
OSMANLI KÜLTÜR ORTAMINDA 
MİRAÇ ve YOLCULUK DURAKLARI 1
editörler 
Ayşe Taşkent
Nicole Kançal-Ferrari

EDEBİYATTA, MÜZİKTE ve RESİMLİ ELYAZMALARINDA  
MİRAÇ ve İSLAMIN ÜÇ KUTSAL ŞEHRİ

1





K A T K I L A R I Y L A







1. cilt

editörler 
Ayşe Taşkent
Nicole Kançal-Ferrari

OSMANLI KÜLTÜR ORTAMINDA 
MİRAÇ ve YOLCULUK DURAKLARI

EDEBİYATTA, MÜZİKTE ve RESİMLİ ELYAZMALARINDA  
MİRAÇ ve İSLAMIN ÜÇ KUTSAL ŞEHRİ





Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim 

diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i 

Harâm’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i 

Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz 

O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 

(İsrâ,17:1)

Battığı zaman yıldıza and olsun ki; Arkadaşınız 

(Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı.  

O, arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri) 

vahyedilenden başkası değildir. Çünkü onu güçlü 

kuvvetli biri (Cebrâil) öğretti. Ve üstün yaratılışlı 

(melek), doğruldu: Kendisi en yüksek ufukta iken. 

Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, (yere doğru) sarktı. 

O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, 

hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah, 

kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü 

kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında 

şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? And olsun 

onu, önceden bir defa daha görmüştü, sidretü'l-

müntehânın yanında. Cennetü'l-Me'vâ da onun 

yanındadır. Sidreyi kaplayan kaplamıştı. Gözü 

kaymadı ve sınırı aşmadı. And olsun o, Rabbinin  

en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. 

(Necm, 53:1-17)
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10.1

Osmanlı Kültür Ortamında Miraç ve Yolculuk Durakları: Edebiyatta, Müzikte ve  
Resimli Elyazmalarında Miraç ve İslamın Üç Kutsal Şehri, editörler: Ayşe Taşkent  
ve Nicole Kançal-Ferrari, cilt 1 (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2021).

Miraç anlatısının oluşumu

Hz. Muhammed’in hayatındaki en olağanüstü an-
lardan birinin, Recep ayının 27. gecesinde ger-
çekleşmiş olduğu rivayet edilmiştir. Bu gece, Mek-
ke’ye gelen melek Cebrâil tarafından uyandırılan 
Hz. Muhammed’e, gece yolculuğu (isrâ) yaparak 
Kudüs’e gideceği, göğe yükseleceği (miraç), ora-
da diğer peygamber ve meleklerle görüşeceği, 
Allah ile mükâleme edeceği ve cennet ile cehen-
nemi ziyaret edebileceği haber verilmiştir (Resim 
10.1 (kat. no. 39)). Hz. Muhammed’in Yahudi ve 
Hıristiyan peygamberler arasındaki üstünlüğüne, 
Allah’tan vahiy alabilme kabiliyetine, ahiretteki 
olaylara tanık olmasına işaret eden ve “isrâ-miraç” 
olarak bir arada ele alınan hadise, İslam tarihinin 
başlangıcından günümüze kadar, dinî metinler-
de ve biyografi literatüründe kendine önemli bir 
yer edinmiştir. Miraç hakkında Arap, Fars ve Türk 
dillerinde (bunlara Latince, Kastilyan dili ile eski 
Fransızcayı da dahil edebiliriz1) yüzyıllar içeri-
sinde zenginleşen pek çok anlatı ortaya çıkmıştır. 
Nitekim mevcut literatür, miraç hadisesine verilen 
değere, anlatının kazandığı yaygın popülariteye ve 
dinî-siyasî iddialarla ilişkilendirildiğine dair çok 
güçlü deliller sunmaktadır. 

1 Bkz. Gisèle Besson ve Michèle Brossard-Dandré çev., Liber Scale Machometi, Le Livre de l’Échelle de Mahomet (Paris: 
Librairie Générale Française, 1991); ve Reginald Hyatte çev., The Book of Muhammad’s Ladder of 1264 (Leiden, New 
York City, ve Köln: Brill, 1997). Miguel Asín Palacios gibi kimi araştırmacılara göre, İslam’daki miraç anlatılarının Avrupa 
dillerine çevrilmesi Dante’nin İlahi Komedya’sını doğrudan etkilemiştir (bkz. Miguel Asín Palacios, Islam and the Divine 
Comedy, çev. Harold Sunderland [Lahor: Qausain, 1977]). Bu etki günümüzde araştırmacılar arasında tartışma konusudur. 

* Prof., Michigan Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölüm Başkanı.

Christiane Gruber*

İlhama yolculuk: Miraç metinleri ve resimleri

Çeviren: Ayşe Taşkent

10.1 (kat. no. 39): Miraç sahnesi. 
Câmî, Yûsuf u Züleyhâ. Şiraz, 1568. 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 
İstanbul, TSMK H.812, vr. 10b. 
Topkapı Sarayı Müzesi’nin izniyle.
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Miraç hadisesinin ayrıntıları, bir metinden di-
ğerine ya da bir sözlü anlatıdan bir başkasına de-
ğişkenlik gösterse de, anlatının genel yapısı ve ana 
hatları 10. yüzyılla birlikte belirginleşmiştir. İbn 
İshâk (ö. 768) gibi erken dönem siyer müellifleri, 
Buhârî (ö. 870) gibi muhaddisler, İbn Sa‘d (ö. 845) 
gibi tarihçiler ve Taberî (ö. 923) gibi tefsir-tarih 
âlimleri, Kur’ân’da miraç hakkında [doğrudan] 
herhangi bir ifade yer almamasına karşın, Hz. Pey-
gamber’in göğe yükselişini betimlediği düşünülen 
çok muğlak bazı ayetleri açıklamaya ve ayrıntıları 
ile incelemeye çalışmışlardır. 

