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MİRAÇ KANDİLİ 
 
Bu gece Allah’ın izniyle Miraç Kandil’ini idrak edeceğiz. 
Kandilimiz mübarek olsun. 
 
Değerli müminler! 
Okuduğum Ayet-i Kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 
buyuruyor: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını 
gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, 
çevresini mübarek kıldığımız, Mescid-i Aksa’ya 
ulaştıran Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, 
hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.”1 Yüce Rabbimiz 
kendisine Peygamberlik görevini verince Hz. Muhammed 
(s.a.s), Mekke’de insanları İslam’a davet etmeye başladı. 
Mekkelilerin çoğu bu daveti kabul etmedikleri gibi, 
Müslümanların sayıları günden güne artmaya başlayınca 
da, onları engellemek için çeşitli çarelere başvurdular. 
Son olarak Hz. Peygamber, ailesi, akrabaları ve az 
sayıdaki Müslüman’a, sosyal ve ekonomik yönden büyük 
sıkıntılar ve acılar yaşatan bir boykot uyguladılar. Bazı 
insaflı kişilerin araya girmesiyle, üç yıl süren, bu boykotu 
kaldırdılar. Boykotun kaldırılmasından kısa süre sonra, 
Hz. Peygamber önce amcası Ebu Talib’i, sonra da eşi Hz. 
Hatice’yi kaybetti. Kendisine maddi ve manevi her türlü 
desteği veren bu yakınlarının ölümü onu çok üzmüştü. 
Diğer yandan Mekke’de yapacağı İslamî tebliği yapmış 
ve fazla bir netice elde edilememişti. Mekke dışında İslam 
dinini tebliğ etmeyi düşündü ve Taif’e gitti, fakat onlar da 
Mekkelilerden farklı değildi. Allah’ın sevgili kulunu ve 
son peygamberini Taiften kovarak çıkarmışlardı. 
Kısacası, çaresizliği ve sıkıntıyı had safhada yaşadığı bir 
zamanda Allah onu yalnız ve yardımsız bırakmayıp, İsra 
ve Miraç mucizesiyle ödüllendirmişti. 
 
 
 

                                                           
1 İsrâ, 17/1. 
2 Müslim, İman, 279. 

Kardeşlerim! 
İsra ve Miraç Hz. Peygamberin bir gece Mescid-i 
Haramdan Mescid-i Aksaya, oradan da Yüce Allah’ın 
sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için Cenab-ı 
Hakkın huzuruna kabul edildiği mucizevî bir yolculuktur. 
İsra ve Miraç, Müminlere sadece Allaha kul olmayı, hak 
yolda sebat ederek sadakat ve teslimiyet kıvamına 
ermeyi; içi dışı, özü sözü bir olarak ihlâsı kuşanmayı 
öğretir. Kendini yalnız hisseden, sıkıntı, çaresizlik ve 
bunalımlar içinde kıvrananlar için bir kurtuluş reçetesi 
sunar. Her zorluktan sonra bir kolaylığın olacağını anlatır. 
Her türlü kötülükten uzak durup güzel ahlakla 
donanmayı, bütün bir benliğimizle Allaha yönelmeyi 
öğütler. 
 
Kardeşlerim! 
Hz. Peygamber, Miraçtan üç hediye ile dönmüştür. 
Bunlar: Beş vakit Namaz, Bakara suresinin son iki ayeti 
ve Allaha şirk koşmayan Hz. Peygamberin ümmetinin 
mağfiret olunacağı2 müjdesidir. Müminlerin Miracı 
Namazdır. Onlar günde beş vakit Allah’ın huzuruna çıkıp 
kulluk taahhütlerini yerine getirirler. 
 
Kardeşlerim! 
Yaratılış gayemizin Allaha kulluk olduğu bilinciyle 
yaşayalım. İbadet ve işlerimizde dürüstlük ve sadakatten 
ayrılmayalım. Namazımızla Miracı yaşayarak günde beş 
vakit Allah’ın emir ve yasaklarına uyacağımıza dair söz 
verdiğimizin farkında olalım. Secdelerimizle Yüce 
Yaratıcımıza en yakın olduğumuz anı yaşadığımızı 
unutmayalım. Dualarımız, tövbe ve istiğfarlarımızla 
Rabbimizden beratımızı talep edelim. Sığınılacak ve 
varılacak yegâne yerin Rabbimizin huzuru olduğunu 
aklımızdan çıkarmayalım.  
 
Kardeşlerim!  
Hutbemi, Miraçta Hz. Peygambere hediye edilen, Bakara 
suresinin son ayetindeki dualarla bitiriyorum. “Ey 
Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu 
tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere 
yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize 
gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi 
bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. 
İnanmayanlar topluluğuna karşı bize yardım et.”3 
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3 Bakara, 2/286. 


