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Tarih: 25-02-2022 

۪حيمِ  ِن الٰرَّ ْحمه ِ الٰرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلٰله
الْمَسْجِدًِ مِنًَ لَيْلًا بِعَبِْدهٖ اَسْرٰى الَّـذ ٖٓي سُبْحَانَ  
حَوْلَهًُ بَارَكْنَا الَّذًٖٓي الْاَقْصَا الْمَسْجِدًِ اِلًَى الْحَرَامِ  
الْبَصٖيرُ السَّمٖيعًُ هُوَ اِنَّهُ ؕ  اٰيَاتِنَا مِنًْ لِنُرِيَهُ   

ٰلَّمَّ  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ٰلَّى اّلٰلَّ ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ  قَّالَّ رَّ
ةِ  َلَّ ْيِنى فِي الٰصَّ ُة عَّ ُجِعلَّْت ُقٰرَّ   وَّ

 

İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ 

 

Muhterem Müslümanlar!  

Mekke’de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları 

zulüm ve işkence tahammül sınırlarını aşmıştı. 

Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari 

ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz 

bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde 

Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima 

destekleyen amcası Ebû Tâlib’i, sonra da çok sevdiği 

hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri 

kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bu 

günlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa’yı 

huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç tecrübesini 

yaşamıştır. Peygamberimizin bir gece vakti Mescid-

i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa 

“İsrâ” denmektedir. İsra kelimesi gece yolculuk 

yapmak anlamına gelmektedir. Okuduğum ayetí 

kerimede şöyle buyrulmaktadır: “Bir gece vakti 

kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan Mescidi 

Aksa’ya götüren Allah yüceler yücesidir. Biz o 

mescidin çevresini mübarek kıldık ve bu gece 

yolculuğunu Hz.  Muhammed'e bazı ayetlerimizi 

göstermek için yaptırdık. Şüphesizki Allah her 

şeyi işitir, her şeyi görür.” 1  

 

Aziz Kardeşlerim!  

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, 

Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere 

yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır.2 

Peygamberimizin bizlere getirdiği ve İsra suresinde 

zikredilen evrensel ahlak prensipleri şöyle 

özetlenmektedir. (Ey Peygamber) Rabbin şöyle 

buyurdu: 1. Benden başkasına asla kulluk/ibadet 

etmeyin. 2. Ana-babanıza iyi davranın. 3. Akrabaya, 

 
1   İsrâ, 17/1. 
2   Necm, 58/1-18. 
3  İsrâ, 17/22-39. 

düşkünlere ve yolda kalmış kimselere gerekli 

yardımı yapın. 4. Malını mülkünü har vurup harman 

savurup israf etme. 5. (Kız) çocuklarınızı yoksulluk 

ve geçim korkusu yüzünden öldürmeyin. 6. Zina 

etmek şöyle dursun, zinaya vesile olacak her şeyden 

uzak durun. Çünkü zina çok çirkin bir iş, çok kötü bir 

yoldur. 7. Haklı bir sebep bulunmadıkça Allah'ın 

kutsal/dokunulmaz kıldığı cana asla kıymayın. 8. 

Ergenlik çağına erişmedikleri sürece yetimlerin ve 

öksüzlerin malına mülküne sakın el uzatmayın. 9. 

Verdiğiniz sözlere sadakat gösterin. Çünkü verilen 

söz, o sözün sahibine sorumluluk yükler.  10. Ölçü 

ve tartıyla yaptığınız alışverişlerde ölçeği tam tutun, 

doğru terazi ile dosdoğru tartın. 11. Aslını esasını 

bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü göz, kulak ve 

kalp, hasılı bütün bu uzuvlar yaptıklarından 

sorumludur. 12. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. 

İşte bütün bu yasaklananlar, rabbinin katında hoş 

karşılanmayan, çirkin şeylerdir. [Ey Peygamber!] 

İşte bunlar iyiyi, doğruyu göstermek üzere rabbinin 

sana vahyettiği bazı emirlerdir. Sakın Allah'ın yanı 

sıra başka bir ilah/tanrı edinme. Aksi takdirde, Allah 

tarafından kınanmış ve O'nun rahmetinden kovulmuş 

olarak cehenneme atılırsın.3 

 

Değerli Müminler!  

Önümüzdeki Pazarı Pazartesi’ye bağlayan gece 

Miraç Kandilini idrak edeceğiz. Peygamber 

Efendimizin İsra ve Miraç  kandili vesilesi ile bizleri 

karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak üzere getirdiği 

evrensel ahlak ilkeleri işte bunlardır. Bu prensipler 

hem dünyada toplumsal barış ve huzurun temin 

edilmesi, hemde ahirette ebedi mutluluğa 

kavuşmamıza vesile olacaktır. Biz müslümanların en 

büyük görev ve sorumluluğu bu ahlak prensiplerini 

hayata taşımaktır. Kendi zararımıza olsa bile onları 

uygulamaktan asla ödün vermemektir. İslam’ın 

güzelliği ve ışığı bu sayede bütün insanlığa 

ulaşacaktır. Hutbemi, mirâç kandili ile özdeşleşmiş 

olan Bakara suresi son ayetindeki dualarla 

bitiriyorum: “Ey Rabbimiz! Unutur veya 

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 

ve bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler 

topluluğuna karşı bize yardım et.” 4  

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 
4   Bakara, 2/286. 