Miraç anlatısına kaynaklık eden Kur’ân ayet-
lerinden en açık ve kesin olanı, İsrâ Sûresi’nin ba-
şında yer almaktadır: “Bir gece, kendisine âyetleri-
mizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) 
kulunu Mescidü’l-Harâm’dan (Kutsal Mescit’ten) 
çevresini mübarek kıldığımız el-Mescidü’l-Aksâ’ya 
(En Uzak Mescid’e) götüren Allah noksan sıfatlar-
dan münezzehtir.” (İsrâ, 17:1) Pek çok müellif bu 
ayeti, Hz. Muhammed’in Mekke’den “uzak bir yere” 
yaptığı yolculuğun delili olarak yorumlamış ve söz 
konusu uzak yerin ise, göklere yükselirken Hz. Mu-
hammed’in zorunlu bir durağı olan Kudüs’ü tarif 
ettiğini kabul etmişlerdir. Nitekim Mescidü’l-Aksâ 
ifadesi, o tarihlerde bile Kudüs’teki Haremü’ş-Şerîf 
ile eşanlamlı hale gelmiş ve 8. yüzyıl başında Emevî 
halifeleri orada aynı adı taşıyan bir cami inşa ettir-
mişlerdir.2 Bu tarihsel verilerin bir sonucu olarak 
Kur’ân’daki İsrâ Suresi’nin birinci ayeti, çoğunlukla 
Hz. Muhammed’in dikey düzlemde göklere yaptığı 
miraç yolculuğu öncesinde, Mekke’den Kudüs’e gö-
türüldüğü gece yolculuğunun (isrâ), yatay düzlemi 
ve dünyaya ait bölümü olarak açıklanmıştır. 3

Kur’ân’daki miraç hakkındaki anlatı, Necm 
Sûresi’nde yer alan bir başka ayet grubu (Necm, 
53:4-18) ile tamamlanmaktadır. Ayetler, Hz. Mu-
hammed’in, zamanın ve mekânın en son sınırını 
belirlediğine inanılan ve sınırları bir ağaç (sidre-
tü’l-müntehâ) tarafından çizilen en yüksek ufka 
varışını betimlemektedir. Allah’ın en yakınına -as-
lında “iki yay ucu aralığı kalıncaya kadar” [kâbe 

2 Bu terim ve onun çeşitli yorumları hakkında ayrıntılı bir tartışma için bkz. Heribert Busse, “Jerusalem in the Story of 
Muhammad’s Night Journey and Ascension,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 14 (1991): 1-40; ve Alfred Guillaume, 
“Where was al-Masjid al-Aqsa?,” al-Andalus 18/2 (1953): 323-336.

3 Sorunlu ve önemli kavramları tartışmak elinizdeki çalışmanın kapsamını aşmaktadır. Bununla birlikte, Kur’ân’daki İsrâ, 
17:1 ayetinin farklı yorumlarının tarihsel analizi için bkz. Claude Gilliot, “Coran 17, Isra’, 1 dans la Recherche Occidentale: 
de la Critique des Traditions au Coran comme texte,” Le voyage initiatique en terre d’Islam: ascensions célestes et itinéraires 
spirituels, haz. M. A. Amir-Moezzi (Paris: Peeters, 1996), 1-26.

4 Hz. Muhammed’in Allah’ı görmesi (rüyetullah) hakkındaki tartışmalara dair bir inceleme için bkz. Josef Van Ess, “Le mi‘raj 
et la vision de Dieu dans les premières spéculations théologiques en Islam,” Le voyage initiatique en terre d’Islam: ascensions 
célestes et itinéraires spirituels, haz. M. A. Amir-Moezzi (Paris: Peeters, 1996), 27-56.

5 Frederick Colby, Narrating Muḥammad’s Night Journey: Tracing the Development of the Ibn ʻAbbās Ascension Discourse 
(Albany: State University of New York Press, 2008). Colby’nin belirttiği gibi İbn Abbas’a atfedilen birkaç Kitâbü’l-Mi‘râc 
versiyonu vardır. Bu versiyonlar ancak 9. yüzyıldan itibaren anlatı halini almıştır. İbn Abbas’ın Kitâbü’l-Mi‘râc’ı için bkz. 
Muhyiddin el-Tu‘mi haz., Tatriz al-dibâc bi-hakâiki’l-isrâ’ ve’l-mi‘râc (Beyrut: Dar ve Maktebet el-Hilal, 1994), 9-33. 

kavseyn]- yaklaşmış olan Peygamber’e Allah va-
hiylerini bahşetmiş ve böylelikle o, Rabbi’nin en 
yüce işaretlerine şahit olmuştur.

Bu ayetlerin anlaşılması zor, kapalı tarafları; 
hadisenin anlatımında bir ölçüde yaratıcı bir öz-
gürlüğe izin vermiş olsa da çoğunlukla Hz. Mu-
hammed’in Allah’ı görmesinin (rüyetullah) mahi-
yeti hakkında hararetli tartışmalara yol açmıştır. 
Çoğu zaman yazarlar, Hz. Muhammed’in İlahî Var-
lık’ı [Allah’ı] görmesinin (rü’yet) aslında [baştaki] 
göz aracılığıyla bir görme (fi’l-basar) olmasından 
çok sadece kalp gözüyle (fî kalbihî) gerçekleştiğin-
de uzlaşma eğiliminde olmuşlardır.4 

İsrâ Sûresi’nin birinci ayeti (17:1) ile Necm 
Sûresi’ndeki (53:4-18) ayetler bir araya getirile-
rek ve bunlara, az sayıdaki başka ayetler ile Kur’ân 
dışındaki kaynaklarda yer alan biyografik detay-
lar eklenerek Hz. Muhammed’in miraç anlatısının 
ana hatları oluşturulmuştur. 

Miraç metinleri: Mi‘racnâme’den 
Mi‘râciyye’ye 

Müellifler, râvilerden ve sözlü gelenek aracılığı 
ile nakledilenler ile ayetlerde parça parça ifade 
edilen birtakım ayrıntıları bir araya getirerek Hz. 
Peygamber’in miraç anlatısının daha belirgin ve 
kesin versiyonlarını yazıya geçirmişlerdir. Miraç 
anlatısını derlemeye yönelik böyle bir teşebbüs, 
kısmen sözlü geleneğin çeşitlilik göstermesinden 
kaynaklanmış olabilir. Hz. Peygamber’in miracı 
hakkında hadis kitaplarında, biyografilerde, tef-
sirlerde ve tarih kitaplarında pek çok rivayet yer 
alsa da doğrudan miraca tahsis edilmiş ilk müsta-
kil ve bütün eser, Hz. Peygamber’in amcasının oğlu 
İbn Abbas’a (ö. 688) atfedilen Kitâbü’l-Mi‘râc’tır. 5 

İbn Abbâs’ın Kitâbü’l-Mi‘râc’ı geç dönem Arap-
ça müstakil miraç kitaplarının standardını belir-
lemiştir; bu tür metinler, Fars ve Türk dillerinde 
mi‘racnâme olarak bilinmektedir. Bu çalışmalarda 
Hz. Muhammed’in Kudüs’e ve göklere yolculuğu, 
sonrasında Mekke’ye dönüşü, şaşırtıcı ve özenli 
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ayrıntılarla ve kusursuz bir üslupla anlatılır. Bu 
kitaplardaki miracın temel anlatısının yapısı, yüz-
yıllar içerisinde güçlenmesine karşın ayrıntılar ile 
zenginleştirilip süslenmiştir. 

