli vakitlik namazı 

hafifletmesini dilemeye devam etmiş, nitekim Allah Teâlâ elli vakit namazı, beş vakte 

indirmiştir. Bu namazlar, farz olarak beş vakittir, ama ecir olarak elli vakittir. Çünkü iyilikler 

(sevaplar), on katı ile karşılık görür. Bütün nimetlerinden dolayı Allah Teâlâ'ya hamd ve 

şükürler olsun. 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen sahih hadislerde, İsrâ ve Mirac 

olayının meydana geldiği gecenin, Receb ayı veya başka bir ayda olduğu hakkında 

herhangi bir şey gelmemiştir. İsrâ ve Mirac gecesinin tayini konusunda gelen hadislerin 
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hepsi, hadis âlimlerince sâbit olmadığı tesbit edilmiştir.Allah Teâlâ'nın,bu geceyi insanlara 

unutturmasında büyük bir hikmet vardır.Bu gece belli olsa bile müslümanların bu geceye 

özel birtakım ibâdetleri tahsis etmesi ve bu geceyi kutlamaları câiz değildir.Çünkü 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ve ashâbı -Allah onlardan râzı olsun- bu geceyi 

kutlamamışlar ve bu geceye özel bir şey tahsis etmemişlerdir.Şayet bu geceyi kutlamak, 

meşrû bir durum olsaydı, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ya sözü ile, ya da fiili ile 

bunu ümmetine mutlaka açıklardı.Ayrıca böyle bir durum meydana gelmiş olsaydı (yani 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu geceyi kutlamış olsaydı), insanlar tarafından 

bilinir ve yaygın bir hâle gelir, sahâbe de -Allah onlardan râzı olsun- tarafından bize 

intikal ederdi. Oysa sahâbe -Allah onlardan râzı olsun-, ümmetin ihtiyaç duyduğu her şeyi 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den bize nakletmişler ve dînde hiçbir şeyi ihmâl 

etmemişlerdir.Aksine onlar, bütün iyiliklerde herkesten önce davranmışlardır. Dolayısıyla 

İsrâ ve Mirac gecesini kutlamak meşrû olsaydı, insanlar içerisinde ilk önce onu sahâbe 

kutlarlardı.Ayrıca Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, insanlar içerisinde, insanlara 

en güzel öğüt veren insandı.Risâlet görevini en güzel şekilde tebliğ etmiş ve emâneti 

yerine getirmiştir. Şayet bu geceyi yüceltmek ve onu kutlamak, Allah Teâlâ'nın dîninden 

olsaydı, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bundan habersiz kalmaz ve onu 

insanlardan gizlemezdi.Bütün bu zikredilen şeylerden hiçbirisi olmadığına göre, bu geceyi 

kutlamanın ve bu geceyi yüceltmenin, İslâm dîninden olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Çünkü Allah Teâlâ bu ümmete dînini kemâle erdirmiş ve onların üzerindeki nimetini 

tamamlamış, izin vermedği şeyi dîn haline getiren herkesi inkâr edip reddetmiştir. 

Nitekim Allah Teâlâ apaçık kitabında Mâide sûresinde şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k����v��v��v��vzzzz         

        ]]]]3333::::سو=> ��ائد> من �آلية سو=> ��ائد> من �آلية سو=> ��ائد> من �آلية سو=> ��ائد> من �آلية [[[[

""""Bugün size dîninizi Bugün size dîninizi Bugün size dîninizi Bugün size dîninizi (zaferi gerçekleştirmek ve şeriatını tamamlamak sûretiyle) 

kemâle erdirdimkemâle erdirdimkemâle erdirdimkemâle erdirdim.... (Sizi câhiliyye karanlığından İslâm nûruna çıkarmak sûretiyle) üzerinize  üzerinize  üzerinize  üzerinize 

nimetimi tamamladım ve dîn olarak da size İslâmnimetimi tamamladım ve dîn olarak da size İslâmnimetimi tamamladım ve dîn olarak da size İslâmnimetimi tamamladım ve dîn olarak da size İslâm''''ı seçı seçı seçı seçtim tim tim tim (siz de İslâm'ı kendiniz için dîn 

seçin)."."."."1111    

Allah -azze ve celle- Şûrâ sûresinde de şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{��¬����«��ª©��̈ ��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}��¬����«��ª©��̈ ��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}��¬����«��ª©��̈ ��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}��¬����«��ª©��̈ ��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}

