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Mirac Kandili
Değerli Kardeşlerim!
Önümüzdeki Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece
İnşallah Miraç Kandil’ini idrak edeceğiz. Bizleri,
rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı
bu mübarek gecelere ulaştıran Yüce Rabbimize
hamdü senalar olsun.
İsrâ ve Miraç, Peygamberimiz (s.a.s)’in bir gece
Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da
Rabbimizin sonsuz âyet ve kudretini müşahede
etmek için yaptığı mucizevi bir yolculuktur. Pek çok
ilahî hikmet ve bereketi barındıran bu kutlu
yolculuk, okuduğum âyet-i kerimede şöyle dile
getirilmektedir: “Kendisine âyetlerimizden bir
kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i)
bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini
bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren
Allah'ın şanı çok yücedir. Hiç şüphesiz O, herşeyi
işiten ve görendir.”1
Kıymetli Müminler!
Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli
veren miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği
bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır.
Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna
inanmayı,
Rabbimizin
rahmetinden
ümidi
kesmemeyi öğretir. Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen
davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine
getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır. Mirâç,
maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî
olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir. Mirâç,
gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla imanımızı
güçlendirmek ve sıdk makamına erişmektir.
Değerli Kardeşlerim!
Miraç Kandili münasebetiyle, gelin Rabbimizin İsrâ
Sûresinde bizlere belirtmiş olduğu ilahi prensipleri
tekrar hatırlayalım. İsrâ suresi bize, Allah’a ortak
koşmamayı, yalnız O’na ibadet edip yalnız O’ndan
yardım istemeyi, anne ve babaya hürmet etmeyi,
güzel davranmayı ve onların dualarını almayı
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öğretir. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışlara iyilik
etmeyi, cimrilik yapmamayı, müsrif ve savurgan
olmamayı tavsiye eder. Bu surede, bir mümini miraç
misali yüceltecek olan ahlak ilkeleri ve hayat rehberi
olacak öğütler verilmektedir. Bunlar; geçim
kaygısıyla ve dinini öğretmemek suretiyle çocukları
bedenen ve manen öldürmemektir. Zinaya
yaklaşmamaktır. Kimsenin canına kıymamaktır.
Yetimin malına el uzatmamaktır. Verdiği sözü
yerine getirmektir. Alışveriş yaparken ölçü ve tartıda
hırsızlık yapmamaktır. Doğruluk üzere olmaktır.
Bilmediği bir şeyin ardından körü körüne gitmemek,
kesin bilgi sahibi olmadan hüküm vermemektir.
Yeryüzünde
böbürlenerek
yürümemektir.
Kibirlenmemek ve gururlanmamaktır. Çünkü bütün
bunlar Rabbimizin sevmediği ve insanı ahlaken
alçaltan şeylerdir.2 Miraç, Allah’a yönelmek ve
o’nun yasakladığı herşeyi terk etmektir.
Kıymetli Müminler!
Biz müminler için müjdedir Miraç. Rabbimiz,
kendisine ortak koşmayan ve işledikleri günahlardan
tevbe edenlerin büyük günahlarının bağışlanacağını
bu kutlu gecede müjdelemiştir3.
Bizler için hediyedir Miraç. Rabbimize en yakın
anımız olan namaz, beş vakit olarak bu gece biz
Müslümanlara hediye edilmiştir. Resûlullah
Efendimiz (s.a.s)’in, miraç ile mana âleminin
basamaklarında bir bir yükseldiği gibi bizler de
Rabbimiz katında namazlarımızla yükseliriz. Günde
beş vakit namazımızda tüm canlılığıyla miracı
doyasıya yaşarız. Yine her gün yatsı vaktinde
okuduğumuz Âmenerresûlü diye başlayan âyetler
bize Miraç gecesinde hediye edilmiştir.
Değerli Kardeşlerim!
Mirâcın yükselme, yücelme olduğu şuuru ile
imanımızla, ahlakımızla, sadakatimizle, salih
amellerimizle Rabbimiz nezdinde yücelmeye
çalışalım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Miraç
Kandil’ini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu kutlu
gecede Yüce Rabbimize açılan ellerin ve yakaran
dillerin, bütün İslâm âleminin birlik, dirlik ve
beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada adalet,
huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı
Hak’tan diliyorum.
Hollanda Diyanet Vakfı
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