Bu metinlerde çoğunlukla Hz. Muhammed’in 
Burak olarak isimlendirilen kanatlı ve insan başlı 
bir bineğe bindiği ve onunla Mekke’den Kudüs’e 
yolculuk edip oradan da yedinci gök katına kadar 
yükseldiği betimlenmektedir.6 Bazı metinlerde, 
Hz. Peygamber’in Kudüs yolunda mola verdiğin-
den ve orada peygamberlerle karşılaştığından ve 
imam olup [onlara namaz kıldırdığından] söz edi-
lir. Kudüs’ten yedi gök [katına] doğru yükseltile-
rek, –her bir gök katı belirli bir isme sahiptir ve özel 
bir maddeden yaratılmıştır– gök katlarında farklı 
peygamberlerle ve pek çok melekle karşılaşmış-
tır; bu meleklerden bazıları horoz suretindedir. En 
yüksek sınıra vardığında ise, rüyete mazhar olur ve 
Rabbi ile yüce sıfatları hakkında ve ümmetinin gün-
de beş vakit namaz ve ramazan ayı boyunca oruç 
tutmaktan ibaret olan yükümlülükleri konusunda 
mükâleme eder. Yolculuğun devamında, cenneti ve 
sakinlerini ziyaret edip cehenneme ve orada gü-
nahkârlara verilen çeşitli cezalara –örneğin yetim-
lerin mallarını haksızlıkla alanlara– şahit olmuştur. 
Mekke’ye dönüşünün ardından, Hz. Muhammed’e, 
göklere yaptığı mucizevî yolculuk hakkında Kureyş 
kabilesi mensupları tarafından sorular sorulur; 
özellikle liderleri konumunda bulunan ve Hz. Pey-
gamber’i ya yalan söylemekle ya da sihir yapmakla 
itham eden Ebû Cehil’in sorularına maruz kalır. Ku-
düs’ü doğru bir şekilde tasvir eden ya da Mekke’ye 
gelen bir kervanı tarif eden Hz. Peygamber, kendi 
iddialarını doğrular ve bunun sonucunda binlerce 
Kureyşli İslamı kabul eder. 

Mi‘racnâme metinleri, birbirini tamamlayan 
iki temel etken sebebiyle popüler olmuştur. Bi-
rincisi, bu metinler okuyan ya da dinleyenlerde 
hayret ve şaşkınlık uyandırma gücüne sahiptir, bu 
özelliğiyle Hz. Peygamber’in hayat hikâyesinin bir 

6 Bkz. elinizdeki kitapta yer alan Ayşe Taşkent’e ait “İslam Kültüründe Burak’ın Yazılı ve Görsel Tasviri” başlıklı makale. (e.n.)
7 Kaçar döneminde Şiî mesajlar içeren miraç resimleri hakkında bkz. Ali Boozari, “Persian Illustrated Lithographed Books on 

the Mi‘raj: Improving Children’s Shi‘i Beliefs in the Qajar Period,” The Prophet’s Ascension: Cross-Cultural Encounters with 
the Islamic Mi‘raj Tales, haz. Christiane Gruber ve Frederick Colby (Bloomington: Indiana University Press, 2009), 252-268.

8 Al-Sulami, The Subtleties of the Ascension: Early Mystical Sayings on Muhammad’s Heavenly Journey, çev. Frederick Colby 
(Louisville, Kentucky: Fons Vitae, 2006); ve Frederick Colby, “The Subtleties of the Ascension: al-Sulami on the Mi‘raj of the 
Prophet Muhammad,” Studia Islamica 94 (2002): 167-183.

9 al-Qushayri, Kitab al-Mi‘raj, haz. ‘Ali Hasan ‘Abd al-Qadir (Kahire: Dar al-Kutub al-Hadith, 1384/1964); ve al-Tu‘mi, Tatriz 
al-dibâc bi-hakâiki’l-isrâ’ ve’l-mi‘râc, 115-188.

10 al-Qushayri, Kitab al-Mi’raj, 107.
11 Bistâmî ve İbnü’l-Arabî’ye ait miraç metinleri hakkında kaleme alınmış pek çok eser vardır. Bunlar arasında bkz. Reynold 

Nicholson, “An Early Arabic Version of the Mi‘raj of Abu Yazid al-Bistami,” Islamica 2/3 (1926): 402-415; ve James Morris, 
“The Spiritual Ascension: Ibn ‘Arabi and the Mi‘raj, Parts 1 and 2,” Journal of the American Oriental Society 107 (1987): 629-
652 ve 108 (1988): 63-77. Bkz. elinizdeki kitapta yer alan Ayşe Taşkent’e ait “Tasavvuf ve Felsefe Literatüründe Miraç ve 
Miraçtan İlham Alan Anlatılar” başlıklı makale. (e.n.)

bölümünü öğretmek için etkili pedogojik bir araç 
olarak kullanılmıştır, aynı zamanda doktriner hü-
kümlere uymamaları halinde ya da “doğru yol”da 
(sırât-ı müstakîm) olmamaları halinde kendilerini 
bekleyen şeyler hakkında dinleyiciler uyarılmak-
tadır. İkincisi, “anlatının vardığı sonuç” sebebiyle, 
Miraç [hadisesi ve anlatıları]; toplulukların ya İs-
lamı kabul etme sürecinde ya da [İslamın kendi] iç 
tartışmalarında kullanılmıştır.