��̧ ��¶��µ��́ ��³��²���±°��̄ ��®��̧ ��¶��µ��́ ��³��²���±°��̄ ��®��̧ ��¶��µ��́ ��³��²���±°��̄ ��®��̧ ��¶��µ��́ ��³��²���±°��̄ ��®zzzz  ] ] ] ] <=سو=> سو=> سو=> سوD=لشو�D=لشو�D=لشو�D=٢١: : : :  �آلية �آلية �آلية �آلية�لشو[ [ [ [         
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""""Yoksa onların Yoksa onların Yoksa onların Yoksa onların (müşriklerin) Allah Allah Allah Allah''''ın izın izın izın izin vermediği bir dîni meşrû kılan ortakları mı in vermediği bir dîni meşrû kılan ortakları mı in vermediği bir dîni meşrû kılan ortakları mı in vermediği bir dîni meşrû kılan ortakları mı 

varvarvarvar? ? ? ? Eğer AllahEğer AllahEğer AllahEğer Allah''''ın süre tanıyarak onlara dünyada azap etmeyeceğine dâir kazâ ve kaderi ın süre tanıyarak onlara dünyada azap etmeyeceğine dâir kazâ ve kaderi ın süre tanıyarak onlara dünyada azap etmeyeceğine dâir kazâ ve kaderi ın süre tanıyarak onlara dünyada azap etmeyeceğine dâir kazâ ve kaderi 

olmasaydıolmasaydıolmasaydıolmasaydı, , , , onların aralarında derhal azap etmek sûretiyle hüküm verilirdionların aralarında derhal azap etmek sûretiyle hüküm verilirdionların aralarında derhal azap etmek sûretiyle hüküm verilirdionların aralarında derhal azap etmek sûretiyle hüküm verilirdi....    Şüphesiz ki Şüphesiz ki Şüphesiz ki Şüphesiz ki 

zâlimzâlimzâlimzâlimler ler ler ler (kâfirler) için  için  için  için (kıyâmet günü) acıklı bir azap vardır acıklı bir azap vardır acıklı bir azap vardır acıklı bir azap vardır."."."."    1111    

Büyük tehlikesine karşılık İslâm ümmetini uyarmak ve onları bid'atları işlemekten 

uzaklaştırmak için, bid'atlardan sakınmak gerektiği ve bid'atların açıkça dalâlet (sapıklık) 

olduğu Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen sahih hadislerde sâbittir. 

Nitekim bu hadislerden bazıları şunlardır: 

Buhârî ve Müslim'in sahihlerinde Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

   )) )) )) ))G= مرنا هذ� ما ليس منه فهو: O Pمن :حدG= مرنا هذ� ما ليس منه فهو: O Pمن :حدG= مرنا هذ� ما ليس منه فهو: O Pمن :حدG= مرنا هذ� ما ليس منه فهو: O Pمن :حدQ ْ ْ ْQ ْ ْ ْQ ْ ْ ْQ ْ ْ ْ
َ ََ ََ ََ َََ ََ
ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ

ِِ ِِ

ََ ََ

َ ََ ََ ََ َ
ََ ََ َ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ

َ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ

ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ

         ] ] ] ]متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه[ [ [ [ )) )) )) )) ....

""""Her kimHer kimHer kimHer kim, , , , bu işimizde bu işimizde bu işimizde bu işimizde (dînimizde) onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder  onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder  onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder  onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder (açık veya 

gizli    Kur'an ve sünnette aslı olmayan bir şey getirir)sesesese,  ,  ,  ,  o ihdâs ettiği şeyo ihdâs ettiği şeyo ihdâs ettiği şeyo ihdâs ettiği şey, , , , kendisine kendisine kendisine kendisine 

reddolunmuştur reddolunmuştur reddolunmuştur reddolunmuştur (bâtıldır)."."."."2222    

