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 ِبْســــــــــــــــــــــِم اّللٰهِ الرَّْْحهِن الرَّحيمِ 
ِبَعْبِده    يُسْبَحاَن الَـّذ    ِاَل   اْْلَرَامِ   اْلَمْسِجدِ   ِمنَ   لَْيلا َاْسٰرى 

 ُهوَ  اِنَّهُ   ٰاََيتَِنا  ِمنْ   لُِنرِيَهُ   َحْوَلهُ   ََبرَْكَنا  الَّذي  اْْلَْقَصا  اْلَمْسِجدِ 
 اْلَبصيُ  السَّميعُ 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم   قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ
ِة رَ قَ بَـ ِة الْ ورَ يُم سُ اتِ وَ خَ ُس ، وَ مْ اُت الَْ وَ لَ لصَّ أُْعِطَي ثلًثا : اَ فَ 

   ...ئاايْـ هلِل شَ  ُيْشرُِك َبِ َْل  ِتهِ مَّ أُ  ِمنْ  اتَ مَ  َمنْ يـُْغَفُر لِ ، وَ 

 

MİRAÇ KANDİLİ 

Aziz Müminler!  

Bu gece inşaallah mübârek Miraç Kandilini idrak 

edeceğiz. Yüce Allah bu gece vesilesiyle aziz 

milletimize, ümmet-i Muhammed’e ve bütün 

insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç 

Gecemiz mübarek olsun.  

Değerli Mü’minler! 

Yüce Rabbimiz İsrâ suresinin ilk ayetinde şöyle 

buyurmaktadır: “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 

Resûl-i Ekrem’in (s.a.s) gecenin bir anında 

Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki 

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.2 

Muhterem Müslümanlar! 

İsrâ ve Miraç mucizesi, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) en 

kederli anında yüce Allah tarafından lütfedilmiştir. 

Zira Mekkeli müşrikler, müslümanlara 3 yıl boyunca 

zulüm, baskı ve boykot uygulamışlardı. Bu sıkıntılı 

üç yılın ardından Peygamber Efendimiz (s.a.s), 

 
1 İsra, 17/1. 
2 Necm, 53/1-18.   
3 Müslim, Îmân, 279.   
4 Nesâî, Işratü’n-nisâ’, 1.   

kendisini daima himaye eden amcası Ebu Talib’i ve 

en sıkıntılı zamanlarında destekçisi olan eşi Hz. 

Hatice annemizi kaybetti. İşte böyle bir anda yüce 

Allah, Hz. Muhammed’i (s.a.s.) bu mucize ile teselli 

ve taltif etmiştir. 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Mirâçtan ümmetine üç 

hediye ile dönmüştür.3 Bu hediyelerin ilki 

“Gözümün nuru”4 dediği beş vakit namazdır. 

Dolayısıyla Namaz müminin mirâcı, yeniden dirilişi 

ve kurtuluşudur. Mümin namazla arınır, her türlü 

kötülükten korunur. Vaktinde kılınan namaz, en 

hayırlı ameldir.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 okur, 

imanımızı dile getiririz. Rabbimizin bize öğrettiği 

dualarla O’na yalvarır ve teslimiyetimizi ifade 

ederiz. 

 

Kıymetli Mü’minler! 

Miraç gecesi zihinlerimizde berraklığa, 

kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile 

olsun. Allah’tan gelen namaz davetine yürekten 

icabet edip omuz omuza kıyama duralım. Miracın 

bereketiyle secdeye varalım. İmanın onurunu, kul 

olmanın sorumluluğunu bir kez daha hatırlayalım. 

Hutbeme, mirâç hediyesi olan Bakara suresinin son 

bu ayetinde geçen dualarla son vermek istiyorum: 

“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.”6 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

5 Buhari, Tevhid, 48.   
6 Bakara, 2/286.   