Müslüman gruplar –bunlar Sünnî, Şiî, İsmailî, 
sûfi ya da diğerleri olabilir– telif ettikleri mi‘râcnâ-
melerdeki belirli ayrıntılar üzerinde değişlik yapa-
rak kendi mezheplerinin iddialarını güçlendirme-
ye çalışmışlardır. Örneğin Sünnî geleneğine ait bir 
mi‘râcnâmede melekler, sünnî bir topluma (ehl-i 
Sünnet) dua ederken betimlenirken Şiîlere ait bir 
mi‘râcnâmede, Hz. Muhammed’in yedinci göğün 
ötesinde, semavî bir aslan suretine girmiş İmam 
Ali ile karşılaşması anlatılabilmektedir.7 

Sûfî izler taşıyan Arapça en meşhur miraç me-
tinleri arasında Sülemî’ye (ö. 1021) ait Letâif ’ül-
Mi‘râc yer almaktadır. Bu eserde miraç motifi, be-
lirli temalar ve özel deyimler aracılığı ile tasavvufî 
kavramları açıklanmak için kullanılmıştır.8 Sülemî 
gibi mutasavvıf bir yazar olan Kuşeyrî de (ö. 1073), 
her ne kadar tasavvufun esasları hakkında yazdığı 
er-Risâle ile tanınmış olsa da, Kitâbü’l-Mi‘râc adın-
da bir eser de telif etmiştir.9 Kuşeyrî gibi sûfi şeyh-
leri, Hz. Peygamber’in miracını, Hakk’ı müşahe-
de etmek (meşahidü’l-Hakk) için yapılan ruhanî 
yolculuğun modeli olarak görmüşlerdir.10 Çok 
daha meşhur olanları, Bâyezîd-i Bistâmî (ö. 878) 
ve İbnü’l-Arabî’dir (ö. 1240); her ikisi de ilahî ay-
dınlanma ve birliğe ulaşmak için kendi ruhanî mi-
racını özgürce tecrübe etmeye talip olan kişinin, 
Hz. Peygamber’in maddî/bedensel miracını bir 
model olarak alabileceğine inanmaktadırlar.11 Ay-
nı şekilde erken dönem sûfi müfessirlerden Cafer 
es-Sâdık (ö. 765) ve Tüsterî (ö. 896), Hz. Muham-
med’in miracı hakkındaki Kur’ân ayetlerini, açıkça 
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tasavvufî izler taşıyan terimlerle, seven (habîb) ve 
sevilen (mahbûb)12 arasındaki yakınlaşma olarak 
yorumlamışlardır.

Miraç hakkında Farsça kaleme alınmış çok sa-
yıda eser vardır. Bunların bazıları alegorik formda 
olup, bazıları Sünnî ya da Şiî özellikler taşımakta-
dır, bunların dışında kalan eserler ise tasavvufî ve 
oldukça poetiktir/şiirseldir. İbn Sînâ’nın (ö. 1037) 
Mi‘râcnâme’si Farsça nesir formunda [telif edil-
miş], kendi türünün en erken örneği olarak öne 
çıkmaktadır. Fakat İbn Sînâ’nın metninde, Hz. Pey-
gamber’in miracı, filozofun kendi felsefî sistemini 
açıklamak için bir model olarak kullanılmıştır.13 
1286 tarihli Farsça anonim bir İlhanlı Mi‘râcnâme 
elyazması, İran’daki büyük dinî dalgalanmalar dö-
neminde Sünnî toplumun meşru iktidarı hakkında 
çok kesin iddialar öne sürmektedir. 14

İran topraklarında var olan miraç hakkında-
ki bu tür anlatı metinlerine rağmen tercih edilen 
form, genellikle Allah ve Peygamber’e hitap eden 
duaların ardından gelen miraç hakkındaki poe-
tik girişlerdir (dîbâce). Bu miraç şiirleri, Senâî (ö. 
1141), Nizâmî (ö. 1218), Attâr (ö. 1230), Mevlânâ 
(ö. 1273), Sa‘dî (ö. 1292), Emîr Hüsrev-i Dihlevî (ö. 
1325), Hâfız (ö. 1389-90) ve Câmî (ö. 1492) gibi 
Fars şairler tarafından telif edilmiş daha çok epik 
(destan/kahramanlık) hikayelere ve [aşk] öyküle-
rine dâhil edilmiştir.15 Genellikle naat, medh, dua, 
münâcât, ya da sitâyiş başlıklarını taşıyan bu şiir-
ler, pek çok metaforik terimlerle ifade edilmiş ve 

12 Gerhard Böwering, “From the Word of God to the Vision of God: Muhammad’s Heavenly Journey in Classical Sufi Qur’an 
Commentary,” Le voyage initiatique en terre d’Islam: ascensions célestes et itinéraires Spirituels, haz. M. A. Amir-Moezzi 
(Paris: Peeters, 1996), 205-221; Nazeer el-Azma, “Some Notes on the Impact of the Story of the Mi‘raj on Sufi Literature,” 
The Moslem World 63/2 (1973): 93-104; a.mlf., el-Mi‘râc ve’r-remz el-sûfî (Beyrut: Dârü’l-Bâis, 1982); ve Qassim al-
Samarrai, The Theme of the Ascension in Mystical Writings: A Study of the Theme in Islamic and non-Islamic Mystical Writings 
(Bağdat: National Printing and Publishing Co., 1968).

13 Peter Heath, Allegory and Philosophy in Avicenna (Ibn Sînâ), with a Translation of the Book of the Prophet Muhammad’s 
Ascent to Heaven (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992); İbn Sina, Mi‘racnâme, haz. Şemseddin İbrahim 
Eberkuhî (Meşhed: Âstân-i Kuds-i Radavi, 1366/1987); ve Tobias Nünlist, Himmelfahrt und Heiligkeit im Islam: eine Studie 
unter besonderer Berücksichtigung von Ibn Sinas Mi‘raj-nameh (Bern: Peter Lang, 2002). Bkz. Elinizdeki kitapta yer alan 
Ayşe Taşkent’e ait “İbn Sînâ Mi‘râcnâme Yazdı Mı? İbn Sînâ’nın Nefs ve Nübüvvet Teorisi Bağlamında Mi‘râcnâme’nin Biçim 
ve İçerik Analizi” başlıklı makale. (e.n.)

14 Bkz. Christiane Gruber, The Ilkhanid Book of Ascension: A Persian-Sunni Devotional Tale (Londra: I.B. Tauris, 2010).
15 Bu şiirlerin derlemesi için bkz. Ahmed Rencber, Çend Mi’racnâme (Tahran: Emir-i Kebir, 1372/1952). Ayrıca bkz. Najib 

Mayel-Heravi, “Quelques me‘rajiyye en persan,” Le Voyage initiatique en terre d’Islam: ascensions célestes et itinéraires 
spirituels, haz. Amir-Moezzi (Paris: Peeters, 1996), 199-203; Ghulam Rasheed, “The Development of Na‘tia Poetry in Persian 
Literature,” Islamic Culture 39/1 (1965): 53-69; ve Charles-Henri de Fouchécour, “The Story of the Ascension (Mi‘raj) in 
Nizami’s Work,” The Poetry of Nizami Ganjavi: Knowledge, Love, and Rhetoric, haz. Kamran Talatoff ve Jerome Clinton (New 
York: Palgrave, 2000), 179-188.