Müslim'in rivâyetinde ise Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

))))))))    G= من عمل قمال ليس عليه :مرنا فهوG= من عمل قمال ليس عليه :مرنا فهوG= من عمل قمال ليس عليه :مرنا فهوG= من عمل قمال ليس عليه :مرنا فهوQ ْ ْQ ْ ْQ ْ ْQ ْ ْ
َ ََ ََ ََ َََ ََ
ُُ ُُ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ
ُُ ُُ

ََ ََ

ِِ ِِ

ْْ ْْ
َ ًَ ًَ ًَ ً
َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ

ََ ََ

ََ ََ
ََ ََ

ِِ ِِ

ْْ ْْ

        ]]]] =��\ مسلم  =��\ مسلم  =��\ مسلم  =��\ مسلم  [ [ [ [))))))))....

""""Her kimHer kimHer kimHer kim,,,,  işimiz   işimiz   işimiz   işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse üzere olmayan bir iş işlerse üzere olmayan bir iş işlerse üzere olmayan bir iş işlerse, , , , o işo işo işo işlediği şey reddolunmuştur lediği şey reddolunmuştur lediği şey reddolunmuştur lediği şey reddolunmuştur 

(bâtıldır ve ona itibar edilmez)."."."."3333    

Yine,Müslim'in sahihinde Câbir'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre 

o şöyle demiştir: 

  )) )) )) ))]]]]
ََ ََ

^̂̂̂
ََ ََ

=سو� �هللا =سو� �هللا =سو� �هللا =سو� �هللا     
ِِ ِِ

ُُ ُُ
ُُ ُُ ََ ََ

فقو� O خطبته يو9 �_معةفقو� O خطبته يو9 �_معةفقو� O خطبته يو9 �_معةفقو� O خطبته يو9 �_معة    ����
ِِ ِِ

ََ ََ ُُ ُُ
ُُ ُُ

ْْ ْْ

َ ََ ََ ََ َْ َْ َْ َْ َ

ِِ ِِ ِِ ِِ

ْْ ْْ ُُ ُُ

ِِ ِِ

ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ

ُُ:ما نعdد:ما نعdد:ما نعdد:ما نعdد: : : :  ُُ ْْ ْْ ََ ََ ff ff

ََ ََ

 : : : :dفdفdفdف
ََ ََ

إ^ إ^ إ^ إ^ 
ff ff

ِِ ِِ

idخidخidخidخ

ََ ََ
ْْ ْْ ََ ََ    

� jديث كتاm�� jديث كتاm�� jديث كتاm�� jديث كتاm�
ُُ ُُ ََ ََ

ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ

ََ ََ

ْْ ْْ

nهللاnهللاnهللاnِِِِهللا� � � � 
ََ ََ

iخiخiخiخ
ََ ََ
ْْ ْْ ََ ٍٍ �لهدo هدo 4مد �لهدo هدo 4مد �لهدo هدo 4مد �لهدo هدo 4مدََ ٍٍ

ff ff َ ْ َْ ْ َْ ْ َْ ْ ُُْ ُُ
ُُ ُُ ََ ََ

ِِ ِِ

ََ ََ

ْْ ْْ

    ����nnnnq� q� q� q� 
ff ff ََ ََ ََ ََ �ألمو= d4دثايها �ألمو= d4دثايها �ألمو= d4دثايها �ألمو= d4دثايهاََ ََ ُُ ُُ َ َْ َْ َْ ََْ ََ ُُ ُُ

ِِ ِِ

ُُ ُُ

ُُ ُُ
ْْ ْْ

nnnnu� u� u� u� 
ff ff ُُ ُُ
ََ ََ    

بدعة ضاللةبدعة ضاللةبدعة ضاللةبدعة ضاللة
ٌٌ ٌٌ ََ ََ ََ ََ
ََ ََ

ٍٍ ٍٍ

ََ ََ ْْ ْْ

ِِ ِِ

        ]]]]مسلممسلممسلممسلم=��\ =��\ =��\ =��\  [  [  [  [ .)).)).)).))

