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MİRAÇ KANDİLİ
Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!
Önümüzdeki hafta 10 Mart Çarşamba’yı Perşembe’ye
bağlayan gece mübârek Miraç Kandilidir. Peygamber
Efendimizin (s.a.s) gecenin bir vaktinde Mescid-i
Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya yolculuğuna “İsrâ”,
Mescid-i Aksa’dan da Yüce Mevla’nın sonsuz âyet ve
kudretini müşahede etmek için yaptığı mucizevi
yolculuğa ise Miraç adı verilmektedir.1 Hutbemin başında
okuduğum âyet-i kerimede bu kutlu yolculuk şöyle dile
getirilmektedir: “Kulu Hz. Muhammed’i kendisine
ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i
Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i
Aksa’ya götüren Allah yüceler yücesidir. Hiç şüphesiz
Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.”2
Değerli Mü’minler,
Mekkeli müşrikler, Müslümanlara 3 yıl boyunca her türlü
insani ve ticari ilişkiyi yasaklayan büyük bir boykot
uygulamışlardı. Boykot sona erdiğinde Peygamber
Efendimiz (s.a.s), kendisini daima himaye eden amcası
Ebu Talib’i ve en zor zamanlarda destekçisi olan eşi Hz.
Hatice annemizi kaybetti. Peygamberimizin himayesiz
kaldığını düşünen müşrikler, O’na reva gördükleri eza ve
cefayı daha da artırdı. Bir çıkış yolu arayan Rasûlullâh
Efendimiz (s.a.s) İslam’ı tebliğ etmek için Taif’e gitti.
Ancak orada da umduğunu bulamadı. Hakaretlere maruz
kaldı. Hatta taşlandı ve mübarek ayakları kan revan içinde
kaldı. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme
noktasına geldiği, Peygamber efendimizin teselliye en çok
muhtaç olduğu bir zamanda Yüce Allah İsrâ ve Miraç
mucizesini lutfetti.

Aziz Müminler!
Mirâc, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek
kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na
yaklaşmaktır. Mirâc, maddeden uzaklaşarak manaya
ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.
Mirâc, gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla,
imanımızı güçlendirerek manevi huzur ve mutluluğa
erişmektir. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp
teselli veren mirâc, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği
bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmaktır. Hak ve
hakikat arayışına devam etmektir. Her türlü bela ve
musibet karşısında Allah’a iman ve kulluğu terk
etmemektir. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna
inanmak, Rabbimizin rahmetinden ümit kesmemektir.
Muhterem Müslümanlar!
Miraç hadisesi Peygamber Efendimiz için bir umut
tazeleme olduğu gibi ümmeti için de önemli kazanımlar
sağlamıştır. Şefkat ve merhamet elçisi Efendimiz (s.a.s.)
mirâctan bize hediyelerle dönmüştür.3 “Gözümün nuru”4
diye tarif ettiği beş vakit namaz, mirâc hediyelerinin
ilkidir. Namaz bizim mirâcımızdır. Namaz bizim
dirilişimizdir. Namaz bizim kurtuluşumuzdur. Bizler
namazla arınır, her türlü kötülükten korunuruz. Vaktinde
kıldığımız namazlarımız, en hayırlı amelimizdir.5 Miracın
ikinci hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin
günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete
girecekleri müjdesidir. Miracın üçüncü hediyesi ise,
“Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki
ayetidir. Bizler her gün yatsı namazından sonra bu ayetleri
okuyarak Yüce Allah’a olan imanımızı dile getiririz.
Rabbimizin bize öğrettiği dualarla O’na yalvarır ve
teslimiyetimizi ifade ederiz. Bizleri, rahmet ve mağfiret
kapılarının sonuna kadar açıldığı bu geceye eriştiren Yüce
Rabbimize hamdü senalar olsun. Mirâc geceniz mübarek
olsun. Bu mübarek gece, İslam âleminin birlik ve
beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve hidayetine, nice
hayatların kararmasına sebep olan Covid 19 salgınından
kurtuluşumuza vesile olsun. Hutbeme, mîrac hediyesi
olan ayetlerde geçen dualarla son vermek istiyorum: “Ey
Rabbimiz! Günah olduğunu unutarak ya da yanılarak
yaptığımız yanlış/kötü işlerden dolayı bizi hesaba
çekip cezalandırma. Rabbimiz! Bizden önceki
toplumlara yüklediğin ağır sorumluluklar gibi
sorumlulukları bize yükleme. Rabbimiz! Bize
gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme. Bizi affet;
hata ve kusurlarımızı bağışla, bize merhamet eyle. Sen
bizim mevlamız, yar ve yardımcımızsın. Kâfirler
güruhuna karşı bize yardım eyle!”6
Hollanda Diyanet Vakfı
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