16 Bu eserlere dair pek çok Türkçe edisyon ve inceleme mevcuttur. Bu konuda geniş kapsamlı bir çalışma için bkz. Metin Akar, 
Türk Edebiyatında Manzum Mi’râc-Nâmeler (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987). 

17 János Eckmann haz./çev., Nehcü’l-Feradis (Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1995). 12. yüzyılda 
yaşamış Yesevî müellif Hakîm Ata’ya atfedilen Mi‘racnâme’yi bunlara dahil etmiyorum, çünkü Max Scherberger’in yakında 
yayımlanacak çalışmasında ortaya koyduğu gibi, bu metin aslında 15. yüzyıla ait bir metindir. (bkz. Kemal Eraslan, 
“Hakîm Ata ve Mi‘râc-nâmesi,” Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi 10 [1979]: 243-304; ve Akar, Türk 
Edebiyatında Manzum Mi’râc-Nâmeler, 96-99.) 

18 Bu eserin Latin harfleriyle transkripsiyonu ve İngilizce çevirisi için bkz. Wheeler Thackston, “The Paris Mi‘rajnama,” Journal of 
Turkish Studies 18 (1994): 263-299; Arap harfleriyle transkripsiyonu ve Fransızca çevirisi için bkz. Abel Pavet De Courteille, 
Mirâdj-Nâmeh, récit de l’ascension de Mahomet au ciel composé A.H. 840/1436-1437 (Amsterdam: Philo Press, 1975); ve Latin 
harfleriyle transkripsiyonu ve Almanca çevirisi için bkz. Max Scherberger, Das Mi‘ragname: Die Himmel- und Höllenfahrt des 
Propheten Muhammad in der osttürkischen Überlieferung, Arbeitsmaterialien zum Orient 14 (Würzburg: Ergon, 2003).

böylelikle alegorik terimlerin eşlik ettiği anlatıları 
yorumlamak için bir zemin hazırlamıştır. 

Türk geleneklerinde de miraç, biyografik, te-
olojik ve poetik eserlerde yaygın bir konu olmuş-
tur. Miraç anlatıları ve şiirleri, 14. ve 15. yüzyıllar 
boyunca eski Anadolu ve Osmanlı Türkçesi ile 
yazılmış mensur ve manzum eserlerde yer almak-
tadır. Bu eserlerden en önemlileri, Âşık Paşa’nın 
(ö. 1333) Garibnâme’si, Ahmedî’nin (ö. 1412) 
İskendernâme’si, Süleyman Çelebi’nin (ö. 1422) 
Mevlîd’i, Yazıcıoğlu Mehmed’in (ö. 1451) Muham-
mediyye’si ve Darîr’in (ö. 1350-1400 arası) Siyer-i 
Nebî’sidir. Siyer-i Nebî 1595-96 yılında III. Murad 
için resimlendirilmiş, içerisinde çok sayıda resmin 
yer aldığı bir nüshadır16 (kat. no. 16, kat. no. 72).

Müstakil mi‘râcnâmeler Hârizm ve Çağatay 
kültür ortamlarında da üretilmiştir. Örneğin Sa-
rayî’nin (1325-1350 civarı) Nehcü’l-ferâdîs17 baş-
lıklı Hârizm Türkçesiyle telif edilmiş metninde iki 
bölüm miraca ayrılmıştır. Bu metin daha sonraki 
yıllarda Timurlu bir vali olan İskender Sultan’ın 
(s. 1409-1414) saray medhiye yazarı Mir Haydar 
Tilbe’ye (s. 1400-1430 civarı) atfedilen Çağatayca 
Mi‘râcnâme’nin de temelini oluşturmuştur.18

Osmanlı Türkçesi ile müstakil miraç şiirleri 
(mi‘râciyyeler) özellikle 17. ve 18. yüzyıllar bo-
yunca oldukça yaygınlaşmıştır. Pek çok yazar bu 
tür eserler telif etmiş olmakla birlikte en yaygın ve 
sevilen Osmanlı mi‘râciyyelerden biri, aslen Bursalı 
âlimlerden (ulemâ) biri olan İsmâil Hakkı (ö. 1724) 

10.2: İsmâil Hakkı’nın 
Mi‘râciyye’sinin giriş kısmı. İstanbul, 
18. yy. Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi, İstanbul,  
E. H. 1615, vr. 1b-2a. Topkapı Sarayı 
Müzesi’nin izniyle.
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tarafından mesnevî formunda telif edilmiş Mi‘râ-
ciyye’dir.19 Onun ilk olarak 1709’da telif ettiği bu 
tasavvufî şiir, daha sonra pek çok kez çoğaltılmıştır 
(Resim 10.2). 

Osmanlıca mi‘râciyyeler [musikî formunda 
okunanlar] Hz. Peygamber’in miracını anmak için 
her yıl Receb ayının 27. gecesi kutlanan, Miraç 
Kandili’nin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu tür 
kompozisyonların en meşhuru, Galata Mevlevîhâ-
nesi’nin neyzenbaşı Nâyî Osman Dede (ö. 1729) 
tarafından kaleme alınan Mi‘râc-ı Nebî’dir. Onun 
Mi‘râc-ı Nebî’si sadece okunmakla kalmamış aynı 
zamanda müzikal formlar içinde bestelenmiştir.20

Çok çeşitli dil ve metin -tefsir, biyografi, tarih, 
şiir [poetik anlatılar], hatta müzikal- formlar ile 
telif edilen Hz. Peygamber’in miracının anlatısı, İs-
lam kültürünün her alanına yayılmıştır. Söz konusu 
metinler, Hz. Muhammed’in hayatının çok önemli 
bir anında gerçekleşen bu olay hakkında bilgi ver-
menin, doktriner konuları açıklamanın, belirli dinî 
düşünceleri sonrakilere aktarmanın ve ahireti tas-
vir etmenin bir yolu olarak hizmet etmiştir. Aynı 

19 Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mi’râc-Nâmeler, 171-172. Bkz. elinizdeki kitapta yer alan Mustafa Uzun’a ait “Hak 
Katına Yükselişin Şiiri: Türk-İslam Edebiyatında Mi‘râciyye Ve Mi‘râcnâme” ve Mehmet Arslan’a ait “Manzum Mi‘râciyyeler 
Ve Mi‘râcnâmeler” başlıklı makaleler. (e.n.)