""""Rasûlullah Rasûlullah Rasûlullah Rasûlullah ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- Cuma günü hutbesinde şöyle derdi Cuma günü hutbesinde şöyle derdi Cuma günü hutbesinde şöyle derdi Cuma günü hutbesinde şöyle derdi    

(hutbesine şöyle başlardı):::: ŞüpŞüpŞüpŞüphesiz sözlerin en hesiz sözlerin en hesiz sözlerin en hesiz sözlerin en hayırlısıhayırlısıhayırlısıhayırlısı, , , , AllahAllahAllahAllah''''ın kitabıdırın kitabıdırın kitabıdırın kitabıdır. . . . Yolların en Yolların en Yolların en Yolların en 

güzeligüzeligüzeligüzeli, , , , Muhammed Muhammed Muhammed Muhammed ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem----''''in yoludurin yoludurin yoludurin yoludur.... İşlerin en şerlisi İşlerin en şerlisi İşlerin en şerlisi İşlerin en şerlisi,,,, (dînde aslı 

olmayıp) sonradan çıkarılan yeniliklerdir sonradan çıkarılan yeniliklerdir sonradan çıkarılan yeniliklerdir sonradan çıkarılan yeniliklerdir (dîndeki bid'atlardır)....Her bidHer bidHer bidHer bid''''atatatat da  da  da  da dalâlettirdalâlettirdalâlettirdalâlettir."."."."4444 
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Nesâî, "ceyyid" (iyi) bir senedle şu fazlalığı da rivâyet etmiştir: 

... ))... ))... ))... ))u� u� u� u� 
ff ff ُُ ُُ
ََ  ضاللة x� Oا= ضاللة x� Oا= ضاللة x� Oا= ضاللة x� Oا=ََ

ِِ ِِ

ff ff

ِِ ِِ
ٍٍ ٍٍ

ََ ََ ََ ََ

ََ ََ

((.((.((.((.  

Her dalâlet Her dalâlet Her dalâlet Her dalâlet (in sahibi) dededede, , , , ateştedirateştedirateştedirateştedir."."."."1111    

Irbâd b. Sâriye'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle 

demiştir:  

�قظنا =سو� �قظنا =سو� �قظنا =سو� �قظنا =سو� (( (( (( (( 
ُُ ُُ
ُُ ُُ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ �هللا  �هللا  �هللا  �هللا  ََ

ِِ ِِ
 موعظة بليغة }=فت منها �لعيو^ موعظة بليغة }=فت منها �لعيو^ موعظة بليغة }=فت منها �لعيو^ موعظة بليغة }=فت منها �لعيو^����

ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ
ْْ ْْ

َ ََ ََ ََ َْْ ْْ

ِِ ِِ

ْْ ْْ
ََ ََ
ََ ََ
ََ ََ ً ًً ًً ًً ً
ََ ََ

ِِ ِِ

َ َْ َْ َْ ََْ ََ

ِِ ِِ
nnnn جلت منها  ��جلت منها  ��جلت منها  ��جلت منها�� 

ََ ََ ْْ ْْ

ِِ ِِ

ْْ ْْ
ََ ََ

ِِ ِِ

َ ََ ََ ََ َ

jلقلو�jلقلو�jلقلو�jلقلو�
ُُ ُُ
ُُ ُُ ُُ ُُ
ْْ ْْ

 فق فق فق فق....
ََ ََ ََ ََ

لنالنالنالنا
ََ ََ

ْْ ْْ

 يا =سو�  يا =سو�  يا =سو�  يا =سو� ::::
ََ ََ

ُُ ُُ ََ ََ ََ �هللا�هللا�هللا�هللاََ
ِِ ِِ

 ! ! ! !}Gككغها موعظة مو}Gككغها موعظة مو}Gككغها موعظة مو}Gٍٍككغها موعظة مو ٍٍ

�� ��
ََ ََ
ُُ ُُ
ُُ ُُ
ََ ََ

ِِ ِِ

ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َ
ff ff
ََ ََ

ََ ََ

 n n n nََفأ�صنافأ�صنافأ�صنافأ�صنا ََ

ِِ ِِ

ْْ ْْ

ََ ََ

ََ ََ

 فقا� فقا� فقا� فقا�....
ََ ََ
ََ ََ ََ ََ

ْْ :�صيكم  :�صيكم  :�صيكم  :�صيكم :::: ْْ ُُ ُُ

ِِ ِِ

ُُ ُُ

 Dبتقو Dبتقو Dبتقو Dبتقو
ََ ََ

ْْ ْْ
ََ ََ

ِِ ِِ

 nهللا� nهللا� nهللا� nهللا�
ِِ ِِ

��لسمع ��لطاعة��لسمع ��لطاعة��لسمع ��لطاعة��لسمع ��لطاعة
ِِ ِِ

ََ ََ f ff ff ff fَ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ

ْْ ْْ

nnnn ^��  ^��  ^��  ^�� 
ْْ ْْ

ِِ ِِ

ََ ْْتأمر عليكم تأمر عليكم تأمر عليكم تأمر عليكم ََ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ
ََ ََ

ََ ََ
ََ ََ
ff ff

ََ ََ

ََ ََ

قبدقبدقبدقبد
ٌ ٌَ ٌَ ٌَ َْْ ْْ

nnnn فإنه من يعش منكم  فإنه من يعش منكم  فإنه من يعش منكم  فإنه من يعش منكم ْ َ ْْ َ ْْ َ ْْ َ ُُْ ُُ ْْ ْْ

ِِ ِِ

ْْ ْْ

ِِ ِِ

ََ ََ ُُ ُُ ff ff

ِِ ِِ

ََ ََ

َفسDi �ختالفا كث�i فعليكم بسن� �سنة ��لفا	 �لر�شدين �لمهدي.فسDi �ختالفا كث�i فعليكم بسن� �سنة ��لفا	 �لر�شدين �لمهدي.فسDi �ختالفا كث�i فعليكم بسن� �سنة ��لفا	 �لر�شدين �لمهدي.فسDi �ختالفا كث�i فعليكم بسن� �سنة ��لفا	 �لر�شدين �لمهدي. � َ َ ََ � َ َ ََ � َ َ ََ � َ َ َ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ْ fْ fْ fْ f
ْْ ْْ

َ ً ََ ً ََ ً ََ ً َ

ِِ ِِ

ff ff

ِِ ِِ

ََ ََ
َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ

ُُ ُُ
ْْ ْْ

ِِ ِِ

ff ff
ََ ََ

ِِ ِِ

ُُ ُُ

ِِ ِِ

ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ
ََ ََ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ً ًَ ًَ ًَ َ
ََ ََ
ْْ ْْ

ََ ََ

 من  من  من  من 
ْْ ْْ

ِِ ِِ

oنعدoنعدoنعدoنعد
ِِ ِِ

ْْ ْْ ََ ََ

nnnn    و�جذxو�جذيمسكو� بها �عضو� عليها باxو�جذيمسكو� بها �عضو� عليها باxو�جذيمسكو� بها �عضو� عليها باxيمسكو� بها �عضو� عليها با
ِِ ِِ
ِِ ِِ

ََ ََ f َf َf َf َ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْْ ْْ
ََ ََ �� �� ُُ ُُ

ff ff ََ ََ ََ ََ

nnnn=ياكم �4دثا� �ألمو= ��ياكم �4دثا� �ألمو= ��ياكم �4دثا� �ألمو= ��ياكم �4دثا� �ألمو�� 
ِِ ِِ

ُُ ُُ

ُُ ُُ
ْْ ْْ

ِِ ِِ

َ َْ َْ َْ ََْ ََ ُُ ُُ
َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ُُ ُُ ff ff

ِِ ِِ

nnnn ^فإ^  فإ^  فإ^  فإ 
ff ff

ِِ ِِ

ََ ََ

� 4دثة بدعة� 4دثة بدعة� 4دثة بدعة� 4دثة بدعة
ٌٌ ٌٌ
ََ ََ ْْ ْْ

ِِ ِِ

ٍٍ ٍٍ

َ َْ َْ َْ ََْ ََ ُُ ُُ
ff ff ُُ ُُ

nnnnبدعة ضاللة u� بدعة ضاللة u� بدعة ضاللة u� بدعة ضاللة u� 
ٌٌ ٌٌ ََ ََ ََ ََ
ََ ََ