20 Orhan Nasuhioğlu, “Dînî Musikimizin bir Şaheseri: Mi’raciye,” Musiki Mecmuası 26 (1974): 4-6; ve Mustafa Uzun, 
“Edebiyatımızda ve Musikimizde Miraciyeler,” Mi‘rac Sempozyumu (1999): 97-111. Bkz. elinizdeki kitapta yer alan 
Süleyman Erguner’e ait “Musikîmizin Miracı: Mi‘râciyye ve Kutb-i Nâyî Osman Dede” başlıklı makale. (e.n.)

21 Richard Ettinghausen, Arab Painting (Cenevre: Editions d’Art Albert Skira, 1977), 1-142.

zamanda bu metinler, dinî ve manevî bağlanmanın 
bir dışavurumu olarak, ilahî aşkın yüceltilmesine 
dair örnek bir anlatı formu sunmuştur. 

Miraç resimlerinin yedi yüzyılı

1258’de Moğolların Bağdat’ı istila ederek ünlü Ab-
basî kütüphanesini tahrip etmesi sebebiyle İran’ın 
İlhanlı hakimiyetine (1256-1353) girişinden önce, 
resimli kitapların durumu ve miktarı hakkında bir 
tahminde bulunmak oldukça güçtür. 1300 yılın-
dan önce hazırlanmış az sayıda resimli elyazması 
külliyatı günümüze ulaşmış olsa da21 İslam resim 
sanatının tarihinin ciddi anlamda 14. yüzyılın baş-
larında başladığı bir gerçektir. Bu dönemden iti-
baren, Hz. Peygamber’in miracının tasvirleri sade-
ce resimli dünya tarihi kitaplarına ve biyografilere 
dahil edilmemiş, -çok mantıklı görüleceği gibi- ay-
nı zamanda, Kelîle ve Dimne gibi fabl türündeki 
hayvan masallarında poetik metin derlemelerin-
de, Farsça aşk ve kahramanlık hikâyelerinde ve 
falname kitaplarında görülmeye başlamıştır. Son 
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10.3: Hz. Muhammed altın ve 
gümüşten merdivenlerle miracına 
başlıyor. Anonim, Mi‘râcnâme. İran, 
1850-1900 civarı. Beinecke Library, 
Yale University, New Haven, Farsça 
nr. 8, vr. 17a.

olarak, en önemli noktalardan biri de, müstakil ve 
resimli mi‘râcnâmelerin de aynı şekilde üretilmiş 
olmasıdır. Giderek artan deliller, bu tür eserlerin 
tebliğ faaliyetlerinde ya da belirli İslam ekol ve 
mezheplerinin propagandasını yapmak amacıyla 
kullanıldığı göstermektedir.22 

Hz. Peygamber’in miracı hakkında günümüze 
ulaşan en erken resim, İlhanlı veziri Reşîdüddin 
(ö. 1318) tarafından yazılan Câmiʿü’t-tevârîh’in 
(Tarih Külliyatı) 1307-1314 yılında Tebriz’de re-
simli bir elyazması olarak hazırlanan nüshasında 
yer alan miraçla ilgili bölüme eklenmiştir. Bu tek 
resimde Hz. Peygamber, ellerinde kapalı bir ki-
tap bulunan, kuyruğu bir kalkan ve kılıç tutan bir 
meleğe dönüşmüş izlenimi veren Burak’a binmiş 
olarak tasvir edilmiştir.23 Resmin sağ tarafında 
tasvir edilmiş olan iki melekten birinin elinde bir 
tepsi üzerinde altın bir kap bulunmaktadır. Diğer 
bir melek de gökyüzüne sabitlenmiş iki kanatlı 
bir kapıdan çıkarak Hz. Muhammed’e doğru yak-
laşmaktadır. Resimde yer alan öğelerden ve bu 
öğelerin Reşîdüddin’in metniyle olan ilişkisi göz 
önüne alındığında şu yargıya varılabilir; bu resim, 
Hz. Peygamber’in süt kâsesini seçmesi gereken 
anı göstermektedir. Nitekim bu seçim sonucunda 
o göklere [yükselen] “doğru yola” koyulmuştur. 
Bu resim, her ne kadar Hz. Muhammed’in hayatı-
nı konu alan geniş kapsamlı resim serisine ait bir 
parça olsa da, didaktik izler taşımaktadır. 

Miracın kendi başına bir konu olarak ve bir 
öğretim aracı olarak ele alınması; son İlhanlı hü-
kümdarı Ebû Said (s. 1317-1335) için yapıldığına 
inanılan, günümüze ulaşan en eski resimli Mi‘râcnâ-
me’den hemen sonrasında başlar. Günümüze sadece 
sekiz yaprak üzerindeki dokuz adet resmin ulaştığı 
bu resimlerden hiçbiri orijinal miraç metnini içer-
memektedir.24 Bu Mi‘râcnâme’nin amacına dair 
bir teori; üzerinde bir çalışılma yapılmamış 1286 
tarihli bir İlhanlı Mi‘râcnâme elyazması ile karşı-
laştırılmak suretiyle öne sürülmüştür. Resimleri 
tanımlamaya ve sırasına göre düzenlenmeye kat-

22 Miraç resimlerine dair kısa bir inceleme için bkz. Christiane Gruber, “L’Ascension (Mi’raj) du Prophète Mohammad dans la 
peinture et la littérature islamiques,” Luqman: Annales des Presses Universitaires d’Iran 39/1 (2003-4): 55-79.

23 Bkz. David Talbot Rice, The Illustrations to the “World History” of Rashid al-Din, haz. Basil Gray (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1976); Christiane Gruber, “Al-Burāq,” Encyclopedia of Islam, 3rd edition (2012), 40-46.

24 İlhanlı dönemi mi‘râcnâme resimlerine dair bir inceleme için bkz. Gruber, The Ilkhanid Book of Ascension; ve Richard 
Ettinghausen, “Persian Ascension Miniatures of the Fourteenth Century,” Convegno di Scienze Morali Storiche e Filologiche, 
Symposium on Orient and Occident during the Middle Ages, May 27- June 1, 1956 (Roma: Accademia nazionale dei Lincei, 
1957), 360-383. Bu makale yazarın şu eserinde yeniden basılmıştır: Richard Ettinghausen, Islamic Art and Archaeology: 
Collected Papers, haz. Myriam Rosen-Ayalon (Berlin: G. Mann Verlag, 1984), 244-268.

25 Marie-Rose Séguy, The Miraculous Journey of Mahomet: Miraj Nameh, BN, Paris Sup Turc 190, çev. Richard Pevear (New 
York: Braziller, 1977); ve Christiane Gruber, The Book of Muhammad’s Ascension (Mi‘rajnama): A Study in Text and Image 
(Valencia, İspanya: Patrimonio Ediciones, 2008).

26 Antoine Galland, Voyage à Constantinople (1672-1673), haz. Charles Schefer (Paris: Maisonneuve et Larose, 2002), 29. 
[Türkçesi: İstanbul’a Ait Günlük Hatıralar 1672-1673, çev. Nahid Sırrı Örik, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1998).] 

kıda bulunan bu Farsça metin; o dönemde miraç 
anlatısının, Sünnî toplumun (ehl-i sünnet) üstün 
konumunun desteklenmesine yardım etmiş olabi-
leceğine güçlü bir şekilde işaret etmektedir. Belki 
de Babası Olcaytu’nun (s. 1304-1316) Şiî İslamı 
kabul etmesinin ardından, Ebû Said’in Sünnî İs-
lamı açıkça benimsemesi dikkate alındığında, bu 
durum hiç de şaşırtıcı değildir. Başka bir ifadey-
le, bize kadar ulaşan en eski resimli mi‘râcnâme, 
Farsça-konuşan dinleyicilere/okuyuculara belki 
de hükümdarın yakın çevresine rehberlik eden, 
Sünnî resimli bir dinî ya/ya da ibadet ile ilgili elki-
tabı olarak işlev görmüş görünüyor.

Bu resimli Mi‘râcnâme muhtemelen başka 
mi‘racnâmelerin de ortaya çıkmasına sebep ol-
muştur; özellikle kendisini Sünnî İslama sadakatle 
bağlı bir yenilikçi (müceddid) olarak gören Timur-
lu hükümdarı Şâhruh (s. 1405-1447) için büyük 
olasılıkla 1436-1437 yılında hazırlanan ünlü Ti-
murlu Mi‘râcnâme bunun bir örneğidir. Bu elyaz-
ması, Çağatay Türkçesiyle ve Uygur alfabesi ile ya-
zılmış olması, ayrıca ellinin üzerinde olağanüstü 
resim içermesi bakımından dikkat çekmektedir.25 
Resimler güçlü Budist unsurları yansıtmaktadır, 
ki bu durum; elyazmasının yazarı Malik Bahşi’nin 
Orta Asya’dan, Ming hanedanının başkenti Han-
balık’a (Pekin) doğru gerçekleştirilen, 1419-1422 
tarihli Timurlu elçilik heyetine dahil iken gördüğü 
malzemeyi rahatlıkla kullanması ile açıklanabilir. 
Bunlara ek olarak Timurlu Mi‘râcnâme’nin, Şâh-
ruh tarafından, yönetici elit kesim arasında Sünnî 
İslamı yaymak için bir araç olarak kullanılıp kulla-
nılmadığı ya da bu elyazmalarının Ming imparato-
runa bir hediye olarak hazırlanıp hazırlanmadığı 
konusu henüz açıklık kazanmamıştır. Kesin olan 
şey, bu elyazmasının hiçbir zaman doğuya ulaş-
mamış olduğudur, tam aksine bu elyazması batı-
ya gitmiş ve İstanbul’a ulaşmıştır. Ta ki bu kitabın 
Antoine Galland isimli bir Fransız tarafından bir 
sahaftan sadece 25 kuruşa satın alınacağı26 güne 
dek, en geç 1672’ye kadar Topkapı Sarayı kütüp-
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hanesinde muhafaza edilmiştir. Yaklaşık 1500 ile 
1650 yılları arasında, İlhanlı ve Timurlu mi‘râcnâ-
melerinin her ikisi de; 1595-1596’da III. Murad (s. 
1574-1595) için hazırlanan Siyer-i Nebî elyazma-
sında yer alan beş resimlik miraç serisine büyük 
olasılıkla ilham vermiştir.27 

Günümüze ulaşan tam/eksiksiz ve resimli 
başka mi‘râcnâmeler de vardır. Bunlardan biri çok 
küçük ve dikey tasarımı olan, yaklaşık olarak 1850-
1900 tarihleri arasındaki Kaçar resim üslubunu 
açıkça yansıtan ve yedi resim içeren Mi‘râcnâme’dir 
(Resim 10.3).28 Bu metnin kendisi açıkça Şiî dün-
yasına aittir. Hz. Muhammed ile melekler arasın-
da geçen diyaloglar Şiî kelime-i şehadeti şeklinde 
gerçekleşmektedir: Allah’tan başka ilâh yoktur ve 
Muhammed O’nun peygamberidir ve Ali O’nun veli-
sidir. Melekler ise kanatlarının üstünde ve alınla-
rında Şiî ibareler yer almış bir halde betimlenmiş-
tir. Hz. Muhammed yedinci gök katının ötesinde 
Hz. Ali ile karşılaşmaktadır ve bu esnada Hz. Ali; 
kendisinin, imamların ve Ehl-i Beyt’in faziletlerini 
saymaktadır.

İlhanlı, Timurlu ve Kaçar resimli mi‘râcnâ-
melerinden elde edilen bulgular bir arada değer-
lendirildiklerinde, bu tür resimli elyazmaların ve 
Hz. Peygamber’in miraç anlatılarının, itaate teşvik 
için, hatta belki de Sünnîliğe veya Şiîliğe geçişi 
sağlamak için bir araç olarak kullanılmış olabile-
cekleri iddiası güçlenmektedir. Yaklaşık 1500’ler-
den Kaçar dönemine kadar üretilen Farsça [aşk] 
öykülerinin ve epik/kahramanlık hikayelerinin 
başında tek sayfa halinde çok sayıda miraç resmi 
bulunmaktadır. Bu kompozisyonlar çoğunlukla 
Hz. Muhammed’in “resimlendirilmiş övgüleri/
resimli methiyeleri” olarak bir işlev görmüştür; 
nitekim bu resimlerde mücevherler, buhurdanlar, 
taç ve alevlerin olduğu tepsileri taşıyan melekler 
de betimlenmiştir (kat. no. 47).29 

Bütün bu görsel unsurlar, Nizâmî’nin, Câmî’nin, 
diğer şair ve yazarların metinleriyle ilişkilidir. On-
lar Hz. Peygamber’in; mücevhere benzer özellik-
leri, onun hoş kokusu, ilahî hükümranlığı ve ezelî 
nuru (nûr-i Muhammedî) gibi pek çok ayrıntıyı be-
timlemişlerdir.30 

27 Zeren Tanındı, Siyer-i Nebî: İslâm Tasvir Sanatında Hz. Muhammed’in Hayatı (İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984).
28 Maryam Ekhtiar, “Infused with Shi‘ism: Representations of the Prophet in Qajar Iran,” The Prophet between Ideal and 

Ideology: A Scholarly Investigation, haz. Christiane Gruber ve Avinoam Shalem (Berlin: De Gruyter, 2014), 102, 104, pl. 20, 
24. 