ٍٍ ٍٍ

ََ ََ ْْ ْْ

ِِ ِِ

ff ff ُُ ُُ
ََ ََ

((.((.((.((. ]  ]  ]  ]  G��G �: صحيح O صححه �أل�ا�� G��G بو: \��= G��G �: صحيح O صححه �أل�ا�� G��G بو: \��= G��G �: صحيح O صححه �أل�ا�� G��G بو: \��= G��G �: صحيح O صححه �أل�ا�� G��G بو: \��=[[[[    

    """"Rasûlullah Rasûlullah Rasûlullah Rasûlullah ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- bize çok tesirli bir öğüt verdi bize çok tesirli bir öğüt verdi bize çok tesirli bir öğüt verdi bize çok tesirli bir öğüt verdi....Bu öğütten Bu öğütten Bu öğütten Bu öğütten 

dolayı gözler yaşardı ve kalpler ürperdiçdolayı gözler yaşardı ve kalpler ürperdiçdolayı gözler yaşardı ve kalpler ürperdiçdolayı gözler yaşardı ve kalpler ürperdiç....    

BizBizBizBiz: : : :     

---- Ey Allah’ın  Ey Allah’ın  Ey Allah’ın  Ey Allah’ın elçisielçisielçisielçisi! ! ! ! Bu öğütBu öğütBu öğütBu öğüt, , , , sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyorsanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyorsanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyorsanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor, , , , o o o o 

halde halde halde halde bize bir tavsiyede bulunbize bir tavsiyede bulunbize bir tavsiyede bulunbize bir tavsiyede bulunur musunur musunur musunur musun???? dedik dedik dedik dedik....    

Bunun üzerine Rasûlullah Bunun üzerine Rasûlullah Bunun üzerine Rasûlullah Bunun üzerine Rasûlullah ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem---- şöyle buyurdu şöyle buyurdu şöyle buyurdu şöyle buyurdu::::    

---- Size Size Size Size, , , , Allah’tan korkmanızıAllah’tan korkmanızıAllah’tan korkmanızıAllah’tan korkmanızı, , , , başınıza bir köle bile emir olsabaşınıza bir köle bile emir olsabaşınıza bir köle bile emir olsabaşınıza bir köle bile emir olsa, , , , onu onu onu onu dinleyip itaat dinleyip itaat dinleyip itaat dinleyip itaat 

etmenizi tavsiye ederimetmenizi tavsiye ederimetmenizi tavsiye ederimetmenizi tavsiye ederim....Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok 

ihtilaflar göreceklerihtilaflar göreceklerihtilaflar göreceklerihtilaflar görecekler....O zaman sizin üzerinize gerekli olanO zaman sizin üzerinize gerekli olanO zaman sizin üzerinize gerekli olanO zaman sizin üzerinize gerekli olan, , , , benim sünnetime ve benden benim sünnetime ve benden benim sünnetime ve benden benim sünnetime ve benden 

sonraki doğru yolu bulmuş râşid halîfelerimin sünnetini alın ve onlarasonraki doğru yolu bulmuş râşid halîfelerimin sünnetini alın ve onlarasonraki doğru yolu bulmuş râşid halîfelerimin sünnetini alın ve onlarasonraki doğru yolu bulmuş râşid halîfelerimin sünnetini alın ve onlara, , , , azazazazı dişlerinizle ı dişlerinizle ı dişlerinizle ı dişlerinizle 

ısırırcasına sımsıkı sarılınısırırcasına sımsıkı sarılınısırırcasına sımsıkı sarılınısırırcasına sımsıkı sarılın....    (Dînde aslı olmayıp) sonradan çıkarılan yeniliklerden sakının sonradan çıkarılan yeniliklerden sakının sonradan çıkarılan yeniliklerden sakının sonradan çıkarılan yeniliklerden sakının....    

Çünkü Çünkü Çünkü Çünkü (dînde) sonradan çıkarılan her yenilik sonradan çıkarılan her yenilik sonradan çıkarılan her yenilik sonradan çıkarılan her yenilik, , , , bidbidbidbid''''attirattirattirattir. . . . Her bidHer bidHer bidHer bid''''atatatat, , , , dalâlettirdalâlettirdalâlettirdalâlettir (sapıklıktır)."."."."2222    

Bu anlamdaki hadisler pek çoktur. 