29 Bu resim, 1539-1543’te Şah Tahmasb için hazırlanan, Nizâmî’nin Hamse’sinde yer alan meşhur miraç resminin çok benzer 
bir kopyasıdır, bkz. Eleanor Sims, Peerless Images: Persian Painting and its Sources (New Haven: Yale University Press, 
2002), 152, r. 67.

30 Bkz. elinizdeki kitapta yer alan Nina Macaraig’e ait “Güzel Kokular Eşliğinde Göklere Yolculuk: Miraç Tasvirlerinde 
Buhurdanlar” ve Nicole Kançal-Ferrari’ye ait “Hz. Muhammed’in İmamesi ve Semavî Taçlar: Miraç Sahnelerindeki Başlıklar” 
başlıklı makaleler. (e.n.)



286

10.4

OSMANLI KÜLTÜR ORTAMINDA MİRAÇ ve YOLCULUK DURAKLARI

10.4 (kat. no. 13): Burçları, zodyak 
kuşağını ve göğün yedi katını 
gösteren miraç sahnesi (Hz. 
Muhammed eflak, burçlar kuşağı 
ve takımyıldızlar arasından 
geçerek yükseliyor) (detay). 
Nizâmî, Mahzenü’l-esrâr. Isfahan, 
1665. Britanya Kütüphanesi, Add. 
6613, vr. 3b. (BL3492771). © British 
Library Board. All Rights Reserved/
Bridgeman Images.

10.5: Erol Akyavaş, Miraçname VIII. 
Paris, 1984-1987. Resim yazarın 
koleksiyonundadır.

Yüz örtüsü/peçe, poetik önsözlerde yer alan 
miraç resimleri bağlamında, ancak ilk Safevî hü-
kümdarı Şah İsmail (s. 1501-1524) döneminde 
ortaya çıkmış ve Peygamber’e özgü ikonografinin 
standart bir özelliği haline gelmiştir.31 Bu özellik 
sebebiyle artık bu özel motife çok büyük bir özen-
le ve ince ayrıntılara dikkat ederek yaklaşmak 
zorundayız. Aslında Hz. Peygamber’in yüz örtüsü, 
yasaklayıcı bir saikten ziyade edebî bir saikten 
kaynaklanmış gibidir. Bu motifin [peçe-yüz örtü-
sü]; kendisi hakkında ilahlık iddiasında bulunan 

31 Safevî dönemi miraç resimlerindeki yüz örtüsü/peçe konusu hakkında bkz. Christiane Gruber, “When Nubuvvat Encounters 
Valayat: Safavid Paintings of the Prophet Muhammad’s Mi‘raj, ca. 1500–1550,” The Art and Material Culture of Iranian 
Shi’ism: Iconography and Religious Devotioin in Shi’i Islam, haz. Pedram Khosronejad (Londra: I.B. Tauris, 2012), 46-73.

32 Bkz. elinizdeki kitapta yer alan Ertuğrul Ertekin’e ait “Miraçta Aslan Suretinde Ali Menkıbesi Ve Görsel Kültüre Yansıması: 
Hatâyî Mi‘râçlaması Üzerinden Bir Okuma” başlıklı makale. (e.n.)

bir hükümdar olan Şah İsmail döneminde ilk kez 
ortaya çıkması, uygulamanın Safevi hükümdarının 
benimsediği Şiî, sûfî, ve Kızılbaş inançlarının farklı 
bir karışımı ile ilişkili olduğunu akla getirmektedir. 
Yine bu dönemde, İmam Ali’yi temsil eden göksel 
bir varlık olarak bir aslan figürü tek sayfa miraç 
resimlerinde ortaya çıkmaya başlar ki; bu resim-
lere apaçık bir Şiî renk verildiğini göstermektedir 
(kat. no. 61).32 Yaklaşık 1550’lerden itibaren pek 
çok tür başka tek sayfa miraç resmi üretilmiştir. 
Bunlardan bazılarında Hz. Peygamber, Mekke’deki 



287

10.5

CHRISTIANE GRUBER İLHAMA YOLCULUK: MİRAÇ METİNLERİ VE RESİMLERİ

Kâbe’nin üzerinden göğe yükselirken tasvir edilir; 
böylece bu tür resimler, kutsal topraklara yapılan 
sanal ve görsel bir hac işlevi kazanırlar (kat. no. 
12). Bazılarında ise Hz. Peygamber’in âlemin (kos-
mos) bütününe olan yolculuğunu göstermek için, 
eşmerkezli gök küreleri (eflâk), burçlar kuşağı ve 
takımyıldızlar üzerinde yapılan miraç tasvir edil-
miştir (Resim 10.4 (kat. no. 13)). Bu ikinci tasvir 
formu, Hz. Muhammed’in miraç anlatısının, astro-
lojinin ve kozmolojinin alanlarıyla açıkça kesiştiği 
anlamına gelmektedir. 

Miraç anlatısının ruhanî boyutu, soyutlamaya 
imkân vermesi ve birçok olağanüstü özelliğe sahip 
olması itibarıyla her zaman sanatçılar için zengin 

33 Ömer Şerifoğlu ve Zeynep Şanlıer haz., Erol Akyavaş ve Miraçnamesi (İstanbul: grataNoNgrata, 2004).

bir ilham kaynağı olmuştur. Örneğin Türkiye’nin 
en önemli modern ressamlarından biri olan Erol 
Akyavaş (ö. 1999) miraç anlatısından aldığı ilham-
la, Miraçnâme adında, karışık teknikle bir taşbaskı 
serisi üretmiştir (Resim 10.5). Akyavaş’ın kompo-
zisyonlarında, “horoz suretindeki melek”, “kade-
meli/basamaklı merdiven” ve “gök katları (eflak)” 
gibi seçilmiş kimi motiflerin ödünç alınmasıyla; 
bilinçaltı ve metafizik alemler keşfedilmektedir. 
Bunun yanı sıra bu tür motifler, yedi yüzyılı aşan 
bir süreçte miraç resimlerinin eriştiği olgunluğu 
göstermektedir.33 