 

                                                 
1
  Nesâî; hadis no:1560. Elbânî, "Sahîh-i Sünen-i Nesâî; hadis no:1578.   

2
  İmam Ahmed; hadis no: 4/126. Tirmizî; hadis no: 2676.   



 7777    

Rasûlullah -sallalahu aleyhi ve sellem-'in ashâbı -Allah onlardan râzı olsun- ile 

onlardan sonra gelen selef-i salih, insanları bid'atlardan sakındırıp korkuttukları sâbittir. 

Bunun da sebebi; bid'atların dîne sonradan eklenen bir fazlalık olması, Allah Teâlâ'nın izin 

vermediği bir dîn olması, dînlerine onda olmayan fazlalık ekleyen ve Allahın izin vermediği 

dînde yenilik çıkaran Allah'ın düşmanları yahudi ve hıristiyanlara benzemekten dolayıdır. 

Çünkü bid'atları kabul etmek, İslâm dîninin eksik olduğunu ve kâmil olmadığını itham 

etmeyi gerektirir.Bu düşüncenin büyük bir fesat ve çok çirkin bir münker olduğu, Allah -azze 

ve celle-'nin şu sözüne ters geldiği bilinen bir şeydir: 

�{�{�{�{��vu��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k����vu��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k����vu��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k����vu��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��zzzz         

        ]]]]3333::::سو=> ��ائد> من �آلية سو=> ��ائد> من �آلية سو=> ��ائد> من �آلية سو=> ��ائد> من �آلية [[[[

""""Bugün size dîninizi Bugün size dîninizi Bugün size dîninizi Bugün size dîninizi (zaferi gerçekleştirmek ve şeriatını tamamlamak sûretiyle) 

kemâle erdirdimkemâle erdirdimkemâle erdirdimkemâle erdirdim.... (Sizi câhiliyye karanlığından İslâm nûruna çıkarmak sûretiyle) üzerinize  üzerinize  üzerinize  üzerinize 

nimetimi tamamladım ve dîn olarak da size İslâmnimetimi tamamladım ve dîn olarak da size İslâmnimetimi tamamladım ve dîn olarak da size İslâmnimetimi tamamladım ve dîn olarak da size İslâm''''ı seçtim ı seçtim ı seçtim ı seçtim (siz de İslâm'ı kendiniz için dîn 

seçin)."."."."1111    

Yine,bid'atları kabul etmek, bid'atlardan sakınmayı ve onlardan uzaklaşmayı 

emreden Rasûlullah -sallalahu aleyhi ve sellem-'in açık hadislerine aykırı bir davranıştır. 

Bu bid'atı, yani İsrâ ve Mirac gecesini kutlama bid'atını reddetmek ve ondan 

sakındırmak gerektiği ve bu bid'atın hiçbir şekilde İslâm dîninden olmadığı konusunda 

hakkı arayan kimse için bu zikrettiğimiz delillerin yeterli ve iknâ edici olmasını ümit ederim.  

Allah Teâlâ müslümanlara öğüt vermeyi ve onlara meşrû kıldığı dîni açıklamayı farz 

kılıp ilmi gizlemeyi haram kılınca, birçok ülkede yaygınlaşan, hatta kimi insanların dînden 

olduğunu zannettikleri bu bid'at konusunda müslüman kardeşlerimi uyarmayı kendime bir 

görev saydım.  

Allah Teâlâ'dan bütün müslümanların hallerini düzeltmesini ve onları dînde bilgili 

kılmasını, bizi ve onları hakka sımsıkı sarılma ve hak üzere sâbit kalma konusunda 

muvaffak kılmasını, hakka aykırı olan şeyleri terketmeyi nasip etmesini dilerim.Şüphesiz ki 

O, bunun üstesinden gelen ve buna gücü yetendir. 

Allah Teâlâ, kulu ve elçisi, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına 

salât e selâm eylesin ve onu mübârek kılsın. 
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